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RESUMO:  

 

Pesquisa realizada a fim de apresentar a teoria da memória de Henri Bergson através da noção 

endosmose. Não se trata de um estudo exaustivo sobre sua filosofia metafísica da imanência, 

mas de como seus apontamentos podem contribuir para a interpretação da memória. Dois 

princípios orientadores são importantes: encerramento do passado e memória-compreensão. O 

primeiro tenta apresentar a memória pelos adjetivos: intermediários e intervalos. Através 

deles, colocar em suspeição a noção de pré-dado ou post-factum. Em outros termos, duvidar 

do determinismo histórico e idiossincrático da memória. O segundo se articula como 

possibilidade compreensiva da memória por meio da interação e do diálogo. A memória é 

compreendida como diferença que estimula a discussão sobre os limites entre narrador e 

ouvinte. A relação que mantém ambos conectados pressupõe um campo de referência que não 

elimina a contingência mesmo havendo alienação pela diádica. Narrador e ouvinte estabelece, 

nesta pesquisa, a discussão das posições subjetivas e objetivas da memória. Compreender os 

limites da disposição subjetiva da memória pelo princípio do querer ou da autorrepresentação 

recoloca o debate a respeito da validade dos conteúdos imanentes. Em sentido contrário, 

localizar a memória pelo julmamento histórico, como conteúdo objetivo, produz o 

deslocamento da referência para a determinação contingencial da memória. A memória se 

torna insuficiente para falar dela mesma. A dimensão histórica-contingencial da memória 

atesta sua insuficiência em relação ao conteúdo e a forma. O enceramento do passado e a 

memória-compreensão apresentam-se como críticas ao determiniosmo idiossincrático ou 

histórico da memória, pois a diferença realça a relação entre sucessões contínuas e nuanças da 

memória. Destarte, os princípios que orientam esta pesquisa baseiam-se na consideração do 

que se apresenta criticamente em Maurice Halbwachs, Jacques Lacan, Joël Candau, Maurice 

Merleau-Ponty, Regina Schöpke e Georg Simmel. A relativização das críticas sustentadas por 

eles está a partir de Vladimir Jankélévitch, Henri Hude, Frédéric Worms e Gilles Deleuze. As 

críticas e defesas partem da durée, princípio que atinge diretamente a ideia de experiência 

como lugar da endosmose para a compreensão.  

 

Palavras-chave: Encerramento do passado. Memória-compreensão. Endosmose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMÉ: 

  

Recherche menée en vue de présenter la théorie de la mémoire de Henri Bergson par notion 

d’endosmose. Il ne s’agit pas d’un étude exhaustive de sa philosophie métaphysique de 

l'immanence, mais comme ses notes peuvent contribuer à l'interprétation de la mémoire. Deux 

principes directeurs sont importants: fermeture du passé et mémoire-compréhension. Le 

premier tenter présenter la mémoire par des adjectifs: intermédiaires et intervalles. À travers 

eux, mettre en suspicion la notion de pré-donnée ou post-factum. En d'autres mots, doute du 

déterminisme historique et idiosyncrasique de la mémoire. La seconde s’articule comme 

possibilité compréhensive de la mémoire à travers de l'interaction et de le dialogue. La 

mémoire est comprise comme la différence qui stimule la discussion sur les limites entre le 

narrateur et l'auditeur. La relation qui maintient tous deux connectés présuppose un champ de 

référence qui n’élimine pas le contingence même avec l’aliénation par le dyadique. Narrateur 

et auditeur établit, dans cette recherche, la discussion des positions subjectives et objectives 

de la mémoire. Comprendre les limites de la disposition subjective de la mémoire par le 

principe de la volonté ou l'auto-représentation ramène le débat sur la validité du contenu 

immanent. En l’autre sens, trouver la mémoire par jugement historique comme contenu 

objectif, produit le déplacement de la référence à la détermination contingent de la mémoire. 

La mémoire est insuffisante pour parler d'elle-même. La taille de la mémoire historique- 

contingentaire atteste son insuffisant en ce qui concerne le contenu et la forme. L’fermeture 

du passé et la mémoire-compréhension se présentent comme critiques à la déterminisme 

idiosyncrasique ou historique de la mémoire car la différence met en évidence la relation entre 

la succession continue et les nuances de la mémoire. Ainsi, les principes qui guident cette 

recherche se basent sur la considération de celui que si présent d’une façon critique de 

Maurice Halbwachs, Jacques Lacan, Joël Candau, Maurice Merleau-Ponty, Regina Schöpke 

et Georg Simmel. La relativisation de la critique soutenue par eux est de Vladimir 

Jankélévitch, Henri Hude, Frédéric Worms et Gilles Deleuze. Les critiques et les défenses 

partent de durée principe qui affecte directement l'idée de l'expérience comme lieu de le 

endosmose pour la compréhension. 

 

Mots-clés: Fermeture du passé. Mémoire-compréhension. Endosmose.  
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INTRODUÇÃO  

 

As afirmações presentes neste estudo visam constituir a abertura para a compreensão da 

memória pela perspectiva do encerramento do passado e da memória-compreensão. A 

filosofia de Bergson é fundamental para que esses dois princípios se formem e sejam 

defendidos através do dialógico. Na relação evocativa entre narrador e ouvinte, ao primeiro 

fica suspensa a referência como pré-dado. Em outras palavras, o suposto privilégio do 

narrador – pelo apoiar-se no seu passado – em relação ao ouvinte – pela distância que lhe é 

imposta pelo corpo do narrador – não encontra sustentação na memória-compreensão. Nestes 

termos, o objetivo desta pesquisa será o de estabelecer uma discussão que estabeleça dúvida 

para as formas narrativas, fala ou escrita, que lidam com a memória a partir de duas 

perspectivas: descrição do passado ou julgamento histórico.  

Quanto ao segundo, não é difícil encontrar estudos que consideram resolvida a questão 

entre história e memória. Ou seja, pela característica antropológica, os estudos ligados a 

memória, através da história oral, debatem que não faz sentido submeter lembranças ao 

julgamento histórico. Há elementos individuais e subjetivos nas lembranças que não podem 

ser sufocados por determinações holísticas. Então, o sentido de prova que existe no material 

histórico oral não pode ser confundido com uma exigência histórica do material escrito como 

contingência. Estudar memória comparativamente a história pode haver indução ao erro. Mas, 

quando se trata da primeira perspectiva, a situação não é tão bem resolvida. Muitas perguntas 

podem aparecer e uma significativa é: qual o regime narrativo da memória na pesquisa em 

história? Tenho bem em mente que para traçar um caminho que possa se apresentar adequado, 

é necessário evitar o nome história oral.  

O que estou tentado dizer relaciona-se ao fato de que, por história oral há questões 

teóricas que não poderão fazer parte desta pesquisa – das metodologias de pesquisa. Como o 

estudo parte de uma noção específica de Bergson, os debates teóricos que poderiam compor o 

texto, não serão considerados para que a estrutura do mesmo não se torne inviável – pela 

endosmose compreender-se-á memória por um caminho não fecundo na história oral; haveria 

a necessidade da discussão entre compreensão e etnografia. A concentração será 

exclusivamente para a noção que, em si, já apresenta problemas acentuados em meio a críticas 

e defesas. Deste modo, por mais que haja interlocutores da psicologia, sociologia, teoria da 

recepção e da antropologia; o diálogo que proponho é entre história e filosofia. E, para que 

possa sair da discussão que é fecunda na história oral – da pertinência da autorrepresentação e 



 
 

o regime narrativo –, a provocação que será levantada diz respeito à interpretação da memória 

a partir de seu acontecimento: a evocação de si.  

A tese fundamental que ronda meu estudo de Bergson resulta da memória não responder 

a determinações necessárias subjetivas ou objetivas. Independente da orientação teórica para 

uma ou outra, incidem nelas: a primeira à idiossincrasia e a segunda ao histórico. Pelo 

encerramento do passado, o objetivo será aproximar de questões idiossincráticas como 

determinação – atualmente bem vistas pela história oral – para, a partir daí, localizar a 

endosmose como contestação – pela simpatia (interpretação). Fazendo recorrência a Worms, 

pela diferença, a simpatia aproxima-se da hermenêutica. Por esta linha de raciocínio, os 

argumentos se constituirão.  

Por meio da endosmose, o caminho a ser percorrido prescinde da ideia de que, pela 

diádica, a relação com o passado, pessoalidade e interpretação, estabelece uma posição 

peculiar que precisa ser discutida. E, para discuti-la, esta pesquisa se fragmentará em três 

capítulos. Esses capítulos foram estruturados pelo debate que existe em torno de Bergson; da 

recepção de seu pensamento. Incontestavelmente, a base epistemológica funda as críticas ao 

bergsonismo. Como a intenção não é fazer a localização histórico-social do pensamento de 

Bergson, o apresentarei já inerente aos debates e, sob o princípio teórico, como Bergson pode 

ser pensado a partir das críticas da determinação social, da idiossincrasia, da transferência 

dialética e da contingência. Ao invés de falar de um Bergson através de uma determinação de 

contexto (como tensão entre texto e contexto), opto pelo conflitivo, antagônico e tensão entre 

as bases teóricas que sustentam posições epistemológicas e imanentes da memória.  

A memória não pode ser compreendida, em Bergson, sem que esteja diretamente 

relacionada com a endosmose e com a experiência. Não há contormos perfeitos que sejam 

determinações, mas contormos imperfeitos para que se possa respeitar a concepção de 

Bergson quanto a evolução e criação a partir de um impulso vital. A memória está para 

Bergson como a mescla tensiva entre conteúdos autônomos e exigência prática. A endosmose 

é para Bergson um fenômeno da memória que sugere conteúdos. Pela experiência, a sugestão 

pode ser mantida por uma ou outra determinação quando se trata da ação ou de seu 

acontecimento, mas sem perder seu locus. Por esta dinâmica entre o determinismo e a 

sugestão que os três capítulos se fazem necessários para: apresentar a concepção bergsoniana 

da memória pela endosmose e, como sua teoria da memória é mantida intermanete nos 

debates teóricos.  

Quando se trata do primeiro capítulo, o objetivo será debater como a endosmose é 

apresentada a partir do passado, da conservação e da diferença. Esse debate será localizado 



 
 

em meio às críticas sustentadas em Halbwachs, Lacan e Candau. Para mencionar 

Jankélévitch, a centralidade do primeiro capítulo será sustentar a distinção da diferença em 

Bergson em relação a lei de conservação sob base epistemológica. A abertura deste estudo se 

dá por Halbwachs devido ao que julgo ser a entrada de Bergson na história como campo de 

pesquisa e pela própria recepção desse intelectual nas ciências humanas- especialmente no 

Brasil. Começar com Halbwachs possibilitará a compreensão da alteração do passado pela 

formação de áreas como sociologia e psicologia. Apresentar o conflito existente entre Bergson 

e Halbwachs desde as primeiras páginas é demonstrar que a memória deixava de ser, na 

virada do século XIX para o XX, uma discussão filosófica e passava para uma científica. 

Deste modo, a estratégia será apresentar como o pensamento de Halbwachs marcou a 

tentativa de superação ao pensamento de Bergson por ter feito uma leitura peculiar da relação 

entre a percepção e a lembrança. A contestação inaugurada por Halbwachs a Bergson foi 

também importante para as futuras críticas que podem ser encontradas em Candau e Lacan. O 

problema levantado por Halbwachs, compartilhado por Lacan e Candau, foi justamente a 

questão do virtual. Este princípio bergsoniano incomodou Halbwachs e, em sua teoria 

sociológica, recusá-lo refletiu na concepção da lembrança como forma enfraquecidade da 

pecepção. O passado se torna uma categoria fundamental para lidar com o conflito entre 

Bergson, Lacan, Halbwachs e Candau.  

Pela epistemologia, a endosmose não poderia se tornar uma noção sustentável porque 

ela concebeu a existência de duas ilusões: virtual e duração. Por isso, acredito que o primeiro 

capítulo seja fecundo, porque já parte de noções previamente dadas como certas atualmente. 

Essa afirmação não é exagerada porque percebo, pela recepção, o quanto o nome de 

Halbwachs é conhecido entre os historiadores e, em sentido contrário, o quanto o nome de 

Bergson é introduzido a partir das leituras realizadas pela psicologia ou pela sociologia. Em 

outros termos, não há uma boa recepção do pensamento de Bergson entre os historiadores. 

Diferentemente de alguns autores que estudaram Bergson e Halbwachs, nesta pesquisa, o 

pensamento de ambos é inconciliável. É nesta postura estrangeira entre os dois que se 

constitui o primeiro capítulo.  

O encerramento do passado se constitui como base para o primeiro capítulo porque a 

endosmose apresenta para a memória pontos de parada. A ação da memória – como 

acontecimento – determina a expiração do passado. De um lado, a expiração do passado e, de 

outro, a representação simbólica. Pela contestação ao virtual, Halbwachs, sustentado pelo 

princípio epistemológico do tempo, vinculou passado e presente pela determinação 

cronológica. Como contestação a capacidade do cérebro apreender a memória, Halbwachs 



 
 

insistiu na dinâmica entre os quadros sociais e a memória coletiva. Este é o ponto 

fundamental que deve ser percebido ao ler o primeiro capítulo, Halbwachs localizou Bergson 

em um horizonte referencial e, a partir dele, o criticou. Duas correntes de pensamento que, 

teoricamente, não se conciliam devido ao fato de: um, o passado como memória responde a 

determinação do antes e do depois; de suas representações. Dois, o passado como memória 

regido pela diferença, entre contínuo e descontínuo, há fenômeno endosmótico. Pelo primeiro, 

o passado institui na memória a conservação; pelo segundo, o passado produz seu próprio 

encerramento.  

No caso do segundo capítulo, a atenção volta-se para raciocinar a respeito da memória-

compreensão. Esse raciocínio a tem sob a conexão existente entre o acontecimento, o virtual e 

a interpretação. Na dinâmica entre narrador e ouvinte, o que se coloca entre o acontecimento e 

o virtual é o fatiamento do passado pela diferença. Essa possibilidade compreensiva da 

memória mantém-se pela perspectiva interpretativa do ouvinte. Bergson, para apresentar 

sucessões contínuas e paradas, fez uso do que ele chamou de intermediários e intervalos. 

Ambos estão para a mimética e para a ação. A ação da memória está sendo pensada nesta 

pesquisa pelo critério do mediato. A mimética apresenta-se pelo imediato. A relação da 

endosmose entre os dois deve-se a: tradução e reprodução. Para a memória-compreensão, o 

importante está para a tradução. Sua justificava decorre da crítica a Bergson por causa da 

coincidência. Entre tradução e coincidência, Bergson registrou a ligação direta com a 

experiência. Sendo ela diferente de histórico, a endosmose atua diretamente como canal ou 

fluidez entre durée e carência prática de orientação. Pensar a memória-compreensão retira da 

memória a possibilidade de passividade em relação ao histórico como determinismo e, em 

mesmo tempo, critica a ideia de autorrepresentação. Enquanto experiência do passado, a 

memória transita entre o indeterminável do narrador pelo apoiar-se e do ouvinte pelo deixar.  

A discussão centrada no virtual tem como finalidade relativizar a afirmação de 

Halbwachs, Candau e Lacan no que diz respeito a incapacidade da intuição como método. O 

cone da memória de Bergson, pelo princípio cartesiano, defendido por Deleuze, apresentará o 

além do pensamento epistemológico que aborda a memória sob o ponto de vista simétrico 

entre passado e presente. Isto significa que a memória, como acontecimento, depende da ação 

por mediação. Então, para o segundo capítulo, deve-se apreender que a lei de conservação 

não possui domínio naquilo que Bergson chamou de virtual, como, também, compreender que 

o virtual afasta-se da simetria e do absoluto. Há de atentar para a relação entre a estática e a 

sugestão da memória como representação do passado – enquanto apoiar-se. É importante 

enfatizar que a crítica feita a Bergson pelo princípio epistemológico, fundamenta-se na 



 
 

incapacidade de Bergson ter separado objeto e sujeito. Essa crítica contesta diretamente o que 

Bergson defendeu a respeito do possível e do real e também da causa e do efeito. Tendo a 

memória-compreensão como fundamental para o segundo capítulo, é preciso dar atenção para 

o que se tinha como princípio científico no contexto de Bergson. A endosmose, vista pela 

defesa do virtual e da diferença, contribui para a memória-compreensão pelo fato de se buscar 

o posicionamento ou abertura de pensar a memória fundada na experiência. Os intermediários 

e os intervalos se fazem instrumentos inerentes a interpretação que leva em consideração a 

importância da contingência, de um lado e da pessoalidade, de outro.  

Como a memória-compreensão mantém relação estreita com a interpretação, deve-se 

observar que a esta, o acontecimento entra em desacordo com o posicionamento que mistura 

lembrança e percepção. Essa mistura não está para a defesa do misto de Bergson, mas para a 

confusão, em sentido negativo. Por este motivo que o segundo capítulo trilhará por meio da 

noção de indeterminação que introduz diálogo e interação. Neste sentido, haverá aproximação 

da hermenêutica filosófica de Gadamer e da teoria da recepção de Wolfgang Iser. Essa 

aproximação não cumpre somente uma função teórica, mas prática. Através desses dois 

intelectuais a concepção de interpretação de Bergson fica mais evidenciada. A interpretação 

bergsoniana não contempla o abstrato ou absoluto de uma duração ontológica, mas a 

simpática do ouvinte ao narrador. A experiência e a endosmose propiciam à memória a 

relação com o pessoal e o impessoal, a simpatia torna-se responsável por sua demonstração.   

Há, ainda, no segundo capítulo, uma parte que trata da distinção entre a contingência, os 

intermediários e os intervalos. A importância dessa discussão abrirá a possibilidade de 

contestar, com base em Bergson, a conclusão de que duração e absoluto fazem parte de um 

mesmo sistema orientador. A partir de Merleau-Ponty, com a questão da dialética ou o não, a 

memória não responde a um tipo de coincidência. Ao invés de conceber a fluidez ou misto de 

Bergson, Merleau-Ponty sugeriu os símbolos que se manifestam por meio da própria história 

(de cada um) e com realidades não dispostas à tradução passivamente. A crítica de Merleau-

Ponty, por meio da contingência, descaracteriza a relação simpática entre os intervalos e os 

intermediários. Essa crítica, que aparentemente poderá parecer precisa, extende-se do segundo 

para o terceiro capítulo quando entra em discussão a étendue. Da maneira como foi 

estruturado o primeiro capítulo, o segundo também se localiza em meio a críticas e 

considerações feitas a Bergson. Mais uma vez, como é possível compreender um Bergson que 

emerge diante as provocações e questionamentos teóricos. Enquanto no primeiro capítulo a 

questão está para lidar com o encerramento do passado, no segundo o problema será justificar 

o que se entende por memória-compreensão.  



 
 

Em relação ao terceiro capítulo, é preciso dar atenção para como questões presentes no 

primeiro e no segundo capítulos prolongam-se internamente ao problema da experiência e da 

vivência sob os signos da durée e da étendue. Na crítica sustentanda por Simmel a Bergson, a 

ideia de objetivo e subjetivo reaparece. O importante será considerar como características 

subjetivas e objetivas estão inerentes a história e a memória. Sob o princípio do segundo, 

Simmel criticou Bergson por não ter conseguido observar a dialética existente entre a 

contingência e a duração. Nas séries psicológicas, não se é possível separar vivência de 

experiência – fundamental para a concepção da teoria da história de Simmel. A crítica a 

duração foi direta no ponto em que, pela duração, não há separação entre conteúdos teóricos 

de psicológicos. Pelo princípio objetivo, Simmel atacou a perspectiva da simplificidade de 

Bergson. O objetivo mantém relação com o complexo e não com a simplicidade, Simmel fala 

do desenvolvimento e da consequência na história. São dois termos importantes para 

compreender porque Simmel criticou a ideia de simplicidade. É importante atestar que a 

sustentação simmeliana em relação a história, decorre de um fato lógico: a relação temporal 

com a vivência é diferente entre história e memória. A primeira está para seu futuro e a 

segunda para seu passado. No campo objetivo de Simmel, será importante observar que a 

história lida com o acontecimento que é singular e descontínuo, mantido por uma unidade 

imediata. Por ser teórica, a história é conceitual. Em relação a vivência, ele emerge de suas 

formas e não dela mesma. O imediato está para o desenvolvimento e não para a memória.  

Mas, quando se começa a verificar o posicionamento de Simmel em relação ao princípio 

subjetivo, a radicalidade contestadora a Bergson parece ser relativizada – termo importante 

para Jankélévitch aproximar Simmel de Bergson. De maneira análoga, Simmel também não 

separou objeto e sujeito, ele os colocou numa posição pendular. Como consequência, 

conteúdo e forma não se tornam diferentes, eles aparecem inseparáveis. Essa observação de 

Simmel decorre da relação que ambos possuem internamente ao processo. Essa atividade é 

intelectual porque se trata de conceito, faz parte de um caminho interior ao pensamento. Nesta 

condição, o pensamento faz oscilação entre o ser social e o ser de atitude autônoma. Na 

atestação de Simmel a interpretação é uma arte e que o ator se coloca no lugar do sentido. 

Esse posicionamento intelectual de Simmel estabelece o processo como dialética do 

psicológico. Significa dizer que, sob o ponto de vista subjetivo, o pensamento se torna uma 

imagem que se agarra na relação entre a autonomia e o sociável do indivíduo que interpreta 

por meio do sentido que desprende dos processos e desenvolvimentos. As unidades imediatas 

foram traduzidas por Simmel através do complexo porque elas são diferentes de psicológico 

ou do retroagir da memória. Há, mesmo havendo analogia entre Simmel e Bergson pela 



 
 

inseparável posição entre sujeito e objeto, um desacordo sobre a memória. O conflito entre 

ambos localiza-se entre: imediato e contingência. Por estes dois termos, história e memória 

apresentam-se por relações distintas entre simples e complexo. A diferença, não relativizada 

entre Simmel e Bergson, que deve ser considerada importante, atribui-se a crítica que Simmel 

fez a noção de endosmose como um fenômeno capaz de apreender conteúdos e formas por 

simplicidade. Para Simmel contingência e história comprovam a limitação da memória a este 

respeito.   

Dainte do que foi dito até esse momento, o terceiro capítulo fragmenta-se em duas 

partes, sendo elas remediadas pela intenção de Jankélévitch em aproximar Simmel de 

Bergson. A contingência e o absoluto incidem diretamente na extensão da crítica iniciada por 

Merleau-Ponty e presente em Simmel. O ponto comum entre ambos está no fato de que a 

presença do marxismo implica no questionamento da memória pela história. Então, a primeira 

parte desse último capítulo permanece em torno da crítica a memória como princípio 

psicológico do retroagir. De outra parte, pelo Essai sur les Données Immédiates de la 

Conscience, a interpretação da memória respeita a condição específica da relação entre o que 

Bergson direcionou para princípios estéticos e históricos. O que se tem como ponto 

fundamental, é ater-se para como a interpretação está para conteúdos e formas vistos através 

da oscilação entre sujeito e objeto. O peso central desse último capítulo é justamente prestar 

atenção para como a inseparável relação entre ambos interfere diretamente na interpretação – 

da memória e da história.  

Para encerrar esta abertura ao estudo de Bergson, é preciso acrescentar que as partes 

extraídas diretamente da obra de Bergson foram feitas do original e que, sua tradução é de 

minha responsabilidade. Desta forma, foi respeitada ao máximo a pontuação original bem 

como a tradução literal. Qualquer situação que fuja a esta regra está vinculada a tentativa de 

evitar a perda de sentido – seja das frases ou da substituição de termos pela aproximação 

diante o contexto apresentado.   
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-------------------------------------------------CAPÍTULO I------------------------------------------- 

ENDOSMOSE: O PASSADO, A CONSERVAÇÃO E A DIFERENÇA 
 

Sempre escapa ao cálculo o elemento principal 

que determina cada ação em que a vida está em 

jogo; e mesmo em toda determinação que se 

mostra aparentemente mecânica, na verdade, há 

originalmente uma obediência a um impulso 

ativo livre. 
Humboldt 

 

Para começar as discussões relacionadas ao pensamento de Bergson, é importante 

constatar que a endosmose é uma noção presente em sua filosofia e que ele a chamou de 

fenômeno da memória2. Bem, sendo um fenômeno, presente no Matière et Mémoire e no 

Essai sur les Données Immédiates de la Conscience, compreende-se que ele é base, nesta 

pesquisa, para se pensar a memória como ação. Em outras palavras, o que se pretende a partir 

deste momento é discutir um problema inaugurado desde Maurice Halbwachs 3 . Esse 

problema baseia-se necessariamente pela lei de conservação. Então, Halbwachs organizou 

afirmações presente nas obras A Memória Coletiva, Les Cadres Sociaux de la Mémoire e 

outros textos menores que entraram em conflito com o que Bergson defendeu em sua filosofia 

da memória4. É preciso fazer aqui a distinção entre o que Bergson chamou de memória-ela-

mesma e de memória-ação. Se a endosmose é a chave para pensar a contribuição do 

bergsonismo para a recusa do passado e da lembrança como conservação, então, a atenção 

                                                           
2 Como se trata de Bergson, não se pode pensar a ideia de fenômeno a partir de uma posição perceptível 

externamente, mas uma condição permanente da memória centrada em um corpo movente. Então, endosmose e 

fenômeno coincidem forma e conteúdo.  
3  Isto não significa que Bergson não teve outros embates nos campos da filosofia, sociologia, psicologia, 

antropologia, estética e outras mesmo antes de Halbwachs ter feito suas publicações; mas, como escolha, o 

princípio de abertura para a compreensão de sua noção (endosmose) está em consideração à obra de Halbwachs.  
4 A partir da definição de áreas como psicologia, antropologia, sociologia e história (fundamentalmente na 

França, do final do século XIX e início do XX), os estudos ligados à memória passaram a ser conduzidos em 

consideração às leituras e contribuições de Freud. Especialmente neste estudo, os autores que serão apresentados 

na discussão sobre Bergson consideraram Freud fundamental porque, em seu entendimento, ele teria assinalado 

o fracasso da metafísica – naquilo que dizia a respeito da duração – por ter instituído o conceito de inconsciente. 

Sendo assim, a partir dessa contribuição de Freud, os argumentos científicos passaram a diminuir a importância 

de Bergson, pois este já não era mais capaz de concorrer com os novos saberes orientados por meio de princípios 

epistemológicos. Apresenta-se, então, uma fratura, devido ao fato de que metafísica e ciência não poderiam 

caminhar lado a lado; uma pesquisa que tivesse a memória como objeto, baseada em princípios metafísicos, não 

era capaz, a partir da consolidação da psicologia, de apresentar a noção de prova. Sendo esta pesquisa vinculada 

a história, é importante frisar, segundo Antoine Prost, que Lucien Febvre ignorava a validade ou importância da 

filosofia para a história. Acreditava que a aproximação entre as duas se configurava um crime capital (2012, 

p.08). Nas afirmações de Peter Burke, aparentemente, Febvre era alérgico a Bergson (1997, p.23). Mesmo não 

tendo como discussão a rejeição de Bergson pelos Annales observa-se que Halbwachs foi amigo de Bloch e 

Febvre. Segundo Fernand Braudel Halbwachs não era somente amigo dos fundadores dos Annales, mas também 

era um dos animadores da revista. Esta animação fazia parte da identidade historiográfica assumida por Bloch e 

Febvre: “constituíram um colóquio permanente das ciências do homem, de Albert Demangeon e de Jules Sion, 

os geógrafos, a Maurice Halbwachs, o sociólogo, de Charles Blondel e de Henri Wallon, os psicólogos a 

François Simiand, o filósofo-sociólogo-economista” (1992, p.97).  
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específica que ronda esta pesquisa é baseada na ideia de que a memória, enquanto lembrança 

significa-se na ação. Então, não se trata de pensar a memória separada da experiência do 

passado, mas de diferenciar a memória a partir de um passado que é diferente em si mesmo. 

Em outras palavras, a memória concentra-se em dois lugares precisos: 1. a ação da memória 

se apresenta para a percepção de um ouvinte e ela é representativa quando esta ação é em 

palavra e, 2. a memória-ação não será considerada reflexa de resgate do passado ou de sua 

conservação no interior das expressões psicológicas. A condição a que Bergson apresentou a 

partir de sua obra, é a de que o passado e a lembrança possuem uma natureza que não 

corresponde diretamente a representação.  

A investida que se fará neste capítulo, tenderá para expor a leitura de um Bergson que 

não seja fixada na ideia de absoluto entre a priori e posteriori. O dualismo de Bergson será 

preservado porque com ele se possibilita pensar a diferença entre passado e presente. Esse 

dualismo não representa determinação entre direito e esquerdo, certo e errado, encima e 

embaixo. Não significa uma determinação binária, mas uma imanência entre a diferença do 

passado-nele-mesmo assim como do presente-nele-mesmo. O passado possui um peso 

diferenciado porque é a partir dele que se funda a lei de conservação que ataca a compreensão 

da memória como durée. Assim, a endosmose centraliza-se a partir deste momento e é por ela 

que se pensa a confusão existente entre o hábito e a ação, a repetição e a imagem, a mímica e 

a representação. Deste modo, a memória-ação é importante porque por ela concentra-se o 

problema da representação e da repetição pela conservação do passado em forma de 

lembranças. Então, a lembrança passa a ser considerada como acontecimento da memória e 

esta apresenta a si por ação e representação. Mas, como o ponto de partida de Bergson não foi 

o psicológico e sim uma noção de psíquico, acreditou ser necessária a criação de uma nova 

ciência positiva com um método específico dedicado exclusivamente com a categoria de 

tempo.   

A endosmose foi, para Bergson, o ponto de partida para combater aquilo que ele 

chamou de determinação necessária5, o que colocava em confusão tempo e espaço. Em seus 

debates, aulas, conferências e obras, buscou reformular a concepção da metafísica em 

contraposição à metafísica tradicional da pre-sença. Sua trajetória intelectual teve, como 

princípio, separar para coincidir; e como o tempo era sua categoria fundamental, ele, assim 

como Kant, designou o espaço pelo adjetivo vazio. Ou seja, as ciências do trajeto e do 

                                                           
5 O nome determinação necessária foi utilizado por Bergson para criticar as posturas científicas de apresentarem 

para a memória o mesmo padrão orientador que era presente nos estudos dos fenômenos físicos. Ou seja, a 

exterioridade da vida impunha para cada indivíduo a sua relação com a memória por uma determinação 

psicológica orientada por objetos.  
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homogêneo6  haviam se firmado por concepções que desconsideravam o heterogêneo e o 

movimento7. Mas, não sendo aqui uma preocupação com a formulação da ciência positiva de 

Bergson e nem com a discussão de seu método propriamente, a noção de endosmose sugere 

uma amenização de questões vinculadas ao teórico e a metodização. Por este caminho, o 

objetivo é buscar discutir a memória a partir de um ponto, e este é para a crítica em relação a 

crença na expressão como o fundamento da lembrança do passado. A endosmose está sendo 

considerada como o limite para o diálogo possível entre sua filosofia da imanência e uma 

perspectiva da história vinculada a compreensão8. Na realidade, estarei trabalhando, em toda 

esta pesquisa, com a noção de encerramento do passado e com o conceito que denomino 

memória-compreensão a fim de escapar da determinação necessária. A endosmose se 

constitui o caminho para esta investida porque a finalidade é apresentar discussões que 

coloquem o corpo como o impedimento do passado e a evocação como simultaneidade 

expressão e expresso9. Deste modo, o problema da endosmose foi definido e ordenado desde 

sua tese de doutorado conhecida como Essai sur les Données Immédiates de la Conscience. 

Após a publicação de sua tese, no conjunto de sua obra, evidenciou-se cada vez mais a busca 

desse filósofo para debater a memória sob o critério da endomose.  

Bergson viveu em uma época em que a psicologia estava se constituindo de maneira a 

equiparar-se com perspectivas dadas pelo psicológico como determinação epistemológica. 

Então, a memória foi estabelecida como um objeto que se apresentava por fatos psicológicos, 

apreendidos pela percepção ou pela pesquisa por coloca-la em simetria ao sujeito. De outra 

forma, sua perspectiva de pesquisa passou a ser valorizada a partir da sua relação com o outro. 

Esse outro envolvia tanto pessoas, pelo compartilhamento e comemorações, como pelos 

elementos simbólicos presentes na sociedade ou no grupo de cada um. A ocupação de 

Bergson, nesse contexto, foi a de buscar uma argumentação, por meio da filosofia, que 

pudesse vincular a memória ao problema do vitalismo. No contexto de Bergson, houve um 

questionamento pertinente que exigia explicação; a memória seria um reflexo da vida social 

de cada um ou seria a memória uma espécie de dualidade que se apresentava, para além da 

conservação, por uma condição que transcendia a limitação que o social impunha sobre cada 

um? Assim, o problema da memória é raciocinar para o limite entre a determinação social e 

sua indeterminação para a constituição e formação das imagens que cada um se apoia para 

                                                           
6 As ciências que possuíam como base a noção de causa e efeito sob o princípio da causa anteriormente fixada 

em relação ao efeito. A noção de consequência era mantida pelo critério da previsão ou da repetição.  
7 Dois princípios valorizados pela metafísica imanente de Bergson.  
8 Tenho que atestar ter em mente os princípios orientadores da hermenêutica filosófica de Gadamer.  
9  Em Bergson estas duas condições na manifestação da memória se dão porque há um exprimido. Ideia 

importante tanto na hermenêutica de Gadamer quanto na filosofia do sentido em Deleuze.  
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inscrever-se (lugar onde o corpo se sustenta). Mesmo assim, não significa que haverá aqui 

uma discussão a respeito da abrangência da filosofia de Bergson em detrimento de uma 

perspectiva histórica da memória. O problema está no fato de pensar o histórico como uma 

determinação que segue uma lógica ou que a memória seria uma reconstrução, em relação ao 

passado, a ponto de se tornar estabelecida pela dinâmica entre antes e depois pelo princípio de 

causa e efeito. É importante prestar atenção para o que Bergson compreendeu por experiência 

e no porque ele considerou que somente ela é o lugar para pensar a filosofia. E, neste sentido, 

em como essa perspectiva filosófica coloca em conexão endosmose e pesquisa histórica a 

partir da memória como objeto.  

Claro, não se pode esquecer que aparentemente, a discussão em relação a Bergson e a 

sua metafísica soa estranho e até mesmo inatual ou superada. Atualmente, as leituras 

orientadas a partir de Halbwachs, apresentam Bergson pelo critério da não capacidade 

científica. A proposta de Bergson foi amplamente criticada porque seu método foi 

considerado inconcludente. A principal crítica, que nesta pesquisa aparecerá no terceiro 

capítulo, foi a da não separação entre sujeito e objeto para a elaboração de conhecimento. 

Enquanto conceito de durée, para a memória, há o imediato como ponto fundamental de suas 

teses em consideração ao problema da categoria tempo. Mas, como esta pesquisa não abrirá 

mão do mediato, assunto do segundo capítulo, a atenção volta-se para o limite entre 

representação e exprimido. Assim, o passado se torna um conceito em Bergson. Com 

Halbwachs que se abre a perspectiva de pensar a memória sob o critério da epistemologia a 

fim de refutar os princípios vinculados ao virtual e ao imediato da memória.  

A partir das críticas sustentadas desde o início do século XX, o dualismo entre tempo e 

espaço não se legitimava mais devido ao fato de que esta oposição não era oportuna para a 

teoria do conhecimento. A ideia de Bergson a respeito do tempo como vazio seria um 

equívoco, visto que, o tempo não independe da construção humana. O tempo e o espaço 

deixaram de ser duas categorias opostas e, consequentemente, o espaço a adjetivação de 

vazio. Nas páginas seguintes, o objetivo será mostrar que Bergson não tratou tempo e espaço 

como duas categorias opostas e que memória não pode ser independente da experiência 

porque sua finalidade é orientação para a vida. Como haverá uma aproximação de Halbwachs 

para se compreender a proposta de Bergson, é preciso dar atenção para a crítica que esse 

sociólogo fez em relação a concepção bergsoniana sobre o virtual. O problema entre virtual e 

atual se deu pela supreção do primeiro e ênfase do segundo. Por este impasse presente na 

filosofia de Bergson, a partir das imagens criadas por seus leitores, que se faz uma releitura de 
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Bergson. Essa releitura decorre da valorização da endosmose, como possibilidade dialógica, e 

possui como centro a discussão sugerida por um de seus alunos e crítico10.  

  

Princípios da lei de conservação 

A atualização da memória 

A metafísica de Bergson baseou-se no dualismo11. Mesmo tendo considerado o valor de 

Platão em relação a Aristóteles, não significou que ele procedeu por oposição às categorias 

tempo e espaço. A respeito da noção de endosmose, é possível apreender que memória 

enquanto imagem-lembrança se confunde com tempo e espaço como caminho indispensável 

para a formação individual – há critério de pessoalidade e vital. Se essa mistura é apresentada 

a partir do corpo, na expressão eu, impreterivelmente, há o distinguir-se do outro e intuição da 

síntese de si mesmo. Esta afirmação semântica do eu concentra-se na representação de si, na 

dupla dimensão tempo e espaço 12 . A pessoa, em sua moralidade, não consegue se 

desvencilhar da endosmose; esta segunda a estabelece como determinação13. A presença do 

corpo14, elemento que coloca tempo e espaço em tensão, mantém a memória, sob o ponto de 

vista da individuação, numa posição temporal, por vontade cerebral, de conectar passado, 

presente e futuro e por um progresso do passado-nele-mesmo que não responde a um querer. 

Nesse sentido, memória é entendida como ato ou ação. Aqui, a atenção especial volta-se para 

a ação, porque se trata da vinculação inseparável entre ela e a rememoração15. Tendo em 

consideração a reflexão de Bergson a esse respeito, o ato é uma realização interna que 

independe da percepção atual, ou seja, a lembrança passa a ser a percepção da própria 

lembrança. Deste modo, a lembrança movimenta-se psicologicamente independente da 

necessidade utilitarista. Mas, a atenção é para a ação porque se trata de compreender o 

mecanismo representativo e coincidente da memória pela necessidade da vida prática.  

                                                           
10 No texto de Marie Jaisson Temps et Espace chez Maurice Halbwachs (1925-1945) encontra-se a afirmação 

dessa ideia quanto a presença de Halbwachs nos cursos de Bergson e, posteriormente sua aproximação de 

Durkheim (1999, p.165).  
11 O dualismo de Bergson não pode ser confundido com paralelismo.  
12 Enquanto Outro é uma questão espacial, ou seja, de pontos distintos de espaço (corpo), a corporeidade 

demonstra geografia, física e condição histórica que os distanciam. Porém, no caso de Outrem, o tempo ignora a 

espacialidade porque é presente, o que Bergson chamou de élan vital.  
13 É importante não confundir determinação com determinação necessária. A primeira é motivada por uma 

duração que insiste e incide sobre a vida, como composto do élan vital; no caso da segunda, é presente um tipo 

de determinação estabelecida pelo trajeto, ou seja, o decorrido ou daquilo que é impulsionado pelo movimento.  
14 Mesmo que a filosofia de Bergson tenha discutido com a física e com a filosofia imanente de Espinosa, a 

noção de corpo, aqui, é dada pela biologia, que comporta uma fisiologia. O homem é o que interessa, neste texto, 

para buscar compreender o problema lançado sobre a memória.  
15 A noção de memória e compreensão instaura uma situação limite, de buscar compreender a memória tendo 

como foco o corpo e Outrem. Este Outrem passa a ser outro, que tenta se colocar como intérprete, o que remete 

para a dimensão do diálogo e da interação sugerido em Gadamer (1998) e Iser (1999) que, é o tema do segundo 

capítulo.  
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A corporeidade dinamiza tempo e espaço por uma alienação vitalista. A 

verossimilhança foi um termo usado por Bergson para compreensão da memória enquanto 

acontecimento. No entanto, para começar a apresentar o problema das categorias tempo e 

espaço como elementos importantes ao entendimento da endosmose (fenômeno da memória), 

a estratégia será, nesta primeira parte do texto, caminhar em meio àqueles que atribuíram e 

atribuem negativamente a Bergson um pensamento ora irracionalista ora místico. Afirma-se 

que, quando Bergson lançou sua tese Essai sur les Donnés Immédiates de la Conscience em 

1889, simultaneamente à sua carreira acadêmica e intelectual, as críticas estavam presentes. 

Dentre esses críticos estava Halbwachs. Então, haverá a concentração especial para o que esse 

intelectual, contemporâneo de Bergson, atestou haver equívocos, em sua filosofia, 

relacionados a memória16.   

 Deste modo, buscar atestar a negação ao pensamento de Bergson é importante, porque 

há uma pertinência quanto à base de racionalidade concernente à Ciência e ao materialismo. A 

busca de Halbwachs e de Durkheim foi a de estabelecer o estudo da memória sob o prisma do 

social; este passou a ser a medida de observação, sem sombra de dúvida – medida esta que se 

apresentou a partir do princípio do inconsciente. E, como introdução ao pensamento de 

Halbwachs, a afirmação de Joël Candau17, em relação aos quadros sociais, é importante. Em 

seu texto Memória e Identidade, Candau disse que Halbwachs “teve razão em insistir sobre a 

importância dos quadros sociais que fazem com que ‘uma corrente de pensamento social [...] 

tão invisível quanto o ar que respiramos’ irrigue toda rememoração” (2011, p.49). Há uma 

adesão em relação a psicologia social, mas por meio dos quadros sociais e não propriamente 

pela memória coletiva. Esta noção de Halbwachs passou a ocupar maior importância para 

Candau que propriamente o seu conceito. Esta entrada possibilitará um esclarecimento em 

relação ao pensamento de Halbwachs que o colocou em oposição ao de Bergson. Nas páginas 

que serão considerados os argumentos de Candau, em relação a Halbwachs, ajudarão a 

compreender que o conceito sustentado por esse sociólogo localizou o atual e não o virtual 

por uma determinação da representação simbólica. Significa dizer que o conceito de virtual 

em Bergson não foi confirmado por Halbwachs quando apresentou o atual.  

  De outro modo, o pensamento de Halbwachs foi influenciado pelo de Durkheim por 

ter estabelecido o passado com uma diferença em relação ao presente, mas ela não foi de 

                                                           
16 Mesmo estando Halbwachs no centro do debate, outros nomes aparecerão. Todos eles tendo um objetivo em 

comum: duvidar da endosmose e do virtual.  
17 Antropólogo francês que estudou Halbwachs a partir de sua noção de quadros sociais e de seu conceito 

memória coletiva. Incluir Candau no debate se faz importante porque, por meio da neurociência, ele estabeleceu 

uma ruptura interna ao próprio pensamento de Halbwachs por separar quadros sociais de memória coletiva.  



25 
 

natureza, como fez Bergson, mas de grau. Na determinação necessária que repousa sobre a 

concepção de tempo e espaço, a sociologia imputou o princípio do mais e do menos para 

raciocinar a respeito das três categorias fundamentais (passado, presente e futuro). É preciso 

dar atenção para o que se pretende quando se coloca em debate uma problemática sobre o 

passado. Émile Durkheim escreveu em um pequeno texto intitulado Une Confrontation entre 

Bergsonisme et Sociologisme:  

 
Tenho frequentemente reconhecido o que eu relatava a Comte. Ora, todo mundo 

sabe que, para Comte, a sociologia é essencialmente dinâmica. Esta é a ação 

exercida pelas gerações sucessivas umas sobre as outras, este é o desenvolvimento 

histórico ou, como ele disse, o progresso que constitui o fato sociológico por 

excelência, os fatos estáticos possuem em sua obra um menor lugar: podemos 

mesmo dizer que ele tem, em grande parte, desconhecido a importância e mesmo a 

existência. Certamente, não admito este exclusivismo que tem grandemente 

embaraçado o progresso da sociologia. Creio e tenho dito frequentemente que as 

novidades produzidas ao curso da evolução social não são um legado do passado. O 

passado não cria; ele não pode transmitir este que será criado. Suas criações não 

podem ser que as obras dos viventes associados e cooperando, portanto dos 

contemporâneos. Todo impulso novo da vida não pode emanar que de seres que são 

em vida e atuantes. Isto é mesmo graças a eles, e a eles só, que o passado continua a 

viver. Tenho, portanto, feito transportar parte de meu esforço sobre o estudo destas 

sínteses criadoras; pois havia uma fonte nova de explicação de onde Comte não 

poderia duvidar. Mas se tenho ensaiado adicionar à sua doutrina, tenho conservado 

tudo isto que poderia e deveria ser retido. As novidades que cria a sociedade dos 

viventes vem se adicionar a um fundo que ela não cria, mas que ela tem recebido. 

Estas novidades mesmas são função do fundo que é transmitido; elas o enriquecem, 

mas, em um sentido, elas são os frutos, pois elas dependem disto que ele é. Também, 

para produzir cálculo de nossa organização familiar, política, econômica de hoje em 

dia por exemplo, é necessário fazer em linha o cálculo de todo o devir histórico da 

humanidade que nos tem precedido (2002, p.07).  
 

Para iniciar a discussão referente a compreensão do passado e sua relação com o 

presente, é preciso fazer uma separação nessa ideia de Durkheim: primeira, o passado como 

conservação e segunda, o passado como construção. Na sociologia de Durkheim o passado 

possui essa duplicidade que se ordena pela determinação necessária. O passado, 

historicamente localizado, não carrega em si a possibilidade de criação. Não se pode 

mencionar que sob o fluxo da história, o passado seja um reservatório de possibilidades e que 

o presente seja a garantia demonstrativa dessas possibilidades – impulso do passado. O 

passado não é criador, seus conteúdos são definitivamente partes integrantes do próprio 

passado. Durkheim apresentou sua observação não para uma relação entre o passado e o 

futuro, mas de presente e futuro. Então não se trata de uma questão de passado, mas entre os 

viventes e sua condição de contemporaneidade. A diferença entre passado e presente é uma 

diferença estabelecida pelo princípio da cronologia e os conteúdos do passado fazem parte da 

história, ou seja, de informações que dizem respeito ao próprio passado.  
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No caso da segunda, a ineficiência do passado decorre do fato de que sua validade é, na 

realidade, uma função do presente e não dele mesmo.  A dinâmica do presente que determina 

a utilização ou negação do passado. O passado passa a responder inquietações do presente em 

função de suas expectativas de futuro. A intenção de Durkheim foi a de afirmar serem as 

pessoas, que agem no presente, responsáveis pela manutenção do passado (prolongamento e 

recusa). De toda forma, tanto na primeira quanto na segunda o passado está sendo visto na 

substituição dos conteúdos pelas formas18. Ou seja, as formas do passado demonstra como 

seus conteúdos estão sendo expressos no presente. Ao passado não cabe a função de formar, 

mas de informar. O que Durkheim evidenciou foi a separação entre lei e passado. Então, 

independente do que este sociólogo afirmou a respeito das leis sociais, sua finalidade se 

resume em duas: uma, negar o passado como categoria de importância e duas, buscar a 

previsibilidade por estabelecer o tempo sob o critério de fenômeno externo. O passado possui 

uma importância menor para Durkheim e esta concepção influenciou definitivamente 

Halbwachs quando teve como objeto o estudo sobre o tema da memória.  

Como continuidade ao problema do passado e da memória sob o ponto de vista do 

social, voltaria a atenção para a atestação feita por Candau quando deu ênfase satisfatória para 

a noção de quadros sociais de Halbwachs, a fim de evitar questões que não podem ser 

respondidas pela psicologia, psicanálise, neurociência e antropologia – a partir do método 

etnográfico. As manifestações da memória passam a compor um sistema que responde as 

prerrogativas derivadas da exigência social e não de uma individual. A memória não pode ser 

considerada uma questão de individualidade19. Isso é pertinente porque Halbwachs estava, 

desde os Les Cadres Sociaux de la Mémoire, familiarizado com os conceitos de Durkheim, 

com as contribuições da psicanálise e com as discussões ligadas a linguagem. Estas foram 

considerações feitas por Jean Duvignaud no prefácio ao A Memória Coletiva. Acrescentou 

ainda que, para Halbwachs, toda forma de lembrança ou depoimento possui sentido se estiver 

em conexão ao grupo do qual se faz parte. A memória responde a uma variação contínua dos 

quadros sociais e da experiência coletiva e histórica. O importante está no fato de que, a 

lembrança é traduzida por linguagem e que seus limites e fronteiras estão para as influências 

coletivas. A memória coletiva se firma pela reconstituição (mágica) e a memória histórica 

uma reconstrução (1990, p.9-17).  

                                                           
18 Mesmo não discutindo ainda a relação entre conteúdo e forma, presente no terceiro capítulo, é possível 

resumir pela crença de que aquilo que se sabe e conhece é o equivalente daquilo que é. Então, o passado 

apreendido a partir de uma consciência histórica determinada o enquadra na dimensão de uma linha do tempo 

justaposta. E, por consciência histórica tem-se uma apreensão a partir das ideias e das formas em relação ao 

passado. Esta concepção está baseada a partir de Gadamer (2003, p.15) e Jörn Rüsen (2010, p.56). 
19 Observação realizada por Jean-Michel Alexandre na introdução ao A Memória Coletiva (1990, p.18).  
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A relação psicológica individual decorre de uma série de correntes que possuem no 

indivíduo um ponto de passagem. Essa passagem manifesta-se a partir da relação entre o 

indivíduo e outros a partir dos grupos que se interconectam. A consciência e o tempo não 

podem ser compreendidos a partir de uma autonomia em relação aos sujeitos e a sociedade 

(1990, p.128-130). Em termos, os conteúdos que se referem a memória, foram apresentados 

por Halbwachs a partir de formas representadas pela determinação social. Em toda sua obra, 

os conteúdos foram estabelecidos no lugar social. Este lugar, que pode ser traduzido pela 

noção de quadros sociais, incluiu os conceitos existentes em Bergson. A duração deixou de 

ser um elemento vinculado ao tempo e a consciência como condições imanentes e passou para 

o social como referência. Pode-se compreender porque foi mencionado que Halbwachs 

tornou-se a antítese de Bergson. Mas, essa antítese se constituiu devido ao tipo de leitura que 

Halbwachs fez de Bergson e não necessariamente que este filósofo tivesse se fixado a partir 

da forma que Halbwachs descreveu em sua obra. O que importa, foi o fato de que duração 

deixou de ser imanência e passou a ser fenômeno social. Por outro lado, a leitura a que 

Bergson foi submetido, o enquadrou numa posição que o social se tornava simetricamente 

ordenado em relação ao que Bergson defendeu no conjunto de sua obra. Então entre 

Halbwachs e Bergson se fixou uma lógica horizontal entre x e y como dois lados opostos de 

uma mesma linha. Mas, a intenção será demonstrar que essa leitura equivoca-se a partir da 

noção endosmose.  

Sendo os quadros sociais o importante para Candau refletir sobre Halbwachs e não 

propriamente o conceito de memória coletiva, é a partir deles que definiu uma discussão 

firmada pela contribuição da psicanálise e da neurociência. E, em suas palavras, a psicanálise 

possui uma peculiaridade de lidar com aquilo que se apresenta como sonegado, escondido ou 

o omitido de uma consciência. Seria um lugar ainda não dito que se precisa localizar e 

evidenciar (2011, p.64)20. Segundo Candau, psicologicamente, a memória é estudada se forem 

levadas em consideração duas grandes categorias: Tempo e Eu (2011, p.61). Estas duas 

categorias não são ilusórias, mas reais. São reais porque apontam para o Eu como identidade, 

pessoalidade, imagem de si. Essa condição é acrescida pela dimensão do Tempo que ordena a 

memória como possibilidade. Ele organiza biológico, lembrança, experiência, contingência. 

Tempo e Eu na memória são duas categorias psicologicamente apreendidas porque fazem 

parte do lugar social de cada um na sua individualidade. Diante da perspectiva antropológica 

                                                           
20 Perspectiva também defendida no método dialético da transferência de Lacan. Lacan defendeu o lugar social 

da psicanálise como um limite que não pode ser ultrapassado. Não se pode tratar daquilo que não possui sintoma 

e este se localiza no social (1998, p.259).  
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de Candau, a lembrança evocada não se confunde com a lembrança propriamente dita (2011, 

p.33). O ponto de observação de Candau partiu do conceito orientador do compartilhar21. Na 

não distinção entre tempo e espaço, mas por sua alienação, a lembrança possui duas 

apresentações em Candau: uma, a lembrança como passado e duas, a lembrança como 

lembrança do passado, se assim posso dizer. Quando alguém fala de si mesmo ou se coloca 

como representante de uma imagem de si, o faz a partir de uma contradição em relação a 

primeira lembrança. Sob o princípio do tempo homogêneo, há sempre um posteriori quando 

se trata da lembrança. No caso da segunda, esse mesmo posteriori impede que esta lembrança 

seja revivida porque há a ideia de futuro e, ao mesmo tempo, o apagamento do vivido. Este se 

torna única e exclusivamente imaginação ou representação. O momento da angústia do vivido 

não impregna a lembrança como lembrança do passado. Em relação às lembranças, o que se 

tem no presente é a possibilidade de representação. Em seus argumentos dois tipos de 

representações: representação factual e representação semântica (2011, p.39,40).  

Como o objetivo de Candau foi o de lançar dúvida em relação ao conceito de memória 

coletiva de Halbwachs, é preciso apresenta-la sob o viés da distinção entre o que se apresenta 

como determinação coletiva e o que se apresenta como determinação individual. Não significa 

que Candau contestou Halbwachs assim como este a Bergson. Pelo contrário, o que Candau 

fez foi relativizar o conceito de memória coletiva. Naquilo que diz da representação factual é 

preciso que se faça a implicação da pertinência. Significa dizer que o nível de 

compartilhamento entre os indivíduos tende a ser mais eficiente que propriamente na 

representação semântica. Esta, pelo contrário, tende a ser motivada por representação 

holística. Sua constituição baseia-se pela atribuição de sentido e tem uma suposta relação de 

compartilhamento, por isso, é de pertinência fraca. Então, sob o princípio de que cada cérebro 

é único, toda representação da memória é individualizada. Uma representação holística se 

coloca como uma representação de todos e presume, semanticamente, um nível se 

compartilhamento que seja forte. Candau concluiu que entre o individual e o coletivo não há 

uma determinação necessária. Com essa ideia contestou que a memória coletiva seja a 

capacidade representativa das memórias individuais e que, por lógica, estas se prendem 

àquela (2011, p.48,49). No caso da representação factual, o nível de pertinência sendo maior, 

é possível que, também, seja o compartilhamento.  

Por pontualidade conceitual, Candau reportou-se para o compartilhamento, abordando-o 

sob os níveis de objetividade e subjetividade. O primeiro concentra-se no fato, e o segundo, 

                                                           
21 No original francês o termo usado foi o de patarge. No Memória e Identidade a tradução foi compartilhar e no 

Antropologia da Memória foi partilha.   
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na representação mental. Em consideração às representações holísticas, observa o conceito de 

memória coletiva e identidade coletiva sob uma oscilação entre compartilhamento forte e 

fraco. Referindo-se ao segundo, afirmou que não há comunidade fechada a ponto de eliminar 

o critério da dúvida. Atentando para uma afirmação em especial, Candau mencionou que o 

cérebro é a preservação da individualidade representativa22. Sendo o estado mental um a 

priori inacessível, o que há, de resto, é dar atenção para os elementos compartilhados em forte 

e fraco. De qualquer modo, como Halbwachs é seu interlocutor, a determinação necessária 

para compreender memória está no social. Subjetivo e cérebro limitam a compreensão, por 

interpretação, da memória enquanto ato ou ação como duração, pelo fato de esta ser remetida 

ao social por uma espécie de curvatura da linguagem23 . Por este caminho, não se pode 

contestar a afirmação: a memória em lembrança possui validade individual se estiver 

submetida ao crivo da representação que tem reflexo no grupo ou na comunidade. Assim 

como Halbwachs, defendeu a impossibilidade de retorno às lembranças originais formadas na 

própria vivência de cada um. Há um discurso de validação das memórias evocadas: evocar 

prescinde de um compartilhamento, sendo ele forte ou fraco. Lembrar é um ato social e 

rememorar, uma ação reconhecida. Os limites objetivos e subjetivos do compartilhamento 

preservam o caminho social da memória (2011, p.44-49).  

De maneira geral, observa-se que o ponto de partida de Halbwachs, presente em 

Candau, manifesta-se imediatamente em oposição à postura metafísica de Bergson. Memória 

e cérebro são indissociáveis, tanto na sociologia de um quanto na antropologia do outro. 

Memória é pressuposição de codificação, estoque e retenção de informação; ela é a própria 

forma da cognição e não a cognição uma forma da memória (2011, p.61). Em conformidade 

com o texto em questão, é presente em Candau a ideia de um mapa mental quando se trata de 

rememorar. Por uma antropologia da memória, o mapa mental no qual aquele que evoca/narra 

se situa é perceptível e legítimo, se considerar o coletivo ou sua forma idiossincrática. Na 

realidade, o lugar social dessa memória evocada passa a ser a atestação de sua validade24.  

                                                           
22 Neste ponto, o cérebro pode ser tomado como uma imagem, e não como fisiologia. O cérebro passa a ser o 

esforço mental semanticamente constituído e constituinte de lembranças/memória. Há nulidade do corpo como 

elemento de testemunha ocular ou de co-autoria.  
23 Como o problema está centrado no impedimento de avançar sobre a memória para além daquilo que é dito 

como expressão, faço uso deste termo para demonstrar que toda implicação de acreditar no rompimento da 

barreira psicológica para o mental propriamente, é na realidade uma curvatura feita semanticamente na própria 

linguagem como representação.  
24 Atentando-se para o conceito de lugares vazios de Iser, discussão do segundo capítulo, é presente em Candau, 

a intenção de afirmar que uma ou várias lembranças evocadas ou partilhadas, localizam-se na dinâmica entre 

cérebro e social como referência. Deste modo, os lugares vazios das lembranças passam a ser preenchidos pelos 

parceiros que a compartilham a partir de um horizonte de referência.  
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Ao ligar a memória à identidade e ao compartilhamento, a lembrança manifesta-se por 

meio de ecos da memória, ou seja, seu lugar coletivo (2011, p.77). De acordo com objetivos 

comuns, as memórias individuais se abrem para a memória coletiva (2011, p.48). Observa-se, 

com isso, que com a determinação necessária a memória individual possui o coletivo como 

subsunção mesmo permanecendo um caráter de individualidade decorrente da maneira 

própria de representação. O princípio é baseado na prerrogativa da experiência, conceito que 

deve fazer parte da discussão. Seja em Bergson, Halbwachs ou Candau, a experiência é o 

lugar comum que a memória acontece. Sem sombra de dúvida, a experiência é o caminho de 

saída e chegada para a compreensão da memória. O que se deve compreender, neste sentido, é 

de que forma as conexões causais são estabelecidas sobre a memória em nome da experiência.  

Candau afirmou que a memória é tridimensional (passado, presente e futuro). Para esta 

situação, a memória deve se encontrar no recordar, na ação e na espera. No primeiro para 

balanços, avaliações, lamentos, fundações e recordações; na segunda, para a absorção de um 

presente, sempre evanescente e na terceira, para os projetos, as resoluções, promessas, 

esperanças e engajamentos, em direção ao futuro (2011, p.60). O tempo da lembrança é 

diferente do tempo vivido, ou seja, “Nossa lembrança acrescenta à lembrança o futuro dessa 

lembrança” (2011, p.66)25. O tempo da lembrança não é o passado, mas o futuro já passado do 

passado. A lembrança é a manifestação dissipada da insegurança em relação ao tempo vivido. 

Sobre isso, concluiu não ser possível haver uma realidade independente da intencionalidade 

(2011, p.67). Candau fez uso de dois tipos de lembranças: a do vivido como imagem estática, 

no tempo, e a sua produção enquanto narrativa. Nesta segunda, o que fica marcado é o 

enquadramento da lembrança da experiência passada numa dimensão de distância em relação 

ao narrado: narrar significa portar-se como representante de si. Ou seja, a lembrança do vivido 

configura-se a partir de uma intenção orientada pelo presente da narrativa. Seu pressuposto 

compreende que tempo e espaço coincidem, mas não em relação a passado e presente.  

A evocação pertence ao presente e o evocado, ao passado; uma é significação por 

representação, e o outro pelo que é retido. Como se trata de uma concepção vinculada a 

desconsiderar a metafísica bergsoniana, o cérebro é compreendido como esse lugar de estoque 

e retenção. Memória é, nestes termos, um impossível em relação à experiência passada e um 

discurso localizado na representação e no compartilhamento. A função mecânica da memória 

                                                           
25 Uma afirmação como esta é, proporcionalmente, acertada como ambígua. Não se pode escapar ao tempo 

decorrido daquilo que se apresenta como lembrança em relação a uma imagem-lembrança que, em Candau 

(2011,2013) é a própria lembrança. Mas, entre uma e outra, a identificação é indeterminada, porque a elas se 

aplica, unicamente, aquilo que Halbwachs (2002) considerou como aproximação. Sendo lembrança enquanto 

rememorar, essa lembrança localiza-se no acréscimo da própria lembrança. Se assim for, como é possível 

mencionar que há um acréscimo sem considerar a lembrança como princípio?  
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a partir da determinação necessária inibe a capacidade de compreender, dela, a evolução ou 

progresso entre forma e conteúdo. O tempo homogêneo é o lugar de determinação para a 

memória, ou seja, sendo o indivíduo socialmente localizado em um tempo-espaço, este é 

determinado por ele e os objetos o condicionam a partir de seus elementos dados à percepção 

atual pela determinação exterior. Em Halbwachs, o fato social é um fenômeno que 

compreende o indivíduo em suas necessidades orgânicas (2002, p.03). O que está colocando 

em dissociação Candau e Halbwachs concentra-se na consideração da idiossincrasia de um e a 

crença na memória como fato social de outro. É presente neste parágrafo algo que ronda toda 

a investida que debate Bergson e os outros intelectuais a ele relacionados. O problema se 

assenta na relação entre a lembrança e o acontecimento. Interrogar acerca da capacidade 

representativa da memória que cada um tem de si é foco para se pensar o limite do passado 

como conservação e como duração. Este capítulo tende a raciocinar em como o passado é 

colocado na condição de conservação e, ao mesmo tempo, em como a ideia de representação 

apreende a significação desse passado no presente.  

A observação de Candau em relação a memória foi em colocar a diferença existente 

entre ela e o historiador e não a ela mesma. Quer dizer que, para Candau, o problema da 

memória já é uma questão resolvida a partir da evocação de si através de uma representação 

que pode ser apreendida como forte ou fraca na sua condição compartilhada. O problema não 

é pensar a memória a partir da duração, mas de como está no social através do 

compartilhamento da memória no coletivo e no individual. Sobre o trabalho do historiador ele 

escreveu ser o historiador localizado por uma determinação externa, e o rememorar por uma 

interna. A memória é serva da experiência vivida, enquanto a história está fora dela, por isso é 

subalterna. O acontecimento, no caso da memória, revela-se estreito e íntimo àquele que 

evoca. O instante da palavra aliena o momento de tempo no ponto de espaço, para utilizar os 

termos de Bergson. É complexo: há intenção de afirmar que, pela contração cerebral26, o 

tempo da experiência vivida apreende-se pelo instante semântico. O acontecimento vincula-se 

não por uma determinação necessária temporal, mas por uma referência significativa pessoal 

(casamento, comemoração, decepção, acidente e outros). A rememoração produz, àquele que 

evoca, a proximidade do acontecer junto ao corpo. O acontecer é mantido, por meio do corpo 

e do cérebro, no presente. Para aquele que narra, rememorar é um retorno à experiência vivida 

como acontecimento. O narrador não se estabelece mediante o enunciado da forma como 

                                                           
26  Termo de Bergson que pode ser traduzido pelo esforço de lembrar ou concentrar-se em algo presente 

psicologicamente.  
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fazem os historiadores, os quais permanecem à distância em relação ao acontecimento e o 

localizam, rigorosamente, numa temporalidade regida por datas (2011, p.101).   

Parece haver uma incoerência entre estes dois últimos parágrafos. No caso do 

penúltimo, a discussão em relação ao rememorar está para o critério da representação. Candau 

fez uso de uma estratégia argumentativa que se aproxima do conceito de nostalgia de Frank 

Ankersmit (2004, p.385). O instante da lembrança por esforço, em relação à lembrança como 

experiência passada, distancia uma e outra forma de lembrança porque há uma diferença 

temporal entre elas. Sob o ponto de vista geográfico, tempo e espaço não coincidem. Presente 

e passado são inconciliáveis porque a lembrança, como experiência passada, já é dotada de 

um futuro passado de si. A experiência, neste caso, encontra-se em representação. Dizer 

acerca de uma experiência, dessa forma, é recusar, segundo Candau, a possibilidade de 

confiança na duração. Aqui, o tempo é cronológico. No caso do último parágrafo, a alienação 

tempo e espaço dá-se em conformidade com a ausência narrativa do narrador. Essa ausência 

está ligada a não intenção do narrador de localizar-se em meio à narrativa, mas a narrativa 

passa a ser a própria manifestação da lembrança enquanto experiência passada. Para este, 

devido ao envolvimento, ou seja, a pessoalidade, tempo e espaço não se distanciam porque a 

lembrança se capacita para, de acordo com Bergson e Candau, suscitar sensação e emoção. 

Mesmo no referido antes/depois ou naquele tempo/presente, quem narra não coloca em 

suspeita a relação direta entre lembrança como intenção de lembrança enquanto experiência 

passada. Caso o fizer, o próprio corpo deixa de ser uma testemunha de co-autoria.  

No entanto, é importante enfatizar que Candau é mais propenso à primeira localização 

da memória que à segunda. “Qualquer ato da memória deve, pois, ser posto em relação com 

as representações do tempo próprio da sociedade constituída” (2013, p.63); considera, assim, 

memória e história como representações (2013, p.74). Em suas considerações sobre a 

memória, o mundo social coloca em suspeita o poder da memória de reter as informações 

importantes para o cotidiano de maneira precisa. Outros lugares devem conter memória, e 

estes informam e instruem os indivíduos presentes e viventes de uma localidade ou 

coletividade. Candau mencionou que, na sociedade moderna, as extensões da memória são 

importantes e essas se fazem por meio virtual (eletrônicos), de calendários, agendas e outros 

(2013, p.67). O compartilhar reforça os laços de coletividade e de identidade, reafirma aquilo 

que não deve ser esquecido a fim de manter a coexistência e o reconhecimento social.  

Há um ponto a ser observado com maior detalhe neste último parágrafo. Parece que, 

pelo critério da representação, memória e história tendem para um caminho análogo. A 

diferença está na separação entre sujeito e objeto. De um lado há a memória (interna) e de 
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outro a história (externa). Uma mantém-se pelo direito ao idiossincrático e a outra pela crítica 

a esse direito. Seria como se o historiador suspeitasse da memória e colocasse-se numa linha 

divisória como veto ao poder da memória (representação individual). O que não está sendo 

dito é fato de que presume haver uma referência que se torna a medida entre o que se pode ser 

lembrando e o que se deve ser lembrado. Os quadros sociais dinamizam os tipos de 

representações entre memória e história. E, em Candau, seus lugares são diferentes porque a 

forma narrativa de um e outro os distanciam. Esta é uma concepção que gera mal-entendido e 

pode produzir simplificações em relação ao trabalho do historiador e, principalmente, do 

historiador que estuda o tema da memória27.  

 

Memória e história: um problema mal colocado? 

Mesmo parecendo haver um desvio em relação ao tema tratado nesta pesquisa, é preciso 

abrir uma dimensão pertinente para o debate. Não haverá uma investida propriamente ao 

problema da memória internamente a Teoria da História, mas de como alguns princípios 

teóricos são importantes para a continuidade deste estudo. Considerar alguns posicionamentos 

em relação a memória ajudará para equilibrar a distância entre memória e história. Em outras 

palavras, tentar compreender memória e história sob uma linha mais amena que traçar uma 

ruptura radical entre elas. Sob o princípio fenomenológico da memória na endosmose a 

história não se torna obrigada a produzir rupturas interpretativas que possam colocar uma em 

oposição a outra ou que uma seja mais completa que a outra. Para começar, a endosmose se 

apresenta como uma diferença entre conteúdo e forma que não cessa nas formulações 

holísticas ou heurísticas. O problema precisa incluir a noção de referência presente na 

memória e na história28. Dois pontos serão apresentados para relativizar a visão simétrica 

entre história e memória. 1. o passado na história não representa a ruptura entre ele e o 

presente a partir de seu distanciamento. 2. o passado não apreende em si a experiência ou a 

define por uma referência pré-dada.  

1. Para dar início, a noção de memória e história sob o princípio de subalterna e crítica, 

define seus lugares. Esse caminho oportuniza e dinamiza discussões que são presentes desde o 

período em que a história reivindicou para si o estatuto de ciência. Esse iniciar coloca de 

forma pendular as oscilações que valorizam e desvalorizam uma e outra frente a interesses 

                                                           
27 Esta concepção em relação a memória a coloca no limite da descrição e da representação como impedimento 

de uma fenomenologia da memória.  
28 Mesmo sob o risco de parecer negligente, o tema da memória se apresenta mais fecundo nesta pesquisa que 

propriamente o da história.  
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peculiares decorrentes dos lugares teóricas que cada uma se coloca para debater29. Com Georg 

Gottfried Gervinus, historiador do século XIX que sustentou a tese de uma história 

pragmática e cronológica (2010, p.52,53), há uma diferença forte entre história e memória. 

Em um pequeno texto traduzido sob o título Fundamentos de Teoria da História, registrou 

que o historiador não pode ser cronista e nem memorialista, devido ao fato, óbvio, de que 

ambos fazem parte do seu material histórico. Mesmo assim, meditou na condição destes: ao 

primeiro, cabem os adjetivos de objetivo e passado; ao segundo, os de subjetivo e presente 

(2010, p.46,47). Naquilo que diz respeito a história e a memória, é preciso prestar atenção ao 

que já foi registrado, sob os termos de Candau, que entram em conflito com Gervinus.  

Gervinus, ainda no século XIX, já apresentava uma condição para a história que não se 

distanciava do poeta. Como intérprete, o historiador se comportaria na posição entre a arte e a 

filosofia. Compreenderia uma relação entre razão, força imaginativa e mente observadora. 

Esta última pertenceria mais ao historiador que ao poeta e ao filósofo, mas as três não 

poderiam ser dissociadas a ponto de haver rupturas completas (2010, p.33,36). Sendo assim, o 

modo de escrita desvinculado das conexões internas é para as crônicas e não ao exercício do 

historiador. Seu argumento decorreu da crítica em relação às histórias nacionalistas ou 

despreocupadas com as conexões entre passado, presente e futuro. Quer dizer que o passado 

encontra-se em uma condição de universalidade que deve ser apreendida (2010, p.42). O 

passado não pode ser considerado como um distanciamento em relação ao presente na 

narrativa historiadora. Quer dizer que o passado passa a ser apreendido na história assim 

como a força imaginativa de um artista apreende formas e sínteses que estão para além da 

simples produção de uma imagem que fique fadada a sua condição histórica de criação ou que 

seja reflexo de processo autocompreensivo.  

A pragmática historiadora converge a relação entre realidade, possibilidade e 

necessidade (2010, p.32). Sob o ponto de vista da imaginação e estética - presente na arte -, o 

historiador, a partir de Gervinus, pode produzir uma relação duplicada entre simpatia e 

transcendente. De um lado, o artista não é compreendido pelo intérprete fincado em seu 

tempo distante, há algo que intuitivamente lhe toca 30 . Há uma ponte ou interação não 

resumida à cronologia como distanciamento. A distância não representa mais que analítica, há 

                                                           
29 E, para que não haja confusões equivocadas, esse colocar-se em lugar teórico não significa abstração, mas que 

há uma implicação pragmática de uma e outra que refletem diretamente na condição histórica de suas 

formulações.   
30 Essa intuição pode ser traduzida pelo termo de Gadamer: efeitual (2005, p.399). Significa que ninguém toca o 

passado sem ser tocado por ele. A distância é uma imposição quando as conexões são realizadas puramente de 

maneira externa ou limitada a descrição de fatos, dados ou acontecimentos. Nenhum deles demonstra a 

capacidade do vivente.  
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também aproximação que, hermeneuticamente falando, constitui-se em certa concepção de 

duração que apreende a própria vida como impulso31. De outro lado, a intenção de Gervinus 

não foi para a arte, esse transcender compreende-se por uma base filosófica que deveria se 

portar a partir de um absoluto (como todo) e, por ele, fixar as partes (a história). Através de 

Gervinus, localizar a história pela proximidade com a arte apreende elementos estéticos que, 

pela interpretação, agregam princípios que comunicam indiferentes a determinação externa.  

Os argumentos de Candau em relação ao historiador sustentam o que é crítica em 

Gervinus porque parece ser o historiador reprodutor da perspectiva cronista. Em outros 

termos, o trabalho do historiador estaria limitado mais às circunstâncias e ao agir do que, 

propriamente, às pessoas e intenções (2010, p.39). As testemunhas do tempo são 

consideradas, pelo cronista, de modo a manifestar suas relações por conexões causais 

externas. Na adjetivação da história, a concepção de Candau ordenou-se por “onde a história 

se esforça por colocar o passado à distância, a memória procura fundir-se com ele” (2013, 

p.74)32. A atenção é focada à relação tempo e espaço, lugar da história e da memória. Na 

antropologia de Candau, tanto memória quanto história é do passado; “não há nada de 

conhecido que não pertença ao passado e que, por conseqüência, não tenha sido memorizado” 

(2013, p.59). Mais uma vez, retorna-se à noção de Ankermist (nostalgia) que pode ser 

aplicada a Candau. O fato da memória e da história estarem absorvidas pelo passado torna 

dialética a relação tempo e espaço. Mais propriamente, trata-se de uma diferença entre tempo 

e espaço que se complica na memória, pois aquele que narra sobre si não faz uso de termos 

específicos que são presentes nas crônicas, como forma de manter distância.  

A relação com o passado entre história e memória, passa a ser compreendida em 

Candau a partir de um pressuposto da aproximação. Quem pensa o passado sob a 

peculiaridade da memória, estabelece-se diante o passado não pela distância, mas por uma 

relação pessoal. Esse passado se comporta pela relação entre tempo e espaço a partir do antes 

e do depois. Por isso a noção de proximidade. Quem narra sobre si não reconhece a distância 

do passado que justifique qualquer dúvida entre eu e a presença do passado. Em caso 

                                                           
31 No caso da analítica, esta passa a ser compreendida na discussão presente em Rüsen no livro traduzido pelo 

título Reconstrução do Passado. Nestes termos, compreende-se por analítica aquilo que é mantido por 

causalidade externa decorrente de contextos de efeitos. A condição deste tipo de apresentação incide na 

demonstração das circunstâncias e das condições. Ou seja, são presentes fatores não intencionais do processo que 

representa a busca por contextos objetivos. Por uma busca estrutural, a heurística analítica pode proceder a partir 

de explicações abstratas. O singular submete-se ao geral, sua construção é teórica e visa regularidades (2007, 

p.146-151).  
32 Há uma disparidade em relação à noção de memória em Gervinus (2010) e Candau (2011). Mas esta pode ser 

compreendida em função de o propósito de Gervinus ser a questão do psicológico e, no caso de Candau, a 

atenção está voltada para o problema do compartilhamento.  
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contrário, sob o princípio pragmático defendido por Gervinus, a noção de história presente em 

Candau determina uma concepção que incide julgamento. Enquanto na memória o passado é 

por empatia, no caso da história, é possível que haja antipatia porque o historiador utiliza-se 

de recursos que relembram aquilo que deve ser esquecido33. Sob outro argumento, Candau 

convence-se de que história e memória possuem critérios narrativos diferentes. Mas que, pelo 

princípio do compartilhar, a memória tem mais eficiência que a história em relação a vida 

prática de cada um ou no seu cotidiano. Ser subalterna a memória indica que a história 

transcende os limites do compartilhamento exigidos para a consolidação das identidades.  

As datas não são balizares para as narrativas pessoais, como enfatizou Candau; não são 

as datas, mas os acontecimentos vinculados à vida da pessoa. A memória é fundadora, 

instaura o passado e confunde-se com ele (2013, p.74). O trabalho de memória coloca-se no 

lugar do próprio passado como discurso que o legitima e, mais ainda, dá-lhe a condição única 

de realidade ou de vivido. É pela rememoração que o passado se faz presente; a atualização do 

passado é possível porque o vivido (como experiência passada) infiltra-se na narrativa e volta-

se para o presente. Para quem rememora, a alienação tempo e espaço não é um problema, pois 

acredita-se que o corpo é capaz de trazer para o presente o acontecimento passado. E, se caso 

não houver as extensões da memória para o narrado, os elementos psicológicos ficam mais 

evidentes, podendo ser creditados ou dados como míticos por aquele que ouve; no caso de 

quem narra, o corpo passa a ser a própria extensão do evocado. Candau tentou refutar o texto 

de Pierre Nora quanto à diferenciação entre história e memória no Entre Mémoire et Histoire. 

Nesse texto, Nora deixou clara a função da história de transformar a memória em objeto e 

que, seus limites remetem para uma possibilidade de crítica da história em relação a memória 

e não o contrário.  

2. O tempo visto sob a égide da conexão externa, não pertence ao historiador como 

determinação necessária34. Devemos nos ater, brevemente, à concepção de Candau sobre a 

função historiadora para aquilo que diz respeito ao que fazem os historiadores35 em relação à 

experiência. Primeiro, seguindo o caminho apresentado em Reinhart Koselleck, o que importa 

                                                           
33 Por este tipo de argumento, é como se a história fosse um tipo de memória universal; tende a acumular e 

preservar o passado sem considerar as individualidades.  
34  Em Rüsen, é presente no Reconstrução do Passado a ideia de que tanto analítica quanto dialética são 

imprescindíveis para o trabalho do historiador naquilo que diz sobre a hermenêutica como metodização na 

história. Então, para que não se sobrecarregue a história por uma negação aos problemas internos e subjetivos, a 

dialética supre esta carência metódica. A hermenêutica precisa equilibrar, a partir da dialética e da analítica, sua 

compreensão da experiência histórica por estabelecer-se como intersubjetiva (2007, p.149,155).  
35 Essa consideração em torno da historiografia, e não em relação à Teoria da História como orientação para 

aquilo que Rüsen chamou de procedimentos e normas, ou seja, uma metodização da história por meio da 

hermenêutica permite adentrar novamente em um debate já antigo, que reintroduz a relação história e memória 

no trabalho do historiador.  
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não é a experiência passada, mas a do passado em relação a seu espaço e expectativa. Nos 

termos de Koselleck, a vivência e a rememoração devem ser ultrapassadas, pois o historiador 

lida com conceitos e categorias36.  A experiência não pertence à linguagem da fonte, mas é 

uma categoria formal usada pelo historiador. As categorias passam a serem possibilidades de 

constituição, e não a realidade propriamente vivida. Mais especificamente, Koselleck abordou 

as categorias espaço de experiência e horizonte de expectativa como sendo formas 

generalizantes que correspondem a tempo e espaço. A experiência e a expectativa foram 

vistas, por Koselleck, como um antropológico prévio ou uma condição universal prévia do 

humano (2006, p.305-308). A história como coletivo singular (2013, p.120), demonstra que 

ela não se reduz à descrição da experiência vivida de cada um, mas em prestar atenção para 

como a ação relaciona-se diretamente com intenções e busca de orientação. Assim, a 

experiência e o passado são vistos de maneira distinta. O passado e a experiência são 

categorias e que o passado necessita da experiência para ser constituído por narrativas 

cognitivas. O cruzamento entre o passado e sua articulação com a linguagem escapa das 

fontes conceitos como heurística da realidade passada assim como categorias e conceitos 

científicos que não estão diretamente vinculados às fontes37.  

A história constitui-se pelas experiências e expectativas vividas e pelas expectativas das 

pessoas que atuam ou que sofrem. A história está entre os dois modos de ser: recordação e 

esperança. Nem uma e nem outra é maior que expectativa e experiência. Por este princípio 

                                                           
36 Como forma de centralizar as discussões a partir do conceito de história, foi preciso, segundo Koselleck, dar 

atenção para a diferença existente entre a concepção da história como singular coletivo e como coletivo singular. 

No texto traduzido sob o título A Configuração do Moderno Conceito de História há uma compreensão temporal 

dada por conexões externas a fim de esclarecer as diferentes formas de conceber a história e, de mesmo modo, 

em como essas formas foram alteradas independentes de determinações cronológicas. Então, Koselleck pensou 

em duas categorias assimétricas: espaço de experiência e horizonte de expectativa. Não podemos simplificar 

essas duas categorias sob a lógica da continuidade ou da posição de uma antes da outra. Koselleck reportou para 

ambas sob o regime da sincronia e da diacronia. Isto quer dizer que espaço de experiência e horizonte de 

expectativa não está em simetria por uma determinação sequencial que retira a tensão existente entre uma e 

outra. O conceito de coletivo singular foi enfatizado por Koselleck porque sua finalidade era discutir e rejeitar a 

concepção de que história possui como princípio a noção de: a história são. Não se trata de uma justaposição 

que apreende um conjunto de vivências e recordações que, pela soma das singularidades, há uma história plural. 

Pelo contrário, o conceito de história como coletivo singular apresenta uma função semântica para a história que 

não ultrapassa a relação entre conceitos e categorias. O moderno conceito de história compreendeu uma junção 

entre geschichte e historie (2013, p.119,120,127). No livro publicado em francês intitulado L’Expérience de 

l’Histoire, apresenta-se a discussão na qual Koselleck dedicou estabelecer a relação indissociável entre diacronia 

e sincronia. Para Koselleck, ambas são entrecruzadas e, pela atenção a elas não significa que é possível 

estabelecer qualquer tipo de previsão para a relação entre passado, presente e futuro. Esta conexão lógica é 

impossível porque os três tempos são categorias que não se aplicam diretamente à vivência, mas a experiência é 

uma construção intelectual e não uma reunião das consequências ordenadas por uma regularidade. A 

Begriffsgeschichte comporta-se, então, não como uma reconstrução do passado ou o estabelecer pela relação de 

mais ou menos que presente. Não se pode deduzir ou induzir que o passado não faz parte do presente a ponto de 

naturalizá-lo sob o prisma das datas ou dos acontecimentos (1997, p.111).  
37  Para essa noção a própria categoria espaço de experiência e horizonte de expectativa não faz parte da 

linguagem da fonte (2006, p.306).   
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localizado nas duas categorias que ultrapassa vivência e recordação, possibilita que a história 

conhecimento não se limite a determinação cronológica que Candau se apreende. Para a 

experiência Koselleck designou algumas afirmações: passado atual, fusão entre elaboração 

racional e comportamento inconsciente e conservação de experiências alheias. O passado 

atual é remetido para os acontecimentos que podem ser lembrados, a relação entre elaboração 

racional e comportamento inconsciente não são necessários estar presentes no conhecimento e 

a conservação de experiências alheias demonstra conhecimento de experiências alheias. A 

expectativa está ligada a pessoa e ao interpessoal, sua realização é no hoje como um futuro 

presente voltado para o ainda não (2006, p.309,310). Pela incapacidade simétrica entre as 

duas, o aprendizado histórico impõe que elas sejam vistas como uma diferença (2006, p.312). 

E, para encerrar, mesmo que precipitadamente, não é o espaço de experiência que designa o 

horizonte de expectativa, mas o contrário. Significa que passado e experiência não são 

estáticos e, deste modo, não podem ser mantidos à distância.  

Ainda na questão da experiência, é possível fazer aproximação do pensamento de 

Rüsen. E, naquilo que significa realidade pela epistemologia, busca-la no pensamento 

histórico em particular é uma ingenuidade (2001, p.67). A história não possui relação direta 

com o que ocorreu, e nem tudo que faz parte do homem pode ser considerado história. A 

elaboração historiadora faz recorrência à rememoração, mas esta não pode ser atribuída de 

maneira subjetiva e nem objetiva. Na primeira, a memória é orientadora (post factum); na 

segunda, o passado é dado previamente (pré-estruturado). Enquanto uma é pelo decisionismo, 

a outra é pelo dogmatismo (2001, p.70,71). Rüsen afirmou ser o pluralismo do potencial 

intersubjetivo o caminho adequado para se escrever história, pois estabelece o equilíbrio entre 

memória e experiência. O agir, a memória e a tradição não podem ser considerados história 

pelo simples fato de fazer parte do passado. É preciso haver interpretação. A memória não é 

suficiente para a história porque há um universal que Rüsen chamou de consciência histórica. 

A tradição também não é suficiente para a expectativa do agir, uma vez que existe o superávit 

intencional (2001, p.78). A atividade do historiador não se limita a uma relação entre 

memória e história.  

É preciso pontualidade em Rüsen naquilo que pode ajudar a relativização da 

importância da memória para a história, ao mesmo tempo, demonstrar que a história não é 

subalterna a memória e nem que ambas são simétricas. O problema central está para os limites 

entre memória, experiência e história, mas não sob o critério da simetria, da conservação e do 

passado pré-dado. O distanciamento aplicado a história, em relação as categorias temporais, 

não representa uma atitude positiva. A aproximação do passado pela memória dependeria de 
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posições subjetivas e nada mais. A experiência do passado requer mais que recordação, 

apresenta aprendizado histórico e uma estrutura da linguagem que impera a forma em como 

cada uma se inscreve pelo agir. É a partir da experiência que se apresenta a conexão dos três 

tempos, a noção de passado, presente e futuro são traduzidos a partir dela. Não se trata 

unicamente da noção de acontecimento (causalidade externa), mas em como a ação de cada 

um inscreve-se a partir de suas intenções e carências de orientação. A experiência é tida como 

real caso haja fontes como material empírico que demonstre sua plausibilidade (2007, p.107).  

Passado e presente não podem ser compreendidos por meio da simetria ou colocados 

sob o princípio do mais e do menos. Quando Rüsen afirmou que visões objetivas ou 

subjetivas atrapalham, é porque se coloca a experiência submetida a determinação do passado 

ou do presente. Então não o passado que pesa para a história ou para a memória, mas a 

relação que possui com a experiência. Por ela que a noção de passado se abre e, pela memória 

conservação, esse passado é remetido a partir de significações pessoais e subjetivas. Se 

houver remissão para elementos objetivos, eles ultrapassam o limite de uma memória 

individual e infiltram-se de consciência histórica e tradição. Como pré-história do presente, 

esse passado é a partir da experiência histórica. A memória não se limita a conservação da 

experiência vivida porque é presente em cada um a dimensão intencional. Rüsen fez uso de 

uma forma peculiar para designar aquilo que faz o historiador em relação ao passado. Quando 

age metodicamente, o historiador corresponde o pensamento histórico ao “rememorar o 

passado humano a fim de orientar o agir e o sofrer no tempo presente” (2001, p.89).  

Há de se fazer uma observação pertinente. A proposta de uma história por meio da 

Teoria da História, não significa utilizar-se de, como afirmou Candau, utensílios teóricos38. 

Rüsen recorreu ao termo rememorar para designar a história como atitude orientadora para as 

ações no presente. Não se trata de uma reprodução do passado retido, mas de como o passado 

enquanto experiência manifesta-se por interesses e intenções que sintetizam a relação 

temporal. Essa relação do passado como síntese dos três tempos é importante porque 

demonstra que o presente também se relaciona com as temporalidades e essas não são 

fechadas em si. Por isso o nome experiência não pode ser reduzido a uma função simétrica 

entre passado, presente e futuro. Deste modo, o historiador estabelece conexões temporais e 

constitui o fato, significativamente comunicável, como rememoração à transformação da vida 

                                                           
38 “O historiador é capaz de produzir um saber positivo – atestar acontecimentos que ocorreram realmente graças 

aos seus utensílios e aos seus métodos. Habitualmente, ele faz o seu trabalho, como qualquer cientista, sem o 

submeter a uma espécie de crivo memorial coletivo que decidiria acerca daquilo que se deveria esquecer ou não. 

Ele também pode atualizar os acontecimentos históricos. Estes não são ‘constituídos’, como por vezes se 

pretende” (2013, p.79).  
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(2001, p.105). As experiências passadas, tornadas presente, se manifestam como pré-histórias 

para os destinatários que buscam realizar ações e intenções (2001, p.108). A história não está 

limitada a uma espécie de recolocação do passado no presente, mas de estabelecer sua 

validade a partir das carências orientadoras. Não o passado, mas o presente, pela experiência 

do passado, interpreta a luz da pertinência empírica.  

Entre história e memória39 há diferenças em relação a finalidade. Não distanciando da 

proposta de Candau, a ponto de provocar mal-estar, é presente em Rüsen a ideia de que a 

memória é serva da subjetividade e da necessidade prática do presente. A memória não possui 

relação direta com a carência de orientação em relação ao futuro, mas dedica-se as 

comemorações, partilhas, conservações. A memória dedica-se a relação entre passado e 

presente. No caso da história, que foi o lugar de crítica de Candau, é presente em Rüsen que 

“o conteúdo empírico das histórias, torna-se conteúdo de um saber histórico que não se esgota 

nas histórias que deve ser narradas para satisfazer as carências atuais de orientação no tempo” 

(2001, p.105). Ou seja, a história, como conhecimento científico, produz um superávit em 

relação as carências de orientação atual. A finalidade é agir e, por isso, este se realiza a partir 

de um horizonte de interpretações. Deste modo, toda interpretação é relacionada a experiência 

e a orientação. Quando experiência e orientação são afastadas, há constituição de utopia. Ela 

produz um superávit para a experiência (rica ou pobre). A utopia transita entre a não 

indicação de conteúdos presentes em experiência reais e na afirmação de sua possibilidade 

(2007, p.99,118,137,139).  

Então, para encerrar os termos de Rüsen: 

 

O impulso para esse movimento não provém, naturalmente, das circunstâncias do 

agir, mas das intenções e expectativas que vão além do que é o caso, em direção ao 

que deve ser nessa medida, a história é impulsionada, em sua função orientadora, 

pelos mesmos superávits de intencionalidade que funcionam na utopia (2007, 

p.141).  

 

O que está implicando é o fato de haver uma distinção de finalidade para o que se pode 

pensar a partir da memória e da história. Claro, que estas implicações são apresentadas através 

de princípios psicológicos idiossincráticos, simbólicos e metódicos. Em nenhum momento 

essas considerações em relação a Candau e a Halbwachs aplicam-se para o que o bergsonismo 

                                                           
39 Neste sentido, é necessário fazer uma observação para como Rüsen concebeu a memória. No texto traduzido 

pelo título Como dar Sentido ao Passado é presente suas aproximações dos conceitos de memória cultural e 

memória coletiva (Halbwachs). Como síntese, à memória há uma vinculação a: relacionamento imediato entre 

passado e presente, imaginação, cravada no presente, coletiva, comemorativa e institucional (2009, p.165-167). 

Mesmo assim, é importante que se dê atenção para a ideia predominante em seus argumentos, a memória é para 

servir a necessidade prática do presente, preservando a mobilidade e as transformações temporais que garantem 

identidade e estabilidade social.  
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tratou na endosmose. Essa não aplicação não representa a negação ao psicológico, mas que 

sua determinação não é absoluta. Mesmo assim, Rüsen atestou que na memória, passado e 

presente é imediato e na história eles são mediados. O critério de pessoalidade presente na 

memória, como rememoração, implica na visão de que ela e cronologia não estão em 

determinação mútua. E, no caso da história, esta determinação é relativizada porque há 

critérios: normas e procedimentos.  

Há duas questões importantes aqui: a experiência como conservação do passado e o 

passado como distância do presente. Mesmo não sendo uma discussão sobre a diferença entre 

história e memória, é possível observar que a concepção em relação a memória está 

dependendo de como a história é compreendida, ou seja, a partir de quais pressupostos ela se 

sustenta. E, dada atenção para o problema levantado em Koselleck e Rüsen sobre a 

experiência, a memória e a história possuem papéis diferentes, mas não chegam a entrar em 

oposição. Mas, dando atenção para Candau, esse posicionamento não é claro. Por isso, a ideia 

é concentrar-se nos elementos ofertados pelo estudo a partir da endosmose que parece 

amenizar o conflito entre história e memória. Em verdade, se a conservação for relativizada 

naquilo que diz sobre a memória, abrirá um caminho.  

Candau reconheceu uma complexidade maior que meramente a polissemia para os 

termos: “a distinção necessária entre memória e história não é facilitada pela polissemia dos 

dois termos. Confunde-se frequentemente a memória com o patrimônio ou a tradição mas 

também com a história”. Concluindo esta afirmação, apresentou o motivo para a ocorrência da 

confusão: “isto porque muitas situações memoriais dizem respeito às relações que uma 

sociedade mantém com o seu passado” (2013, p.80). De qualquer maneira, mesmo 

reconhecendo a diferença entre memória e história, ele deixou evidente que história, usando 

os termos de Veyne, é a “filha da memória” (2013, p.81). Parece haver uma supremacia da 

memória em relação a história àquilo que aplica-se ao passado. Pode-se compreender que em 

Candau a discussão não é em relação a experiência, mas entre memória, passado e identidade.    

Mesmo na simetria apresentada por Candau em relação a história e a memória, ele 

definiu memória, não pela narrativa de si e sim pela condição interpretativa dela. Essa 

interpretação não possui relação ao que se abre como possibilidade neste estudo. A 

capacidade dialógica não foi considerada por esse antropólogo. Pela forma de pensamento 

simétrico a própria memória submete-se a determinação do eu ou tu. A capacidade dialógica 

para compreensão da memória é sufocada porque se limita as relações idiossincráticas e 
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compartilhadas da memória 40 . Entra em conformidade ao que Gervinus chamou de 

características pessoais e aberta a todo e qualquer tipo de paixão e partidarismo (2010, 

p.46,47). A característica psicológica da memória, no sentido dado por Gervinus, trata do 

escritor de memória que, ao ter contato com os testemunhos, torna-se co-autor, apreende-os 

ao seu presente e à pessoalidade narrativa. Em termos: a memória é uma operação, e a história 

uma pragmática. 

O impasse teórico entre história e memória é presente, mas também a própria 

compreensão da memória. Então, para encerrar este tópico e dar início ao próximo, é preciso 

se concentrar não na relação entre história e memória, mas em como, sob a luz de princípios 

hermenêuticos, a memória se torna compreendida a partir da não determinação necessária41. 

Mesmo porque, para Candau a determinação da memória e da história condiciona a pensar 

qualquer tipo de história (sendo ela com “H”), que não esteja na situação da história para a 

memória, (e não o contrário) a um tipo de transcendente. O conceito de memória está 

interferindo no próprio conceito de história. Mas, compreende-se que a partir da experiência 

seja possível estabelecer a recusa da posição simétrica entre história e memória e da relação 

entre eu e tu na própria memória. Se para a teoria da história de Rüsen e Koslelleck o 

problema de escrita da história se resolve pela recusa da simetria entre as temporalidades; de 

maneira análoga, o caminho para a compreensão da memória percorre o valor da experiência.  

 

A conservação e o limiar da durée 

O acontecimento, em sua conexão externa, não diz nada além da reprodução de 

acontecimentos a partir de justaposição42. Escrever história por meio da conexão externa, 

substancialmente, localiza a história na dimensão da incompreensão. Gervinus atestou que a 

história é pragmática e cronológica; devido a isto, pensou a relação temporal conectando 

passado, presente e futuro. Sob o ponto de vista cronista, a história será, exclusivamente, do 

passado. Em contrapartida, na memória, a história é do presente 43 . O conceito de 

                                                           
40 Mesmo reconhecendo o processo idiossincrático, não significa que o compartilhamento o evidencie. A noção 

de representação dificulta compreender os lugares do eu e tu.  
41 Esta discussão será apresentada especificamente no terceiro capítulo sob o tópico A Representação do passado 

e sua Compreensão.  
42 Esta crítica pertence tanto a Gervinus (2010) quanto a Bergson (2002). Justapor é o mesmo que estabelecer, 

num tempo homogêneo, coisas heterogêneas.  
43 É possível observar que a concepção de Gervinus (2010) em relação a história coloca a memória como 

característica subjetiva e presente e a crônica como objetiva e do passado. Nestes termos, compreende-se que 

nem memória e nem crônica conseguem estabelecer uma narrativa eficiente que seja presumida a ideia de todo. 

Então, se à memória existe o envolvimento, a pessoalidade e o partidarismo, quer dizer que, a memória está 

fadada ao querer e a conservação do passado individualizado. A vivência interfere diretamente nas escolhas 
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compartilhamento de Candau não pode ser pensado em Gervinus, porque a condição de 

alienação entre tempo da lembrança e tempo da evocação não se dissocia (a dimensão do 

instante)44. É importante frisar que a lei de conservação é extremamente importante, porque 

por ela se consegue observar o que Bergson concebeu teoricamente. Esse tipo de entrada a 

Bergson permite pensar a noção endosmose, como fenômeno da memória, não dependente de 

uma condição transcendente ou abstrata, mas da própria experiência. Algumas especificidades 

do pensamento de Bergson devem ser esplanadas e observadas em diálogo com as objeções 

de Halbwachs.  

A experiência é uma categoria que pode ser pensada em Bergson sob o princípio da 

endosmose. Na realidade, como a endosmose se comporta como um fenômeno da memória 

que estabelece a dualidade pela diferença da memória como hábito e ação, do passado como 

conservação e duração, é possível estabelecer o limite para a compreensão da memória que 

não esteja impregnado de filosofia pura. A experiência estabelece, a partir de Bergson, o lugar 

privilegiado para se filosofar e, no caso deste estudo, o limite dialógico entre sua noção e a 

pesquisa histórica sobre a memória. A separação entre passado, presente e experiência pela 

determinação psicológica, não compromete a perspectiva de Bergson. A única questão que 

deve ser observada é fato de que o psicológico, como sucessão contínua ou determinação 

exterior, não apreende elementos que estão para além da horizontalidade da memória.  

Foi exatamente nas obras Essai sur les Données Immédiates de la Conscience e Matière 

et mémoire, que Bergson evidenciou precisamente o que ele compreendeu por endosmose. 

Mesmo não sendo um termo oriundo da filosofia e sim da física, sua aplicação foi para 

designar a relação entre a durée e a étendue. Não antecipando a discussão das duas que está 

centrada no terceiro capítulo, é possível afirmar que Bergson deixou sempre a certeza de que 

é na experiência que se apreende os elementos homogêneos e heterogêneos, tempo e espaço, 

                                                                                                                                                                                     
orientadoras e, por isso, limitam a condição entre passado e futuro. A memória não se habilita a raciocinar 

naquilo que não está submetido ao subjetivo.  
44 A questão entre Gervinus (2010) e Candau (2013), a respeito da memória, pode ser colocada como: conflito 

entre passado e presente. Candau não abre mão da possibilidade da memória ser fundadora do passado e se 

estabelecer no presente a partir de sua conservação como identidade. Mesmo na memória, é presente em Candau 

uma separação entre passado e presente. Suas observações demonstram que as lembranças tendem a se colocar 

como representações porque quem narra não duvida da narrativa e a estabelece por princípio nostálgico, mesmo 

na atualização (sensação e emoção). Então, este antropólogo apresenta a memória a partir de uma distanciação 

em relação ao vivido e não ao compartilhamento. A memória se torna o passado que insiste em permanecer a 

partir das referências sociais (quadros) que os indivíduos se apegam e compartilham como modo de vivência. 

Como essas lembranças servem para orientação do presente e fixam as identidades individuais e coletivas de um 

grupo no presente, parece haver um espírito de duração social. Por isso, quem rememora não duvida da vivência 

presente na lembrança. Em sentido contrário, Gervinus atestou que esta separação entre passado e presente na 

memória é impossível. Não se trata do passado, mas do presente. Assim, é possível observar que Candau adentra 

ao tema da memória por meio da psicologia social e da neurociência que estabelece a lembrança no limite da 

representação decorrente da linguagem implícita por causa da impossibilidade de retorno a vivência (mesmo a 

referência sendo idiossincrática).  
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memória e representação simbólica. Como a memória acontece a partir da lembrança (virtual 

e atual) não se pode afirmar que a memória se revela como um absoluto (a priori). Neste 

sentido, a memória torna-se compreensível mediante a dinâmica entre simples e complexo45.  

 Para o estudo sobre memória, há necessidade de compreender que as lembranças não se 

justapõem. Na filosofia da memória de Bergson, a memória, sob seu fenômeno, não está 

pensada a partir da dialética ou epistemologia, mas por um misto. Este está na memória 

acontecimento como ato ou ação e estas duas condições implicam no imediato e no mediato, 

no hábito e na representação, no extenso e no inextenso, na continuidade e nos intervalos. A 

linguagem adotada por Bergson é peculiar e escapa aos padrões epistemológicos. A realidade 

foi compreendida por Bergson a partir de duas formas de conteúdos. E estas não podem ser 

confundidas com paralelismo ou binarismo. A metafísica de Bergson, sendo ela imanente, não 

permite estática. Então, há um móvel e uma parada simultaneamente. A memória não pode ser 

compreendida sem que haja uma disposição psicológica intelectual disposta por simpatia. Por 

isso, as lembranças devem ser pensadas a partir de sua conservação e sua duração (o passado 

independente do presente).  

Bergson utilizou um exemplo que, analogamente, está presente em Simmel e 

Halbwachs, o da leitura. Por quê? Com este exemplo ele pôde demonstrar como sua filosofia 

da memória defendeu um princípio fundamental. No Matière et Mémoire definiu que as 

lembranças possuem uma relação com o passado e que este sobrevive de duas maneiras 

diferentes: mecanismos motores e lembranças independentes (2003, p.46). Mas, Bergson não 

limitou a memória a uma relação entre passado e presente. Seus argumentos defendem uma 

posição entre passado e avenir. Devido a prerrogativa do futuro vinculado ao conceito de 

progresso na modernidade 46 , Bergson o recusou porque acreditava que o futuro é uma 

imaginação. O mais viável, para esse filósofo, era pensar o futuro aberto assim como é o 

passado. Ou seja, o dualismo de Bergson não permite pensar o passado reduzindo os 

conteúdos às formas e o futuro a previsibilidade. Então, para sua filosofia, ao invés de fazer 

uso do termo futuro, o mais coerente seria pensar no avenir (aquilo que sucede). Por esta 

investida, o passado não se limita a conservação porque há um elemento que escapa ao 

psicológico ou a qualquer forma que o enquadre intelectualmente. O passado é inesgotável 

                                                           
45 Nas considerações do terceiro capítulo, Simmel (1950) colocou a discussão sobre a endosmose na contradição 

entre simples e complexo. Em Bergson (2002) simples e complexo não se opõe na interpretação.  
46 Poderia retomar as discussões presente em Koselleck (2013) no texto Configuração do Moderno Conceito de 

História que apresentou o futuro a partir de uma construção objetiva. Assim como o passado, o futuro era visto 

como algo certo e provável. Assim, na modernidade o possível deixou de ser uma construção racional e o 

provável se consolidou a partir de relações temporais objetivas.   



45 
 

não porque suas formas são várias, mas porque a duração não depende de formas. Mas, como 

isto se aplica a ideia de leitura?  

No exercício da leitura, ação e ato não se separam ou se tornam independentes a ponto 

do ato ser simétrico à ação. Há dois tipos de memória, uma atual e outra virtual, uma dada por 

prestar atenção e a outra imediata. Mas, ambas acontecem necessariamente porque há um 

movente que as dinamizam para a orientação prática. O corpo passa a ser esse movente. E, 

para Bergson, o corpo é o limite exato entre o avenir e o passado. E, necessariamente, este 

limite movente constitui o lugar ou meio onde o passado expira em uma ação. Pode parecer 

haver um problema, pois se o passado expira na ação, há o apagamento da memória? Não, o 

passado, pela diferença nele-mesmo, apreende as lembranças independentes da ação ou da 

necessidade. Desta forma, a memória e o cérebro possuem diferenças de natureza. O conteúdo 

heterogêneo da memória-duração não se limita às formas homogêneas da utilidade cotidiana, 

seja por hábito ou representação. A comparação com a leitura implica na dualidade: 

lembrança da lição e lembrança da leitura (2003, p.47).  

No capítulo intitulado De la Reconnaissance des Images. La Mémoire et le Cerveau é 

presente o exemplo dos dois tipos de lembranças para representar o que é motor e o que é 

intuição. A lembrança da lição foi pensada por Bergson a partir do privilégio da duração. A 

lembrança da lição independe da exterioridade, não é motivada por determinação externa 

assim como a representação simbólica de um relógio antigo na parede. Este remete a pessoa 

que o observa a uma época que não é aquela que ele se encontra. Daí a apreensão de datas, 

lugares e nomes, ou seja, passado. Em sentido contrário, a lembrança da lição impõe, sobre 

aquele que a apreende, ritmo próprio. No exercício da leitura concentra a constituição de uma 

imagem que está em progresso. Ela apresenta-se como acontecimento no tempo. E, sendo no 

tempo, essa imagem não está no passado como conservação, mas simultaneamente ao 

presente. Esta imagem não se inscreve pelo presumir do espaço. Não há data e nem lugar, mas 

o reflexo de uma imagem que se duplica na circunstância presente a partir de uma necessidade 

de orientação.  

Em outros termos, a lembrança da lição impõe a quem produz o seu reflexo, pelo prestar 

atenção, autonomia em relação ao arbitrário. As imagens são pensadas por Bergson, nesta 

condição de lembrança, a partir da relação de penetração (entre as imagens), elas estão 

verticalmente estabelecidas e, a sua apreensão não representa contingência, mas intervalo que 

condiciona a mobilidade e o sentido das imagens. Neste caso, é o mesmo que afirmar haver 

nas imagens-lembrança uma potência ou autonomia em relação ao querer ou ao esforço de 

abreviação. Pelo conceito de tempo homogêneo, seria o mesmo que dizer haver na lembrança 
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da lição um tempo próprio. Poderia mencionar que, sem os intervalos, as imagens seriam 

percepções de si mesmas e haveria negligência do momento vivido a partir delas pela 

percepção atual. Nestes termos, a lembrança da lição não é comparada a sequência ou ritmo 

em que o autor de um texto o estabelece pela escrita, a imagem não é a reprodução do 

enredo47. Neste sentido, há de se pensar a respeito da lembrança da leitura.  

A lembrança da leitura não segue o princípio existente na lembrança da lição. Esta 

primeira tem seu princípio fundado na representação, ela determina-se pelo critério do 

arbitrário. A lembrança da leitura pode ser alongada ou encurtada de acordo com a vontade48. 

Poderia dizer que, quando se trata do querer, a lembrança da leitura em particular pode ser 

manifestada no ritmo da adição ou das sequências de leituras. Essa lembrança depende da 

relação com o espaço, ou seja, refere-se a datas e a reprodução pela recitação. A apreensão 

não concentra no aprendizado, mas na repetição. Esse tipo de leitura estabelece distância entre 

presente e passado. A linguagem reduz-se ao linguístico. Entre a lembrança da lição e a 

lembrança da leitura há uma simetria entre passado e presente. A lembrança da lição é o tipo 

de lembrança que independe da utilidade. Mesmo assim, não se pode dizer que ambas estão 

estrangeiras porque, para elas há necessidade de percepção. Neste ponto, é preciso afirmar 

que a indeterminação está presente pela tensão entre conservação e duração. Esses dois tipos 

de lembranças estão para a percepção assim como estão para a ação nascente. A percepção 

das imagens condiciona o alinhamento a uma ação possível. Presentificam-se dois 

movimentos: em relação à excitação do corpo e a interpretação. Pelo avenir as imagens 

passam a buscar no passado o que pode acompanhar o presente e neste, há um prolongamento 

(2003, p.48).  

                                                           
47 Aqui, poderia mencionar um posicionamento análogo quanto a leitura. No texto de Walter Bryce Gallie a 

relação entre história e estória pelo enredo. No texto Narrative and Historical Understanding Gallie descreveu a 

estória a partir de uma forma peculiar. Para seguir uma estória é necessário apreender-se ao inesperado, a estória 

possui um ritmo próprio que se estabelece a partir das sucessões. O enredo da estória orienta a partir de um 

desenrolar, não se trata de previsibilidade do acontecimento, mas de acontecimento em previsibilidade. Assim, 

“cada incidente em uma estória exige, como uma condição necessária de sua inteligibilidade”. Deste modo, há 

um vínculo de continuidade lógica e conclusão provisória individual em relação a conclusão final. Seguir a 

estória depende de uma simultaneidade entre personagens e viver com eles a partir do enredo (2001, p.41-43). 

Bergson (2002) fez uma crítica em relação a esta noção no Essai sur les Donnés Immédiates de la Conscience 

(presente no terceiro capítulo) que demonstra ser impossível haver concomitância entre percepção atual e 

vivência do acontecimento. Não se trata de uma consequência dada por sucessão contínua, mas por 

simultaneidade e coincidência. A lembrança da lição não se pode colocar no mesmo nível da invenção presente 

nos personagens de um romance. Não há duração neste sentido, o autor do romance não se torna simpático aos 

personagens porque não há neles duração. No caso da lembrança da lição, os personagens pertencem ao autor 

que se confunde com eles, mas enquanto leitor o que se busca é a compreensão do exprimido, da relação entre o 

estético e o histórico. Gallie foi introduzido nesta discussão porque ele sinalizou para que a narrativa de estória 

obriga o leitor a conviver com a imaginação e não com a criação. A leitura de uma estória pelo seguir o enredo 

não estabelece orientação entre passado e avenir.  
48 A expressão original mon gré foi traduzida no Matéria e Memória como bel-prazer (1999, p.87).  
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Entre passado e presente não há uma dialética assim como esta não pode ser aplicada 

para o caso entre lembrança da lição e lembrança da leitura. Não se trata de uma questão de 

oposição. O que se pretende, a partir de Bergson, corresponde ao processo de indeterminação 

existente na memória. Não há como estabelecer que em Bergson apresenta-se a afirmação da 

determinação externa ou determinação da duração. Mas, ambas são coincidentes a ponto de 

haver necessidade de estabelecer um ponto dentre os infinitos pontos. Como o corpo é esse 

princípio movente e imagem primordial, aquele que narra, estabelece o duplo movimento: 

encerra o passado e faz nascer a ação. O encerramento do passado é uma noção presente em 

Bergson e que determina a dupla relação do passado: conservação e duração. O corpo impede 

que o passado inunde o presente assim como é o impedimento de que a vivência seja 

recomposta pela percepção atual. Não há uma espécie de vinda ou ida em relação ao passado. 

O termo usado por Bergson foi o de expiração, mesmo assim remete para o impedimento que 

o corpo realiza. Assim, a visão de compreensão da memória pela descrição das lembranças ou 

na sua comparação com a condição histórica é um passo em falso. Na realidade, uma 

insuficiência em relação a simplicidade e complexidade da memória. A indicação das duas 

lembranças aplicadas ao caso da leitura é correspondente a intenção de demonstrar que há 

necessidade de haver o encerramento do passado como preservação da memória-ação. 

Independente se a ação seja habitual ou representativa o corpo deve ser colocado como o meio 

entre os meios para que haja a ação. Como capacidade evocativa de si, cada um se coloca 

entre o ouvinte e seu passado.  

Sendo assim, o passado é encerrado no presente devido à presença do ponto de espaço 

(corpo). A memória não se confunde com as lembranças. As imagens-lembrança são 

psicologicamente presentes por: conservação e independente. O corpo concentra 

passado/presente/futuro e tempo/espaço. A denúncia de Bergson foi para a confusão que se 

estabeleceu entre memória, lembrança e cérebro. O estudo ligado à memória-conservação não 

explicita a memória como orientação para a vida49. O senso de orientação é apresentado pelo 

reflexo da duração, um tempo sempre encerrado no ponto de espaço – mesmo não sendo 

inexprimível. As três temporalidades estão entre tempo e espaço. E, dedicando atenção 

especial para o tempo, este foi descrito como ausente de matéria, representação ou simbólico; 

                                                           
49 A memória conservação é o lugar onde se localizam Candau (2011,2013) e Halbwachs (2002). O conceito de 

compartilhamento, do primeiro, e memória coletiva, do segundo, mistura nos mesmos grau e natureza memória, 

lembrança e cérebro. Bergson (2002) afirmou ser este tipo de estudo ausente de tempo. Não se pode esquecer 

que tempo e espaço não possuem graus, mas naturezas distintas. Assim, o conceito de tempo homogêneo aplica-

se aos adeptos da representação, e obscurece elementos da memória que não se organizam por determinação 

necessária. Memória e consciência comportam-se a partir de uma força orientadora e de um senso da vida não 

encaixados na ideia de uma sociedade controladora e definidora do subjetivo ou da individuação.  
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tempo não é extensivo, mas intensivo50. Toda apreensão do tempo se constitui como forma 

ilusória.  Com este tipo de argumento, é presente que, para a filosofia da memória de Bergson, 

o tempo não deixa se apreender porque não é objeto, nem regido por cronologia ou 

homogêneo. Mas o tempo é compreendido, porque ele precisa do espaço enquanto sua 

matéria. Tempo como ação, da memória e do passado encerrado no presente, ou seja, na 

coincidência de momento de tempo e ponto de espaço, é o lugar da compreensão. A memória-

compreensão prescinde deste elemento constituinte. Aqui, o que interessa para Bergson não é 

o passado, o acontecimento, a lembrança, a memória ou a consciência, mas o tempo51. O 

tempo atravessa todos eles, e estes evidenciam sua presença. Mesmo assim, memória e 

consciência aproximam-se do tempo de modo estreito, a ponto de orientarem a noção de sua 

presença. Esta é uma questão imanente: a pessoa é presente como vivente e orgânica, por isso 

a psicologia e a biologia na filosofia de Bergson.  

Precisa-se deixar claro que a relação com o tempo a que se reporta não segue pelo 

caminho da metafísica bergsoniana, mas pelo da hermenêutica 52 . Por esta intenção, a 

endosmose, lugar de coincidência tempo e espaço, torna-se o foco central para reconsiderar 

elementos abandonados. Esse abandono observa-se em nome da memória. Já dito no início 

deste capítulo, o investimento não é dedicado para a filosofia da imanência de Bergson, mas 

em como esta filosofia esboçou uma noção aqui considerada importante. Para ele, a 

endosmose tornou-se partida porque precisou consolidar um tipo de argumento que não se 

fazia presente nem na ciência, nem na filosofia tradicional. Para este estudo, tendo esta base 

de reflexão elaborada e sustentada acerca do tempo, a endosmose será considerada chegada. O 

tempo metafísico em individuação apreende-se em memória, manifestadamente, sob o ponto 

de vista narrativo, em passado e experiência devido a lembranças e acontecimentos53. A 

memória passa a ser compreendida nessa dinâmica entre conservação e duração porque há um 

élan vital. Mas, para permanecer no conflito presente na endosmose, é necessário retomar 

alguns princípios de conservação como crítica a noção de duração.  

                                                           
50 Neste momento é mais preciso atestar que o tempo puro é o acolhimento da consciência, da memória, e da 

duração. Mas, é pela memória que se busca compreender o tempo, a consciência e a duração. A duração se torna 

o prolongamento do tempo e a consciência a potência criadora.  
51 De acordo com Pierre Janet, em L’évolution de la mémoire et de la notion du temps, toda a filosofia de 

Bergson é voltada para o tempo (2002,  p.38,39,100) 
52 A ideia que predomina, neste momento, é presente em Rüsen, apresentando a pesquisa operacionalizada e 

substancializada, hermeneuticamente, por contextos e intenções dos autores e na linguagem com seus 

interlocutores (2007, p.116).    
53 A presença do corpo como testemunha para aquele que ouve é sempre, em relação à lembrança, um futuro 

passado dessa lembrança. Em relação ao acontecimento, a lembrança restitui a ideia de passado - que, enquanto 

duração, não se separa do presente porque o tempo não pode ser extensão. Como experiência, a duração informa 

o que este passado tem de presente ou sua protensão. Ou seja, não é um ir ao passado, mas o presente de coisas 

passadas.  



49 
 

Retornando o nome de Candau, sua crítica a duração decorreu de uma conclusão que 

para ele possui lógica: “A submissão ao tempo real não autoriza mais o ordenamento que 

supunha a aceitação da duração” (2011, p.93). Observe que a ideia de duração é questionada 

porque na sociedade moderna o imediato decorrente da exigência externa. Uma experiência 

que não é vivida, mas ostensiva. Esse tempo não permite a relação com o de dentro, não é 

uma questão individual. Em outras palavras, esse tempo real torna-se a contingência na 

duração. Assim como Halbwachs, em Candau o tempo moderno entra em contradição a 

concepção dualista. Na realidade, não se trata propriamente do tempo enquanto real, mas da 

ideia escondida de que o tempo é externo, tanto quanto o espaço54. A recusa à metafísica 

desmonta o princípio do reconhecimento das naturezas distintas de ambos. O tempo é 

apreendido e concebido por Candau na relação com objetos, lugares e cronologia 55 . A 

dimensão do tempo separado por passado, presente e futuro encaixa-se na percepção 

determinada por um limite compartilhado. Esse compartilhamento é uma relação estabelecida 

internamente a um grupo, uma comunidade ou uma sociedade de maneira geral. Sendo esta 

concepção partilhada a partir de Halbwachs, é importante estabelecer a leitura de seus 

argumentos e de como a concepção da conservação implica na medida e na determinação.  

Em um pequeno texto intitulado La Psychologie Collective du Raisonnement, 

Halbwachs defendeu que o raciocínio decorre de duas lógicas: afetiva (subjetiva) e objeto 

(objetiva). Argumentos ou ideias como raciocínio são possíveis a partir dos ecos do externo. 

No caso da primeira, a opinião possui o próprio indivíduo por base; no caso da segunda, a 

organização é feita a partir de opiniões comuns, estas consolidam uma marca social (2002, 

p.03)56. O desenvolvimento das ações é lógico quando repousa numa sociedade que possui 

                                                           
54  Jaisson, em Temps et espace chez Maurice Halbwachs (1925-1945), atestou ser Halbwachs contrário a 

Bergson devido ao fato de ele estabelecer a memória como um fenômeno coletivo/social. O conceito de espaço 

de Halbwachs tentou anular a concepção de memória pura. O tempo é controlado por uma relação próxima de 

compartilhamento e cronologia. Assim, por uma busca de nexo causal da memória, ele será apropriado por uma 

causalidade externa e não de dentro como propôs Bergson. Essa condição explicitada para a memória decorre da 

crítica que Halbwachs fez em relação a concepção dualista. Ou seja, a posição de pensar a memória sob o critério 

da duração ou de um passado diferente nele-mesmo soou estranho e não experimentável (1999, p.166,167). 

Ainda, o lugar intelectual de Halbwachs concentrou-se na condição de experimentar o tempo. Essa função 

experimental do tempo, segundo Janet no L’Évolution de la Mémoire et de la Notion  du Temps, inaugurou a 

concepção de medida e determinação (2002, p.47).  
55 A partir do texto de Halbwachs, Matière et Société, a consciência não pode ser restrita ao individual, porque se 

trata de uma questão de grupo e estado comum. Assim, o estado de consciência é a partir da sociedade e a 

matéria o que aliena tempo a uma postura externa (2002, p.06). Em La Psychologia collective du Raisonnement, 

todo raciocínio se baseia em meio ao julgamento, e este já localiza o indivíduo num grupo ou instituição se 

pretender colocar-se a partir da validade ou aceitação por argumento compartilhado e reconhecido. Em meio ao 

raciocínio e julgamento, é manifestada a lógica como orientação. Caso ela seja de caráter sentimental, o 

julgamento será sempre individual sem base em raciocínio argumentativo por validade (2002, p.08).  
56 Mesmo quando parece haver uma relação estritamente individual do raciocínio, como crenças e paixões, não 

se pode atestar ser um desenvolvimento próprio. Halbwachs (2002) chamou essa atitude de irracional, ou seja, 

para haver crenças e paixões nos raciocínios, eles precisam de relação social.  
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uma restrita relação com o tempo e com o espaço. As ações lógicas apresentam-se por 

resíduos e derivações, sendo estes correspondentes a sentimentos e instintos e aquelas por 

argumentos que visam justificar e explicar o pensamento à base dos instintos. As derivações 

dividem-se em quatro partes: 1) imitam proposições racionais, são afirmações puras e simples 

que se apoiam sobre fatos seguidos de imaginação e sentimento; 2) raciocínio que invoca a 

autoridade de um ou vários homens; tradição, costumes, divina, personificação ou progresso; 

ela é articulada pelo coletivo; 3) raciocínios de sentimentos, princípios, individual, social, 

jurídico, metafísico ou sobrenatural; aqui há conformidade de doutrina e crença; 4) provas 

verbais (2002, p.07).  

Nas considerações de Halbwachs, a presença do grupo é determinante e serve de baliza 

para raciocinar, seja por dedução ou indução. Raciocinar é um recurso que parte da pessoa, e 

esta é, necessariamente, dotada de julgamento. Descreveu o ato de julgar como uma qualidade 

de análise, e o raciocínio como a relação de julgamentos diversos. Todo raciocínio se 

racionaliza a partir de um julgamento particular ou singular no geral, e ambos são executados 

a partir da relação inevitável do tempo e do espaço correspondente a uma teoria ou lei. O 

raciocinar constitui-se numa particularidade ou individualidade, mas a prática de julgar é uma 

presença direta do geral. O julgamento porta-se a partir de uma validade e inteligibilidade do 

grupo, “isto é porque o julgamento é dito então particular, como inteligível e válido por uma 

parte somente da comunidade” (2002, p.10,11). Baseado no Silogismo encontra-se em 

Halbwachs a argumentação de que, no raciocínio dedutivo, o julgamento é aquilo que o 

precede e regula seu modo evocativo; no caso do raciocínio indutivo, é presente nele uma 

singularidade devido ao fato de que, nos casos conhecidos e normatizados por regras, teorias 

ou leis não se aplicam à circunstância. O raciocínio lógico dedutivo ou indutivo não se 

confunde com o raciocínio de sentimento.  

Ainda, segundo Halbwachs, todo raciocínio dedutivo é fundado pela autoridade de toda 

a sociedade, ou seja, proposições gerais que valem para todos os grupos. No raciocínio por 

indução, o valor é dado a partir de proposições particulares, mas são de forma geral porque 

são coletivas e correspondem às experiências dos grupos a autoridade (2002, p.12). Na 

singularidade do raciocínio indutivo, é preciso haver seus pares ou aqueles que comungam da 

situação. Sob a generalização, o indivíduo não se constitui ou se reconhece ausente de um 

grupo, uma comunidade ou uma sociedade. Conceber a si é localizar-se com outro. A 

metafísica é deficiente em Halbwachs porque ela não consegue compreender o indivíduo em 

sua formação e constituição por uma relação regida por leis e regras sociais. Não há uma força 

ou espírito constituinte autônomo que não responda a relações lógicas dadas pelo psicológico. 
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A busca de um argumento a partir de Aristóteles demonstra que Halbwachs localizou o social 

a partir das duas relações lógicas que não dependem da vontade individual como regra ou lei. 

Sem a aprovação social das relações racionais não é possível haver raciocínio legítimo. 

Aquilo que é puramente individual possui uma condição irracional porque não corresponde às 

determinações e controles autorizados.  

É completamente coerente que, para Halbwachs, a memória é no veio social; sua 

manifestação apresenta-se por grupos, em suas comunidades coletivas ou sociais. Isso não 

significa que Bergson defendia o individual em detrimento do social. Em uma conferência na 

Inglaterra, ainda no contexto da Primeira Guerra Mundial, publicada sob o título de La 

Conscience et la Vie, observou que, se não for em contato com o social, o homem não possui 

senso de orientação; na realidade, este somente é possível se for socialmente situado (2011, 

p.26). O perigo que se manifesta é: até que ponto o ser socialmente situado num contexto 

histórico peculiar é fruto ou produto do mesmo? Voltamos para o problema que, para 

Bergson, se coloca como central: da liberdade e da criação.  Porém, sob o ponto de vista das 

categorias, como fica a relação tempo e espaço? Quais riscos podem incorrer para uma 

determinação necessária, sem considerar aquilo que a nega, justamente liberdade e criação? 

Mesmo não fazendo um estudo de ontologia da memória, como pensar essa condição de as 

imagens-lembrança constituírem-se de modo incontrolável no subjetivo, por uma vontade 

psicológica? Parece haver uma máquina distinta de outra natureza, que não se encaixa 

propriamente em discursos, representações e simbólicos. Encosta-se a uma analogia entre 

memória e lembrança, para compreender como as lembranças se manifestam em acontecer da 

memória, sem, necessariamente, se vestir como sendo ela mesma.  

A diferença entre memória e lembrança em Bergson perpassa toda a sua filosofia da 

memória. Mas, não significa que memória e lembrança tenham uma divisão que haja 

possibilidade de estabelecer uma linha divisória precisa. Na realidade, essa é uma proposição 

desnecessária para se reportar a Bergson. A endosmose é o fenômeno que impede essas 

conjecturas de: divisão e determinação. A tendência de quantificar e mediar fragiliza a 

concepção filosófica de Bergson em relação a memória e a experiência. O que se pode é 

perceber que o enunciado bergsoniano anuncia um princípio vital e que ele se apresenta a 

partir de seus fenômenos. Esse misto entre tempo e espaço, espírito e matéria inviabiliza uma 

determinação que seja capaz de estabelecer previsibilidade ou descrição confiável por 

acumulação ou conservação. Bergson repousou-se no reconhecimento do inexprimível e 

autonomia do passado como memória, e, no caso de Halbwachs, a linguagem traduz 

experiências que aparentemente são independentes das determinações e conversões sociais.  
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Desse modo, não é de estranhar que Bergson preferiu fazer uso do termo imagem ao de 

linguagem. As lembranças foram compreendidas como imagens porque a elas há o direito de 

perder o senso de utilidade. Na diferença do passado nele-mesmo, o tempo, como parte da 

realidade, não pode ser completamente traduzido ou interpretado porque é presente na própria 

tradução a tentativa de parada naquilo que é movimento. Em Halbwachs, a ideia de 

movimento é possível se dada atenção exclusivamente para os pontos de parada. Então, um 

exemplo que liga Halbwachs e Bergson foi o do sonho para pensar a respeito da imagem57. O 

conflito entre imagem e linguagem suscita o debate inaugurado, como crítica, por parte deste 

sociólogo. Em Bergson, a ideia ligada ao sonho é a de o consciente baixar a guarda; imagens-

fantasma invadem por um limiar da consciência, pois não há controle ou percepção atual (esta 

se torna a própria imagem-lembrança). Um movimento independente do espírito, que está 

para além da censura do consciente, manifesta-se e preenche o lado da vida que esteve 

sufocado por não ser útil, ou seja, como uma energia acumulada que se tornou uma reserva, 

mas sem utilidade prática para vida cotidiana.  

A crítica de Halbwachs a Bergson é forte e presente na obra Les Cadres Sociaux de 

Mémoire como contestação as ideias nos artigos reunidos no L’Énergie Spirituelle. O passado 

se torna um problema que deve ser resolvido superando as especulações filosóficas. Pela 

aproximação da sociologia de Durkheim, da psicologia e dos estudos ligados a linguagem, 

Halbwachs acreditou ter conseguido instrumentos capazes para refutar essas especulações. No 

período em que escreveu sua obra defendendo os quadros sociais, faltava, para Bergson, 

somente a publicação do Les Deux Sources de la Morale et de la Religion (1932) e Le Pensée 

et le Mouvant (1934). Ou seja, havia sido publicado: Essai sur les Donnés Immédiates de la 

Conscience (1889), Matière et Mémoire (1896), L’Évolution Créatrice (1907), Le Rire 

(1899), L’Énergie Spirituelle (1919) e Durée et Simultaneité (1922)58. Ou seja, além de ter 

lido as obras de Bergson ainda frequentou alguns de seus cursos. Esta particularidade deu a 

Halbwachs a possibilidade de compreender bem o que Bergson falava e defendia. Resta 

estabelecer o modo como ele procedeu sobre Bergson a partir de suas influências intelectuais.  

 

Durée e linguagem 

                                                           
57 Halbwachs (2002) estava convencido de que afasia e sonho são os dois elementos que desmontavam os 

argumentos de Bergson, naquilo que ele defendeu como virtual. A partir deste momento, há uma dialética, entre 

esses dois intelectuais, daquilo que se possui como concepção de tempo e espaço.  
58 As obras L’Énergie Spirituelle e La Pensée et le Mouvant são coletâneas de textos publicados em revistas e 

apresentados em eventos no curso de sua vida intelectual. A Les Deux Sources de la Morale et de la Religion foi 

necessariamente a última obra que Bergson escreveu (com muita dificuldade devido a sua doença).  
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No Les Cadres Sociaux de la Mémoire Halbwachs aproximou-se da linguagem para 

suspeitar da imagem como possibilidade virtual.  

 
O homem acordado, em efeito, fala interiormente, evoca as palavras, as proposições, 

as frases, e as repete ou as profere mentalmente, à ocasião dos objetos que passam 

sobre seus olhos, ou de alguma reflexão que ele continua, sem que nada a traduza no 

exterior (2002, p.44). 

 

Recordar exige uma relação com o pensamento, e este traduz a imagem em palavra. 

Necessita-se que pensamento e ideia se ordenem por palavras e proposições; ambos 

consolidam-se em/por linguagem. De qualquer forma, Halbwachs defendeu, sem nenhum tipo 

de reserva, a ideia da imagem não preceder a linguagem. Seria, então, necessário pensar o 

processo de tradução entre linguagem e imagem59. Mesmo assim, a discussão entre passado e 

presente deve permanecer no centro. 

A curvatura não pode ser enxergada para além do lugar social. Halbwachs carregou o 

conceito de linguagem pela determinação do linguístico. A linguagem é o lugar social, e as 

imagens são ideias em linguagem, que não podem ser desassociadas dos reflexos sociais. A 

noção de sucessão, nas imagens, é possível caso haja proposição. As palavras desencadeiam 

espacialidade e temporalidade. O sonho compreende uma metáfora da vida cotidiana ou da 

realidade, ou o reflexo social na interioridade, não imediatamente revelado. Sendo exterior ou 

interior, a tradução das imagens ou dos objetos dá-se mediante a linguagem60. A expressão da 

linguagem direciona-se ao fator linguístico, ou seja, o lugar comunicativo da memória ou do 

sonho. A curvatura existente na endosmose de Bergson, apresentada por Halbwachs, 

pronuncia a imagem como elemento inerente a uma frase. Exercitar o cérebro, a fim de 

recontar um sonho, é uma atividade de imaginação. O que fica não são as imagens em 

sucessão, mas palavras, imagens e gestos a serem encaixados num enredo, a fim de 

compartilhar ou estabelecer lógica, tentativa de significação.  

A ação da memória recompõe episódios do passado que, no ato da narrativa ou da 

significação, apresentam-se como novidade (2002, p.46). Halbwachs propôs uma provocação 

ao modo de Bergson, e esta pode ser entendida por duas bases: primeira, a linguagem da 

memória é submissa à estrutura linguística (reflexo do social); segunda, abre-se margem para 

o problema da tradução. A condição simbólica fortalece-se em Halbwachs, representação e 

                                                           
59 O problema da tradução será discutido do terceiro capítulo.  
60 Halbwachs fez alusão ao caso do Faraó do Egito que teve o sonho traduzido por José – sobre as vacas gordas e 

magras. Halbwachs atestou que o mundo do sonho não é diferente do mundo consciente; caso contrário, não 

haveria a possibilidade de contá-lo ao despertar-se. Apropriando-se de Freud, os sonhos são manifestações 

próprias do meio onde a pessoa se estabelece. Em relação ao despertar, o sonho passa a ter uma função simbólica 

(2002, p.35-38).  
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referência estabelecem-se como fenômenos sociais. Por esta determinação que Halbwachs 

impôs ao pensamento de Bergson, uma leitura que confundiu duração e reprodução. Esta 

confusão pode ter sido proposital ou não, mas foi certo para Halbwachs que o dualismo e o 

conceito de diferença de Bergson não ajudaria a pensar ou raciocinar a memória. A 

descontinuidade proposta por Halbwachs, ainda no capítulo Langage et la mémoire, tentou 

demonstrar que o elemento da duração não passava de uma função narrativa constituída por 

enredo, que tentava se apropriar de um passado retido. Em outras palavras, o método intuitivo 

de Bergson foi criticado e colocado de lado a partir de critérios psicológicos que se 

desenvolveram a cada dia. A diferenciação entre memória e lembrança passou a ser 

desnecessária porque a durée não passava de fantasia.  

É possível, sob o ponto de vista da analogia ou da suposição, que Bergson – por não 

encontrar nenhuma forma de compreensão para o tempo pelo viés da linguagem – fez uso do 

conceito de imagem como mecanismo de negação, ao que se apresentava para a linguagem de 

sua época. Como sua investida esteve pautada em reformular a metafísica e criticar a 

psicologia da época, a noção de imagem seria a mais próxima para se pensar o virtual. Sob o 

aspecto proposto por Halbwachs, as imagens seriam sempre atuais. A característica virtual 

não pode ser compreendida, pois a lembrança é de palavras e frases. Lembrar significa 

retenção, aprendizado, representação, simbólico e discurso. A curvatura fixa, em mesmo grau 

e natureza, memória e lembrança; não se trata de uma coincidência entre tempo e espaço, mas 

de tempo-espaço ou, nos termos de Bergson, uma questão própria de tempo homogêneo. A 

determinação coletiva da memória aliena cérebro, memória e lembrança.  

Esses princípios psicológicos como determinação da memória não sessaram com os 

argumentos de Halbwachs, mas, pelo contrário, ganharam força. Para dar atenção a uma 

postura psicanalítica que contestou Bergson, é presente em Lacan a ideia de que a duração é 

uma questão de imaginação (1998, p.257). A durée estava sendo colocada sob uma condição 

epistemológica que ela não poderia responder. Quer dizer que o padrão orientador da 

determinação psicológica não conviveria com um método que não separaria sujeito e objeto. 

É pela separação e por ela que Halbwachs, Candau e Lacan criticaram a duração de Bergson. 

Ou seja, se a duração fosse tida sob um princípio positivo, significaria toda uma negação em 

relação às interpretações acerca da memória. Veja especificamente o que Lacan considerou a 

respeito de Bergson em relação a compreensão da memória: “é assim que pode operar a 

regressão, que apenas a atualização, no discurso, das relações fantasísticas restauradas por um 

ego a cada etapa mesmo na linguagem” (1998, p.253). Lacan retirou a possibilidade da 

duração e instaurou atualização, discurso e ego. Deste modo, não se trata de uma autonomia 
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do passado em sua diferença, mas de uma atividade voluntária de colocar-se sobre si mesmo a 

partir da determinação de um método dialético61. Baseado em Freud, Lacan argumentou que 

não se podia acreditar em uma postura que se aproximava do mítico. A linguagem tinha sua 

potencialidade de recompor o passado por meio de “inflexões, fraseados, ‘tropeços muito 

ligeiros’ que, quando muito, não poderiam ultrapassar o artifício da fala babyish no adulto” 

(Ibid). Em Lacan, há uma relação estreita entre regressão, fala, linguagem e discurso.  

Nos Escritos, especificamente na parte da Função e campo da fala e da linguagem em 

psicanálise, apresentou duas dimensões precisas para a psicanálise: a relação entre a fala e o 

não dito. Lacan atestou ser necessária uma resposta em todo processo de fala, apresentada a 

partir de um significante que mantém relação com outro para que possa haver sentido (1998, 

p.235). No caso do silêncio, o psicanalista analisa o comportamento. “Então, ele recupera a 

palavra, mas tornada suspeita por só haver respondido à derrota do silêncio, ante o eco 

percebido de seu próprio nada” (1998, p.249). Mesmo na suspensão das certezas do sujeito, 

Lacan afirmou ser a fala o lugar de constituição da verdade, por uma especulação e fé no 

testemunho (1998, p.253). A fala fixa-se por discurso e este, segundo Lacan, preserva o valor 

da comunicação. O ouvir passa a configurar a parte do discurso em que caiba o termo 

significativo, e o discurso ordena-se inversamente ao cronômetro. 

A fala tende a fundar, pela atualização, uma verdade em nome da realidade. A relação 

psicanalítica com o sujeito é apresentada por Lacan a partir do imaginário e, por isso, por esta 

imaginação, que Bergson se equivocou – porque não há nem falso e nem verdadeiro. Para 

Bergson, “a autenticidade de cada instante seria destruída por não resumir a modulação de 

todos os instantes antecedentes”.  Lacan considerou a duração bergsoniana um mito. No ato 

de ouvir, não se pode pretender uma transaudição, ou seja, uma relação direta, sem 

intermediários, de inconsciente para inconsciente. Sua reflexão se pautou na observação de 

Freud: a anamnese presente em Freud seria plena para atualização, se se conseguisse superar a 

contingência e a liberdade do sujeito no ato de atualizar. Então, para Freud, segundo Lacan,  

 
(...) nem de memória biológica, nem de sua mitificação intuicionista, nem da 

paramnésia do sintoma, mas de rememoração, isto é, de história, fazendo assentar 

unicamente sobre a navalha das certezas da data a balança em que as conjecturas 

sobre o passado fazem oscilar as promessas do futuro (1998, p.257). 
 

                                                           
61 Lacan (1998) baseou-se por uma dialética para recusar a simpatia. A interpretação não resulta de uma atitude 

intuitiva, mas representativa e discursiva. Lacan negou haver um elemento de fora que pudesse determinar a 

endosmose e esta, mesmo na individualidade, apreende elementos independentes das vontades ou das marcas 

psicológicas. Essa duração não poderia ser pensada porque não há como romper a barreira entre eu e tu. Há uma 

diferença que impera, e ela não é na duração, mas no social.  
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 Rememorar constitui sinônimo de história. A inscrição que se apresenta no corpo não 

pode ser considerada objetiva, devido ao fato de as certezas do sujeito, na intenção de 

recompor-se por rememoração, respeitar elementos que não estão propriamente no seu 

passado, mas no modo como este se localiza no presente, por um discurso que delibera sobre 

ele. O termo história está novamente, assim como em Candau, a uma determinação temporal 

que localiza o sujeito, a partir de sua experiência subjetiva, para elementos intersubjetivos 

pelo discurso e linguagem. Não se trata da duração ou da realidade, mas da verdade da fala, 

que reúne elementos os quais se ordenam em torno das contingências passadas, e que dão 

sentido às necessidades por vir. Na fala, há sempre o Outro (1998, p.259). Neste sentido, 

Halbwachs e Lacan estão próximos no quesito básico de que não lembramos sozinhos.  

Na parte do Símbolo e linguagem como estrutura e limite do campo psicanalítico, 

Lacan inscreveu-se pela limitação do signo, ou seja, a linguagem não deve ser reduzida a ele. 

Como exemplo, o adulto consegue, a partir da fonética e dos símbolos, expressar seu sonho; 

porém, no caso de uma criança, há a ausência de elementos simbólicos capazes de traduzi-lo; 

Lacan chamou a isso de ideografia primordial (1998, p.268). Enquanto a palavra é repleta de 

ausência, o conceito é capaz de permanecer o passageiro (1998, p.277). Há em Lacan, uma 

ideia sobre a linguagem que transita entre o simbólico e o desejo. No caso do simbólico, o 

sujeito se faz por um movimento duplo: de um lado, estabelece sua ação em objeto para, de 

outro, devolver a ela, em tempo hábil, seu lugar fundador. Para o desejo, a função 

psicanalítica desenvolve-se não pelo signo. “Para liberar a fala do sujeito, nós o introduzimos 

na linguagem de seu desejo, isto é, na linguagem primeira em que, para além do que ele nos 

diz de si, ele já fala à sua revelia, e prontamente o introduzimos nos símbolos do sintoma” 

(1998, p.294). 

Lacan insistiu numa comunicação não presumida no signo. O valor da fala se mede na 

intersubjetividade do nós. “O que se realiza em minha história não é o passado simples 

daquilo que foi, uma vez que ele já não é, nem tampouco o perfeito composto do que tem sido 

naquilo que sou, mas o futuro anterior do que terei sido para aquilo em que me estou 

transformando” (1998, p.301). Pode-se resumir esta afirmação de Lacan numa expressão 

presente nele mesmo: o eu do sujeito é diferente do eu do discurso. O sujeito, na linguagem, 

transforma-se em objeto. Não há uma incontestável relação direta entre sujeito e objeto da 

durée resumidos na intuição. É uma questão de transferência do eu sujeito para o eu discurso.  

Lacan insinuou que na própria condição de colocar sobre si, exige atividade de 

estabelecer a memória como objeto. Não se trata de uma simplicidade ligada ao passado e ao 

presente, por aquilo que não é mais ou por aquilo que se acredita possuir duração em cada um. 
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Estas duas condições lógicas se fixam a partir do desejo e querer. Há, neste ponto de vista, 

implícitos elementos traduzíveis que permitem ser conduzidos pelas palavras. Como se o eu 

sujeito se entregasse no eu discurso a ponto de se fazer tábua rasa. Na ideia do futuro anterior 

é presente a intromissão de um inconsciente que não se revela sem os processos intermitentes. 

O eu sujeito não pode ser reduzido ao eu discurso porque estão presentes inscrições que não 

são apreendidas imediatamente por palavras ou signos. Por este motivo que, se assim posso 

dizer, para Lacan, pelo método da transferência dialética, o conceito coloca-se para além da 

própria inscrição fraseada e agarra-se a símbolos tradutores de sintomas.  

Observa-se a crítica de Lacan em relação a duração porque o virtual não tem lugar em 

sua psicanálise. O discurso que o eu assenta-se depende de sua coisificação, de um lado e de 

seu retorno, de outro. O discurso depende desta intermitente manifestação do eu como sujeito 

e do eu como discurso. Quando criticou a relação de um inconsciente com outro inconsciente, 

estava desacreditando na possibilidade com Outrem. Se, existe uma diferença na própria 

representação de si nessa dupla condição do eu, o que dizer a respeito do eu e tu? Não há uma 

conexão direta ou simples no eu e no Outro. A condição histórica impõe esta diferença no eu 

que não pode ser juntada pelo Outro. Sendo uma diferença, ela não pode ser rompida pela 

interpretação. Mas, pela interpretação que compreende a relação entre o discurso e o desejo. 

Apresenta-se em Lacan a promessa de que com a interpretação, emerge o conceito que 

conecta discurso e desejo, algo que não pode ser realizado pelo próprio eu que narra sobre si 

mesmo. A intermitência não é uma percepção do narrado, ela não se coloca a partir de 

enunciado, mas por pessoalidade, seja traumas ou tentativa de estatizar o passado. Não é uma 

questão puramente nostálgica que pode pender para a frustação do não mais ou pela alegria da 

permanência. Em Lacan outros elementos são determinantes. E, mesmo não tendo condições 

de estabelecer aprofundamento em relação a questões patológicas da memória, algo chama a 

atenção.  

A noção defendida nesta tese em relação ao encerramento do passado possui um 

estreitamento com Lacan a partir de um princípio. O passado como conservação não responde 

as inquietações da memória. Há concordância com Lacan pelo fato de que o passado não pode 

ser compreendido a partir de uma sucessão contínua. A evocação de si apresenta uma 

diferença permanente. Em Lacan ela se resume à afirmação apresentada na citação anterior: 

“(...) futuro anterior do que terei sido para aquilo em que me estou transformando”. Não há 

uma conexão direta entre passado e presente. O inconsciente reserva-se por elementos que 

não são traduzidos por simbólico ou reporta-se para um período anterior a ele que está 

diretamente ligado ao seu desenvolvimento. O passado como conservação é mais que 
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conteúdos em formas. Mesmo assim, pela filosofia da memória de Bergson, a psicanálise de 

Lacan permanece na conservação, mesmo não sendo aquela que Halbwachs defendeu a partir 

de uma ideia de fenômeno. Quando se trata da endosmose e da recusa de uma conservação 

manifesta em representação simbólica, a psicanálise de Lacan é importante, pois recusa que o 

passado está permanente ou que ele possa responder a todas as questões ligadas a memória.  

A ideia de Outro é necessária para reafirmar a concepção do limite entre o intérprete e o 

sujeito. Mesmo assim, esta concepção de Lacan é pertinente para questionar a condição de 

referência por parte daquele que narra sobre si; neste sentido, esta concepção passa a ser 

positiva. Há, então, rompimento com a ideia de uma referência como pré-dado, tanto para 

quem rememora quanto para quem ouve. Para Lacan, entre o sujeito e o analista há um muro, 

e qualquer tipo de rompimento com ele não passa de ilusão. A análise auxilia o Outro a 

constituir-se como objeto:  

 
A análise transforma-se na relação de dois corpos entre os quais se estabelece uma 

comunicação fantasística, onde o analista ensina o sujeito a se apreender como 

objeto; a subjetividade só é admitida no parêntese da ilusão, e a fala é excluída de 

uma investigação da vivência que se torna a meta suprema, mas o resultado 

dialeticamente necessário disso aparece no fato de que sendo a subjetividade da 

psicanálise livre de qualquer freio, livra o sujeito a todas as intimações de sua fala 

(1998, p.306).   
 

Esse é um limite entre a perspectiva psicanalítica e a proposta na filosofia de Bergson. 

Lacan não abriu possibilidade para a permanência de um virtual que possa ser desprendido de 

quem narra sobre si e de quem tenta apreendê-lo por algum tipo engenhoso de interpretação. 

Apreender-se como objeto é uma tarefa de aprendizado. Aprender a se colocar como objeto 

transita por uma relação de impessoalidade no ato da fala. Voltando a atenção para pontos dos 

parágrafos anteriores, o eu do discurso e o eu do sujeito não se aproximam do eu profundo de 

Bergson. Mesmo assim, o que está chamando a atenção a partir de Lacan é o fato da vivência 

não ser colocada como acareação ao que está sendo dito como discurso. As inscrições 

presentes na análise não correspondem ao desejo, na maioria das vezes, de se remontar a 

vivência ou de coloca-la como medida de verificação. A referência não é a vivência, mas o 

modo como o discurso apresenta-se através de símbolos. E, esses símbolos que se apreendem 

em conceitos e discursos são sinais que identificam as inscrições dos sujeitos como objetos.  

Um passado autônomo que incide em permanente presença vitualmente, não possui 

validade para Lacan. A psicanálise de Lacan não concebeu a duração, mas reconheceu 

inscrições do corpo que estão para além das representações simbólicas. Neste caso, essas 

inscrições tendem a manifestarem-se a partir de traumas ou relações com a experiência que 
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antecedem as capacidades cerebrais de esboçar representações. É importante observar que as 

observações de Lacan baseiam-se por meio das ausências ou de bloqueios que são 

parcialmente compreendidos por análises. Este é o ponto, enquanto ausência por alguma 

questão social traumática ou por alguma patologia ou demência, esses sinais apreendem-se 

nas inscrições e apresentam sinais traduzíveis. Mas, o caso de Bergson não se trata de 

ausência ou patologia. A noção de fenômeno que ele desenvolveu como modo de pensar a 

memória, ultrapassa as determinações sociais e psicológicas. Ele dedicou-se a pensar os 

elementos da memória-consciência que está para a Vida. Se, alguém de sã consciência e 

aptidões cerebrais e mentais, for falar de si mesmo, as ausências são preenchidas por 

continuidades. Ao contrário da relação sujeito como objeto, a narrativa de cada um se 

encontra a estreita vinculação com o vivido. Não há dúvida porque ao invés de bloqueios há 

continuidades. Aquele que narra sobre si mesmo não possui dúvida em relação ao narrado. 

Mesmo assim, não somente na psicanálise, mas também na teoria da recepção, a ausência é 

presente. As contingências são portas para se revelar nas inscrições elementos que 

ultrapassam a simples ideia de contar a minha história. Seria como se, pela interpretação, 

houvesse a busca para se compreender fronteiras existentes na incontestável certeza de misto 

entre sujeito e objeto na narrativa de si. A ausência em Lacan é evidenciada, mas sua busca 

partiu da relação com o social e Bergson nos intervalos.   

A linguagem e a fala, com ou sem suas articulações em frases ou proposições, acionam 

a condição dos sujeitos que somente é analisada se este a priori for dado como certo (do 

social). O que para Bergson é dado como começado, nesta estrutura teórica da linguagem é 

tido como encerrado. O além ou uma fenomenologia imanente não ultrapassa uma imaginação 

mitificada ou não científica. Os elementos de historicidade são compreendidos não a partir de 

um possível, mas de um real. A análise lacaniana é iniciada se houver fala ou falado no 

discurso. O instintual e o inconsciente são inscrições da própria história; estes se fazem 

inscritos no monumento corpo, nos documentos arquivos impenetráveis das lembranças de 

infância, da evolução semântica como vocabulário particular, tradições a que a história 

particular está vinculada (1998, p.260-263). A fala possui uma concretude, uma função exata 

de atestação na realidade atual da fundação de uma verdade, em nome da realidade (1998, 

p.257).  

Mesmo estando afastados nas perspectivas interpretativas da memória, tanto Lacan 

quanto Bergson reconheceram que há inscrições no corpo não reduzidas às representações 

simbólicas. A distinção entre eles está necessariamente naquilo que consideraram como 

conceito de diferença. Mas, sendo o social o lugar de onde parte a lei de conservação, e 
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reconsiderando Halbwachs, ele utilizou-se de argumentos nos quais a representação simbólica 

resolveria as questões que Bergson colocou como interrogação. A memória é compreendida 

por Halbwachs como a vida passada, diretamente vinculada a acontecimentos62. Na vida 

psíquica, é incontestável que cada um encontre seus semelhantes63. As imagens passadas nos 

sonhos são revisadas e interpretadas à luz do grupo ao qual o indivíduo está inserido. As 

imagens não possuem relação entre si, de maneira sucessiva, sem intermediários; são 

necessárias relações elementares, como ver ou sentir (2002, p.49). Mais uma vez, o estatuto 

do virtual é questionável e a curvatura da linguagem instaura o retorno à determinação 

material. No encerramento do capítulo Le Langage et le Mémoire, Halbwachs enfatizou que 

afasia e sonho são os dois elementos que instauram o equívoco de Bergson quanto ao 

problema das imagens-lembrança: ambos não ultrapassam a curvatura de retorno ao social.  

Afasia e sonho são duas maneiras diferentes de lidar com a memória como elemento da 

linguagem. No caso da afasia, a pessoa “se esforça, de se fazer compreender a outros e de 

compreendê-los. Ele é como um homem que, em um país estrangeiro, não fala a língua, mas 

conhece a história do país, e não esquece sua própria história” (2002, p.63). Não se trata de 

um conjunto de imagens que perpassam o espírito, independentes do cérebro ou da contração 

cerebral: o que se passa é uma incapacidade de articulação entre as imagens que passam pelo 

cérebro e sua capacidade simbólica. Esse elemento social corresponde à via de articulação 

entre o indivíduo e a convenção coletiva, do grupo ou da comunidade. Em contato com os 

estudos neurológicos de sua época, sobre os sobreviventes de guerra, constata-se que, nos 

casos de afasia, os soldados perderam a capacidade de compreensão: não há mais conexão 

entre o mundo social, que os cerca, e sua capacidade de comunicabilidade. Em seus termos, as 

frases e as proposições são esquemas mais gerais, “representações simbólicas das formas, das 

atitudes, das distâncias e das durações, que constituem como os elementos de uma linguagem 

ou sistema de signos abstrato e visual” (2002, p.60).  

A afasia é uma limitação da capacidade reflexiva de ordenação entre as imagens 

mentais/lembranças e a simbologia social; há uma desconexão.  Halbwachs deu um exemplo 

relacionado à capacidade afásica de ler a hora do relógio, ao mesmo tempo em que há uma 

incapacidade sucessiva de acertá-lo pela ordenação dos ponteiros (na distinção entre a função 

social do maior em relação ao menor, seja por disposição ou por exigência de uma 

determinação externa do grupo a que pertence). O fator simbólico é o elemento que lhe falta 

                                                           
62 Diferentemente de Lacan (1998), mesmo considerando o inconsciente como categoria, Halbwachs (2002) 

abordou essencialmente as representações simbólicas da memória.  
63 Defende-se a ideia da memória dependente da palavra; caso o indivíduo deixe de ter contato ou comunicação 

com os outros, este se torna menos capaz de se lembrar (2002, p.51).  
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para que não se sinta um estrangeiro em sua própria língua. “Mas um grande número de 

noções lhe faltam. Mais precisamente, ele tem certo número de convenções das quais ele não 

compreende mais a razão, bem que ele sabe que elas existem, e que ele se esforça em se 

conformar” (2002, p.63). A convicção é fundamentada na ideia de que, na afasia, não se trata 

de uma questão de lembrança, mas sim de poder restabelecê-las num quadro, ele mesmo; o 

que impossibilita responder a qualquer questão no nível da impessoalidade que faça um tipo 

de exigência objetiva imposta pelo meio social.  

Para que haja a capacidade de objetividade, é necessário que o indivíduo se coloque no 

mesmo ponto de vista que os membros de seu grupo (aqueles que o interrogam) (2002, p.60). 

Quanto ao sonho, a situação é inversa: trata-se de preservação da capacidade discursiva 

internamente nele. Está presente, nas imagens, o nominalismo. Há postura simbólica e, por 

isso, possibilita a capacidade narrativa entre os personagens. “De onde resulta que, mesmo 

quando ele dorme, o homem conserva o uso da palavra, tanto que a palavra é um instrumento 

de compreensão. Ele distingue as coisas e os atos, e se coloca no ponto de vista da sociedade 

para os distinguirem” (2002, p.63).  

A memória como acontecimento é atestada no quadro social; significa que, retirando o 

quadro social de cena, não é provável que haja cena. As imagens manifestas em sonhos ou 

afasias são condicionadas à própria vida histórica, ou seja, não é possível pensar uma 

desconexão entre tempo e espaço a ponto de estabelecê-los em naturezas distintas. O debate 

encontrado em Halbwachs buscou inviabilizar a possibilidade de uma memória que 

independesse da condição histórica do indivíduo – este, que somente pode se constituir por 

uma identidade social, na realidade, reconhece-se exclusivamente no mundo social. Esta 

determinação necessária impede que haja um ultrapassar a curvatura da linguagem. A fala e a 

linguagem preservam a potencialidade representativa do fenômeno da memória. A memória 

como fenômeno possui duas bases distintas de compreensão, de um lado a endosmose e de 

outro, a representação simbólica.  

Mas, algo chama a atenção quando se trata de Halbwachs. O passado, em relação aos 

quadros sociais, produz um efeito que é possível chamar de transbordamento do corpo. Se 

esse sociólogo duvidou da capacidade do cérebro reter o passado, quer dizer que o passado 

não depende da apreensão do corpo. A fluidez social independe das individualidades, que, em 

outras palavras, os indivíduos tornam-se subsumidos pelos quadros sociais a partir da 

memória coletiva. O critério da interpretação, proposto por Halbwachs, não considerou a 

pertinência das relações de intenções, interesses e vontades que não estejam pré-fixados nas 

normas sociais que designam o comportamento, sejam essas normas dadas por meio da ética 
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ou da moral – esta segunda, porém, submetida à primeira; o que está em jogo é a seguridade 

da vida social, que ordena a vida psíquica a submeter-se a ela.  

Ainda no capítulo Le langage et la mémoire, mostrou uma evidência da não 

sobreposição do individual em relação ao coletivo, que é o da vontade do indivíduo em 

relação à linguagem; sendo ela manifestada em individualidade no seu uso, da apropriação e 

da mudança, essa vontade produziria reação por parte daqueles que a compartilham. Mesmo 

assim, Halbwachs insistiu em afirmar que a linguagem é a exteriorização da generalidade dos 

indivíduos, não um exterior (2002, p.55). Como analogia, no que se refere à noção do exterior 

e interior de Halbwachs, está presente em Deleuze – na conclusão de O plano de imanência64 

– que, na curvatura da linguagem de Halbwachs, não se concebeu a distinção daquilo que: 

“(...) o fora não exterior ou o dentro não interior. O que não pode ser pensado, e todavia deve 

ser pensado” (1993, p.79).  

A vida social foi dada como certa no interior de cada indivíduo; o exterior não deixa de 

ser uma exteriorização, como forma de eliminar a concepção metafísica entre tempo e espaço. 

Sendo esta curvatura um elemento de linguagem, os sujeitos se fazem por ela e nela; a 

consciência é vinculada inseparavelmente do cérebro. Pensar a vida psíquica é dar atenção aos 

símbolos sociais dotados de representação, oriundos das vontades individuais. A discussão do 

de dentro não interior é posta como ilusória, e uma invenção que não ultrapassa uma função 

puramente teórica abstrata, para citar Bergson em suas considerações em La Conscience et la 

Vie (2011, p.03)65.  

 

Memória coletiva e conservação 

Até o presente momento, há indefinição entre memória e lembrança, memória e cérebro 

e memória e história. Parece haver uma oposição inconciliável entre a perspectiva social e a 

individual. Essa indefinição é plausível porque o problema está sendo situado. A noção de 

diferença aplicada ao passado está observada pela lei de conservação como presunção. Buscar 

sustentar um raciocínio sob o viés da durée implica em acreditar na duplicação da realidade, o 

que não resolve o problema da vida moderna. A noção de fenômeno, presente na lei de 

conservação, resulta na dialética entre esta e a diferença. E, sendo a memória considerada um 

fenômeno social, o psicológico se tornou, desde Halbwachs, o caminho mais fluido a fim de 

                                                           
64 Tradução para o português por Bento Prado Jr. e Alberto Alonso Muñoz, em O que é a Filosofia? 
65 Neste texto de Bergson (2011), encontra-se a discussão que diferencia experiência de abstração, seja ela 

geométrica ou teórica, criadora de sistemas que conseguem compreender o mundo da vida que possui, como 

ponto, a consciência que liga o passado ao que sucede.  
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resolver a questão da diferença. E, como o problema está sendo situado, é presente duas 

visões: uma científica e outra filosófica.  

Para a primeira, a discussão é conceitual, com referências em Halbwachs, Candau e 

Lacan; para a segunda, a discussão é conceitual, não usual, por contornos imperfeitos sobre 

planos em Bergson. Nesta, a compreensão parece ainda mais difícil. Pela discussão da 

memória sob o ponto de vista do referencial, a noção de quadros sociais torna-se exemplar, 

para Candau, assim como a de memória coletiva para Halbwachs. O primeiro, baseando-se na 

maneira prática, por ele assim chamada, do conceito vago de memória coletiva (2013, p.85); o 

segundo, na sua certeza de apreensão efetiva da memória pela memória coletiva como 

realidade. Será pela parceria entre sociologia, de um, e antropologia, de outro, que elementos 

de crítica começam a afastá-los.   

No capítulo Memória e Razão Prática da obra Antropologia da Memória, Candau foi 

crítico em relação ao conceito de memória coletiva. Para ele, a noção de quadros sociais 

proposta por Halbwachs é bem mais eficiente do que o próprio conceito. Candau suspeitou da 

certeza de Halbwachs em relação ao simbólico e à representação social, para dar conta de 

explicar a memória. A partir dos estudos ligados à neurociência, atestou que cada espírito-

cérebro possui uma maneira particular de experiência e representação. Entre as narrativas de 

memória (representações) e a totalidade da memória, há interesse, e não compartilhamento 

(2013, p.87,88). De maneira geral, Candau posicionou-se em relação à memória (individual), 

descartada por Halbwachs no Les Cadres Sociaux de la Mémoire, de maneira a favorecer a 

discussão entre Halbwachs e Bergson. Nas suas considerações, a experiência que cada 

indivíduo possui é dotada de sensibilidades não compartilhadas66. Dito de outra forma, a 

memória individual é mais adequada e certa que a própria memória coletiva.  

 
Quando ele invoca “a multiplicidade das séries causais” como origem de um ato de 

memória, Halbwachs não tem razão ao não distinguir a ação inicial da recordação (a 

lembrança de tal ou tal acontecimento a partir de índices efetivamente fornecidos 

pela sociedade) e o desenvolvimento da anamnese, sempre idiossincrática, tanto pelo 

conteúdo como pela maneira como este conteúdo está integrado no conjunto das 

outras representações do indivíduo (2013, p.87,88) 
 

Esta parada que marca a distanciação entre os dois, sob o ponto de vista da totalidade da 

memória – ou, no máximo, da noção que se tem sobre essa totalidade (que não ultrapassa o 

conceito) –, coloca em suspeita a crença que Halbwachs teve, do social como subsunção da 

memória. Halbwachs, tomando o termo lugares por empréstimo, diria que o cérebro 

                                                           
66 Candau (2013) fez esta afirmação, inspirado nos estudos de Frederick Barth e Gerald Edelman, para aquilo 

que se pode chamar de experiência fenomenal da primeira pessoa.  
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(dimensão individual) é o que menos possui validade entre todos eles. Pelo conceito de 

memória coletiva, o sociólogo descredenciou a memória individual, porque sua limitação é 

tamanha em relação ao seio familiar que não consegue apreender os elementos sociais. E, 

mesmo sendo ela individual, toda memória é atravessada pelo social: opiniões e juízos do 

indivíduo são pré-formados junto à sua comunidade ou sociedade. Halbwachs tornou a 

memória individual parte do enunciado da memória coletiva. O termômetro da comunidade, 

com sua identidade, marca a temperatura pelo grau que essa comunidade possui com suas 

comemorações, coesão e manutenção dessa coletividade.  

A crítica de Candau reclamou a não observação do idiossincrático na memória. A 

disputa pelo conceito e pela linguagem de Halbwachs contra Bergson foi tamanha que 

qualquer elemento que estivesse atravessado por uma determinação individual foi rejeitado ou 

negligenciado nos seus estudos. Ao mesmo tempo, o conceito de memória coletiva estrangula 

a compreensão da noção de memória que tenha relação com o interesse. Desta forma, a 

descrição da memória ou sua interpretação pela determinação histórica ou comparações 

evocativas entre os pares são consideradas história 67 . Independentemente do caminho 

percorrido por Candau, o importante é a seta indicada por ele. A memória-compreensão 

constitui-se caminho possível para a distinção entre experiência e representação na memória. 

E o nome interesse é o passaporte para adentrar a compreensão da memória como ação 

(recordação, rememoração, lembrança) e repensar o conceito de história e memória na 

oralidade.  

Na sociologia de Halbwachs, uma dialética entre memória e sua representação não faz o 

menor sentido. A memória se comporta como um corpo atravessado, informado pelas relações 

que mantém com coisas e objetos. As imagens dos objetos (simbólico e representação) 

conciliam a dinâmica entre lembrar e esquecer, rememoração e comemoração. A memória é 

algo emprestado. Vista como fenômeno social, a memória parece se comportar não por um 

compartilhar, mas por uma comemoração ordenada por um ou alguns indivíduos que ditam a 

                                                           
67 Na radicalização dos termos pelo viés da Teoria da História, essencialmente a existente em Rüsen – na sua 

trilogia –, só é possível falar de história se esta tiver passado pelo crivo da interpretação. E, por interpretação, é 

preciso compreendê-la como a capacidade de metodização para a pesquisa em história. Parece que o nome 

história oral é uma espécie de amenização da responsabilidade do historiador em relação ao seu material 

histórico (especificamente no caso de lidar com rememorações). Há muitos manuais de como escrever história 

(oral), mas permanece uma série de dúvidas em relação a estes e a escrita da história sob o ponto de vista da 

interpretação. Em Candau (2013), a sinalização para a dialética como ação da memória, para o que se representa 

em relação à experiência e é chamado de memória, abre o caminho para o que se nega em alguns manuais. Por 

uma história prolixa, esta e memória não se distanciam. É preciso tocar nos limites da interpretação para buscar 

caminhos a serem percorridos, pois, da maneira como está, parece que história e história oral possuem regimes 

narrativos distintos. E, ocupando-se com a interpretação, a partir de Rüsen e Koselleck – apresentados na parte 

Memória e História: um Problema mal Colocado? –, observa-se que interpretar possui relação estreita com a 

hermenêutica.   
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política da memória. A condição vaga da memória coletiva, assim como de outros conceitos 

(consciência e cultura, por exemplo), é localizada por algumas afirmações de Candau. A 

memória coletiva não é e nunca será unívoca.  

 
A memória coletiva é sem dúvida mais a soma dos esquecimentos do que a soma 

das recordações porque estas são antes de tudo e essencialmente o resultado de uma 

elaboração individual enquanto aquelas tem em comum, precisamente, o fato de 

terem sido esquecidas (2013, p.92).  
 

A crítica de Candau em relação a memória coletiva considerou o valor dos processos 

idiossincráticos. Deste modo, também é presente uma contrariedade, em relação a Halbwachs, 

a psicanálise de Lacan. Mesmo convencido de que o social possui maior propriedade que a 

ideia de duração, não significa que a representação simbólica consegue apreender as 

condições individuais da memória. Entre Lacan e Halbwachs não existe a concordância em 

que o individual passa a ser automaticamente subsumido pelo coletivo. Há um princípio 

racional defendido por Halbwachs que não levou em consideração a dialética entre individual 

e coletivo. Não se trata aqui de um compartilhamento, mas de uma questão de aprendizado. A 

dialética entre os dois, dependendo do grau, necessita de tratamento analítico. Não há um 

consenso em relação a passividade da memória individual se fazer a partir do coletivo. Lacan 

deixou claro que o sujeito coloca-se como sujeito e há diferença entre o eu sujeito e o eu 

discurso. Não se trata da representação simbólica, mas dos símbolos que são usados para 

comunicação ou inscrição.  

Candau acrescentou que não se pode ter certeza do caráter verdadeiro da memória 

coletiva, pois os modos de recepção da memória são individualizados (2013, p.92). A 

memória coletiva presa por uma repetição da maioria, orientada pela minoria. A noção de 

individualidade, presente em Halbwachs, localiza-se na dimensão do grupo porque “nunca 

nos lembramos sozinhos” (2013, p.84). Com essa afirmação, Candau acreditou resumir todas 

as teses de Halbwachs em torno da memória. A partir de Finley acrescentou suas 

considerações, em relação à limitação do conceito de memória coletiva, na discussão:  

 
Moses Finley tenta contornar alegadamente estas dificuldades teóricas ao afirmar 

que ‘a memória coletiva, afinal de contas, não é mais do que a transmissão, por um 

grande número de indivíduos, das recordações de um só homem ou de alguns 

homens, repetidas várias vezes’ (2013, p.92).  

 

Mesmo não concordando plenamente com a definição de Finley, concebeu que a 

memória coletiva precisa do critério da repetição. “Ele tem razão, apesar de tudo, ao sublinhar 

que a persistência de recordações comuns ao interior de um grupo necessita da repetição” 

(2013, p.93), e busca enfatizar que as recordações, “uma vez transmitidas podem ser objeto de 
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um tratamento próprio de cada indivíduo ‘recetor’, impedindo de se pressupor a existência de 

uma memória verdadeiramente partilhada” (ibid). O ponto de conflito entre Candau e Finley 

prescinde da imposição de poucos sobre muitos e estes anularem-se pela repetição. Mas, o 

que Candau evidenciou foi: apesar de haver a repetição, não significa que os indivíduos 

perdem suas formas próprias de inscreverem-se. A representação individual faz parte dos 

quadros sociais e, mesmo sendo individuais, não significa que deixou de haver 

compartilhamento.  

Partilhar foi o foco de Candau. Neste sentido, é, para ele, mais adequada a classificação 

de Bastide para memória coletiva, que a define como um “sistema de inter-relações de 

memórias individuais” (2013, p.95); Bastide acrescentou dizendo que, se há necessidade de eu 

e outro para haver lembrança, não significa que ambos mergulham no mesmo pensamento 

social. Mas essa relação entre eu e outro se dá “porque as nossas recordações pessoais são 

articuladas com as recordações das outras pessoas num jogo bem regulado de imagens 

recíprocas e complementares” (2013, p.95,96). O compartilhamento (forte ou fraco) da 

memória responde a uma dinâmica de pessoalidade que mantém o corpo no centro. 

Independentemente de todas as formas nominais para a memória e suas variações semânticas, 

há um consenso de que memória possui uma relação estreita e confusa com a lembrança e a 

recordação. A atualização é necessária; o virtual da memória é válido para a memória-ação, se 

houver atualização. Nesse processo, compreende-se como há ordenação e articulação entre 

experiência e representação. A atualização da memória não é um retorno ao passado, a algum 

tipo de substrato ou a um conjunto de informações que estão postas para serem acessadas.  

Na leitura de Candau, o acréscimo do futuro da lembrança a lembrança, inviabiliza a 

capacidade de uma memória pura. Tanto Candau quanto Halbwachs estão localizados em 

elementos psicológicos e cronológicos do tempo. As lembranças são frutos de percepções, e 

estas passam a se tornar as próprias lembranças. Recordar é sempre uma atualização (por 

percepção) do virtual (percepção feita lembrança). Deste modo, Halbwachs e Candau 

concordaram que, entre a vivência e a recordação, existe um distanciamento de tempo e 

espaço e eles não se conciliam. Voltar à casa de avós (lembrança da infância) não significa 

reencontrá-los. A percepção atual não é idêntica à percepção de outrora (expectativas e 

interesses são outros). Tempo e espaço manifestam-se por uma dialética que não se conforma 

em plenitude, não há um Déjà vu. Sob o ponto de vista do espaço, não há uma experiência que 

se repete; nenhuma percepção é refeita. Uma pessoa não percebe coisas e objetos 

identicamente repetidas vezes. A nostalgia é um sentimento que se pode compreender no 
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tempo homogêneo ou na exosmose. A fim de apresentar um pouco dessa discussão, é preciso 

falar de uma memória e de um tempo que são ausentes de lugares.  

 

Crítica a lei de conservação: princípios filosóficos da memória 

O corpo e sua relação com a experiência 

Na obra Matière et Mémoire o corpo concentra o debate que circunda um não lugar da 

memória (2003,p.07). Foi a partir do corpo que Bergson evidenciou sua crítica em relação aos 

realistas e idealistas68. Ele propôs uma nova leitura da memória que não estivesse viciada nas 

concepções tradicionais. Para lidar com o espiritual e a experiência não abstrata ou 

especulativa, inaugurou, pela intuição, a proposta de um corpo localizado entre o tempo e o 

espaço, capaz de exprimir a dinâmica dualista ativada pela coincidência e pela diferença. No 

final do século XIX, Bergson se apresentou avesso a forma de memória que estivesse pautada 

pela utilidade ou por qualquer tipo de determinação necessária. O universo não pode ser 

apreendido por uma consciência ou por um mundo externo. A tendência de estabelecer a 

imagem do universo sob a lógica das ideias ou do empirismo não representa a noção de misto 

em Bergson. Há de concentrar no como o corpo é apresentado em sua filosofia.  

 
Meu corpo é, no conjunto do mundo material, uma imagem que age como as outras 

imagens, recebendo e fazendo movimento, com esta única diferença, que meu corpo 

parece escolher, em certa medida, a maneira de devolver o que ele recebe. Mas 

como meu corpo em geral, meu sistema nervoso em particular, engendrariam eles 

toda ou parte de minha representação do universo? Dizer que meu corpo é matéria, 

ele faz parte do mundo material, e o mundo material, por consequência, existe em 

torno dele e fora dele. Se ele é imagem, esta imagem não será capaz de dar este que 

é colocado, e desde que ela é, por hipótese, a imagem de meu corpo somente, seria 

absurdo querer tirar dela todo o universo. Meu corpo, objeto destinado a mover 

objetos, é portanto um centro de ação; ele não faria nascer uma representação 

(2003, p.12).  
 

O corpo possui uma peculiaridade em Bergson que está para além da discussão 

simétrica entre imagem e matéria. Sendo ele movente, sua função é recolher e agir. O corpo, 

na sua totalidade, mantém-se entre o virtual e o atual, liberdade e escolha. Ao mesmo tempo 

apresenta a qualidade movente do corpo e a diferença presente nele. O corpo desenvolve 

memória-ação. O corpo apreende em si movimento e parada, ponto de espaço e momento de 

                                                           
68 No Énergie Spirituelle fez uma síntese em relação aos realistas e idealistas. Então, o idealismo é um sistema 

de noção no qual implica que todo o essencial da matéria está estabilizado ou instalado na representação que nós 

fazemos; as articulações do real são elas mesmas de nossa representação. No caso do realismo, a matéria existe 

independente de nossas representações. Mesmo nas representações, há sempre uma causa inatingível. Nossas 

representações são pensamentos relativos a nossa maneira de perceber. Entre idealismo e realismo há distinção e, 

para o segundo, é presente a tese do paralelismo. O cérebro está para a coisa e o pensamento para a 

representação. Para o idealismo os objetos são imagens e o cérebro é uma delas. Então, os objetos possuem dois 

sistemas: coisas e representação (2003, p.106,107).  
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tempo.  Pelo corpo se compreende a tensão entre conservação e duração. Isto significa que o 

corpo é especial para Bergosn e, ao contrário de Halbwachs, não se pode reduzir a memória 

ao coletivo, mas é possível concentra-la no movente. E, com esta afirmação, há um primeiro 

ponto de contrariedade entre Halbwachs e Bergson: memória e cérebro são diferentes – essa 

diferença foi ignorada na sociologia.  

O corpo é capaz de ação real e nova, sua imagem agrega todas as outras. As imagens no 

corpo não são estáticas ou estanques, elas influenciam umas as outras. Na relação causa e 

efeito, as imagens representam a duração. Mas, a imagem do corpo é a única que permanece 

inalterada. Esta imagem recolhe todas as outras por contração e dilatação. E o cérebro 

comporta-se como o órgão imagético que estabelece relação constante com o estado mental. 

“Assim, nosso estado cerebral contém mais ou menos nosso estado mental, segundo tendemos 

a exteriorizar nossa vida psicológica em ação ou interiorizar em conhecimento puro” (2003, 

p.08). Sendo em imagens, elas se fazem em presença ausente de escolha, sua natureza é 

virtual. Pelo recolhimento e pelo fazer, a matéria preenche as imagens e esta se torna 

movimento claro a partir delas (2003, p.11,14,15). O corpo comporta-se, então, como este 

movente entre a matéria e a imagem, seu movimento pode ser automático ou representativo. 

Nosso corpo, a partir da psicologia da infância, demonstra que ele começa a representar de 

maneira impessoal. E, por indução, pouco a pouco, essas representações colocam nosso corpo 

no centro, deste modo, ele passa a elaborar representações. Esse corpo elabora representação e 

não se torna uma, sua imagem no espaço não sofre variação (2003, p.27).  

Sendo ele movente, se torna indispensável, através do corpo, que as percepções 

dinamizem conservação, passado e diferença. A percepção, como especificidade do corpo, 

passa a ser seu centro. A pessoa presente no corpo é reportada por ele para ação. E, a ação 

consolida-se unicamente se uma determinada imagem provocar o corpo a partir de 

especificidade. Enquanto ação virtual, ela é possível podendo ser ou não real. O corpo faz 

com que as outras imagens se organizem e ordenem para uma ação nascente por causa da 

percepção. Essa ação decorre da necessidade do corpo mover-se sobre objetos. Ela é 

reflexiva. A praticidade do corpo, movimento realizado a partir da escolha, ordena o intervalo 

e a educação apresenta aos sentidos a continuidade (2003, p.28). A percepção se orienta de 

dois lados: movimentos homogêneos do espaço e sensações inextensivas na consciência. 

Bergson se referiu a esses dois lados como sendo duas leis que se apresentam por energia 

(corrente elétrica) ou causa mecânica que produz desequilíbrio elétrico (2003, p.29).  

Entre o corpo e a consciência há uma diferença de natureza. No capítulo L’Âme et le 

Corps do L’Énergie Spirituelle, o corpo possui sua característica material e sua percepção é 
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no presente. A conservação do passado é uma atividade da consciência e não propriamente do 

corpo. Tempo e consciência criam o avenir. O passado conservado na consciência não pode 

ser aplicado à lei de conservação. O corpo como movente e o cérebro como órgão de atenção 

à vida, são dotados de uma consciência análoga à solidariedade que há entre uma roupa 

pendurada em um prego. O cérebro apresenta-se como a zona do movimento voluntário, o 

ponto de onde se parte o sinal (2003, p.22,24,25,28). Em outros termos, a filosofia da 

imanência de Bergson designou-se por um investimento que teve como base o conhecimento 

prévio presente na filosofia e apresentou sua leitura a respeito da memória em busca de uma 

compreensão não determinista. Mas, para se tratar da memória e do corpo é necessário incluir 

o que Bergson pensou a respeito da experiência.  

Como inauguração de sua filosofia imanente, Bergson fez crítica, no La Conscience et 

la Vie, por afirmar que a filosofia não dependia do pressuposto a priori ou do teleológico. A 

busca filosófica pela origem, natureza e destino humano, foi um equívoco metafísico (2011, 

p.02). Indução ou dedução não poderia ser considerada representante da experiência69. É 

unicamente pela experiência que se pode perceber grupos diferentes de fatos. “Somente, de 

regiões diversas da experiência, eu acredito perceber os grupos diferentes de fatos, onde cada 

um, sem nos dar o conhecimento desejado, nos mostra uma direção onde a encontrar” (2011, 

p.04). Um projeto imanente que possui, como método, a intuição e o conceito de tempo no 

plano metafísico – de perceber o que não se separa do próprio humano na sua condição de ser 

em experiência. É na experiência que há permanência, sem que seja necessário buscar origem 

de alguma coisa.  

Pela manifestação dos fatos presentes, na experiência, que se pode apreender aquilo que 

dura. “Ora, é alguma que tenha uma direção. É tanto que há várias, pois estas direções devem 

convergir sobre um ponto, e este ponto é justamente aquele que nós procuramos” (ibid). Para 

a filosofia bergsoniana, a noção é a da ciência positiva – no sentido de que não mais deve ser 

pensada por meio de esquemas de um único filósofo, mas de ser adicionada e corrigida. 

Consciência, memória e experiência são fundamentais para discutir o que se coloca como 

limite da metafísica bergsoniana; na tentativa de compreensão para além da curvatura da 

linguagem, pela discussão da determinação simbólica ou histórica presentes em Lacan, 

                                                           
69 A questão da experiência não se coloca por meio da dedução; ela se manifesta, primeiro, por uma questão 

intuitiva. Tanto em La Conscience et la Vie quanto em L’Énergie Spirituelle a experiência ordena-se por meio de 

uma observação interna. Nesta segunda obra, a relação com a experiência é a de “estudar a vida da alma em 

todas suas manifestações” (2003, p.25). A partir de uma observação interior de si mesmo, como filósofo, mesmo 

que vaga, observa a materialização do espírito por sua exteriorização. Com o auxílio da psicologia e da 

patologia, haveria dois métodos de observação, um de dentro e um de fora (Ibid).  
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Candau e Halbwachs70. Um projeto que, pela compreensão de Deleuze, instaura um plano de 

imanência de princípio metafísico. Tanto em La Conscience et la Vie quanto em L’Énergie 

Spirituelle, a metafísica de Bergson não pode ser confundida com a tradição metafísica 

inaugurada desde Aristóteles.  

Mesmo reconhecendo não ter encontrado um intelectual ou referência que fosse capaz 

de apresentar uma discussão adequada em relação ao que ele chamou de interior, Bergson não 

se intimidou. Sua limitação foi amenizada a partir do que ele chamou de método da 

observação (2003, p. 25,26,47). Ele procedeu pela crítica a determinação necessária. Nem 

consciência e nem empirismo sintetizam a imagem do universo. Sendo filósofo, apropriou-se 

da linguagem filosófica para lidar com uma discussão que atualmente se apresenta como 

identidade da psicologia e da neurociência. Seus termos parecem estranhos e desatualizados 

para aquilo que se tem por mecanismos psicológicos. Sendo uma linguagem filosófica, seu 

objetivo não foi desvendar a estrutura da psique – consciente e inconsciente –, mas pensar em 

como, existencialmente, a memória ocupa lugar de orientação para a vida. E, sendo o corpo a 

imagem primordial que apreende as outras imagens e as modifica de acordo com o que se 

apresenta como velho e novo, neste concentra-se a diferença e o sinal dos pontos de parada e 

prolongamento.  

Dada atenção devida à função do corpo, não se pode dizer que o mesmo seja pura 

matéria ou pura imagem. Esse passa a ficar atravessado por uma permanência. Deleuze 

nomeou essa permanência de pensamento, mas não o da vontade e querer. O pensamento é, 

para Deleuze, um princípio: mesmo não querendo pensar, toda pessoa é invadida por ele, o 

pensamento é vida. Sendo vivente, cada pessoa é preenchida de sensação e emoção, memória 

e lembrança, tempo e espaço em um mesmo ponto, o de espaço (o corpo). Pensamento, para 

Deleuze, e consciência, para Bergson, não são sinônimos de conteúdo informativo e 

formativo, mas de potência71. O tempo, esse imaterial, impulsiona cada um para compor o seu 

                                                           
70 Compreende-se, neste momento, o ponto que Bergson procurava devido a multiplicidade intensiva. A ciência 

baseia o seu referente a partir de um ponto, mas a filosofia de caráter imanente não possui ponto. Na perspectiva 

de sujeito e objeto, o primeiro é cognoscente; o objeto é o dado a ser conhecido. Mas o sujeito é, para a filosofia, 

parte do Outrem. Enquanto objeto, eu e outro são especiais. Na desqualificação, ou anulação, do eu e Outrem 

enquanto objeto e sujeito, o que permanece é unicamente um há (um mundo possível). Na relação real/possível e 

exprimido/expressão, o Outrem passa para expressão de um possível. Enquanto realização, é o próprio campo de 

experiência. Assim, o Outrem passa a ser um conceito de três componentes: mundo possível, rosto existente e 

linguagem real.  Outrem não é outro, mas a própria condição de percepção para outro e para nós. A ciência não 

concebe a existência de constantes e variáveis, somente variações ordenadas (processuais e modulares). Para 

encerrar as considerações de Deleuze na distinção entre filosofia e ciência, o conceito em filosofia é 

fragmentário, e na ciência, proposição parcial (1992, p.27-36).  
71 Bergson, no L’Énergie Spirituelle, também reportou à ideia do pensamento. Entre o cérebro e o pensamento 

não pode estabelecer a previsibilidade ou a determinação necessária: “e por consequência o cérebro não 

determina o pensamento; e por consequência o pensamento, em grande parte ou pelo menos, é independente do 
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eu e viver em relação com o Outrem. O corpo, a partir do La Pensée et le Mouvant, articula, e 

somente ele é capaz disso, possível e real. Em uma mesma obra, um não é menos que outro 

(2003, p.62). Em toda ação é compreensível sua potencialidade, seja para o nascimento de 

outra ou a sua motivação – no ponto de vista psíquico, esforço mental associativo de virtual e 

atual àquilo que sucede. Corpo e cérebro comportam-se como uma central que dissipa e 

recolhe, intermitentemente. A compreensão de Bergson quanto ao tempo, ficou à margem do 

concebido pela psicologia. Chega-se ao divisor de águas entre a tradição psicanalítica e 

psicológica, de um lado e a filosofia da memória de Bergson, de outro. A memória é ausente 

de lugar; assim como o tempo, não pertence a uma determinação material. Mesmo assim, por 

causa de sua central centrífuga e centrípeta, o cérebro destina a moldar-se em função do seu 

conteúdo (memória).    

A concepção da memória ausente de lugar (enquanto duração) demonstrou que a 

filosofia da memória de Bergson não corresponde à conservação. Além da dimensão histórica 

e social, há no bergsonismo a existência de uma diferença que impulsiona a memória para 

uma relação estreita com a criação. A memória deixa de apreender-se puramente a 

conservação e passa a dinamizar-se com a evolução. Ou seja, a partir da ideia de passado 

expirado, concentra-se à compreensão da memória a relação com a memória-ação no presente 

onde participa narrador e ouvinte. A diferença do passado-nele-mesmo impede que a memória 

seja uma remissão a sucessão contínua ou que o corpo do narrador seja o impedimento para 

que o ouvinte não se aliene ao dito. As descrições narrativas da memória pela oralidade (dito) 

compõe uma parte da memória que deve sinalizar para como o cérebro se desenvolve em 

função da insistência da duração como preservação da vida para o avenir e não 

necessariamente para reprodução do decorrido. Deste modo, esta é a marca que distancia 

radicalmente Bergson das perspectivas psicológicas que estabelecem o passado 

simetricamente em relação ao presente. Há a concorrência entre a visão de ciência 

bergsoniana e a visão da ciência epistemológica. A referência presente em cada uma dessas 

bases de pensamento determina o modo como a memória foi e está sendo compreendida. Esse 

limite que apresenta oposição, não deve ser cultivado porque a endosmose não possibilita tal 

divisão. Por esta característica de pensamento, o virtual e a diferença deixa claro para 

Bergson, no L’Énergie Spirituelle, que o cérebro do narrador ou do ouvinte não é capaz de 

                                                                                                                                                                                     
cérebro” (2003, p.28). A ideia se torna a pausa que o pensamento estabelece. E, o pensamento, se processa em 

um cérebro que trabalha. Deste modo, o espírito utiliza-se do cérebro para se adaptar a situações exteriores. O 

cérebro “faz com que a consciência, sentimento e pensamento permaneçam estendidos sobre a vida real e, por 

consequência, capazes de ação eficaz” (2003, p.30).  
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estabelecer uma linha divisória entre passado e presente ou entre memória e consciência 

(2003, p.34).    

Deleuze, no capítulo Filosofia, ciência lógica e arte, localizou o debate de Bergson 

naquilo que diz respeito ao problema entre filosofia e ciência. A ciência não concebe o 

conhecimento ausente do problema sujeito e objeto. Para tal, é preciso que firme sobre estes a 

ideia de que, para o primeiro, volta-se para o cientista ou o filósofo; para o segundo, ao estado 

de coisa. A filosofia dá uma consistência ao virtual por conceitos (guardando o infinito); mas 

renunciando-o, a ciência dá ao virtual uma referência de atual por funções (1992, p.154). A 

ciência é necessidade, por isso limita e separa, tomando a multiplicidade pelo extensivo. A 

matéria é atualizada por desaceleração, ou seja, busca estabelecer limite para o caos 72 . 

Enquanto a filosofia lida com contornos imperfeitos, a ciência funda-se a partir de bordas que 

apresentam um plano de referência. Ou seja, a tentativa de compreender a partir da 

contingência e não dos intervalos é imposto pela ciência a forma e a parada como lugares 

permanentes e seguros para o conhecimento controlável.  

Virtual e atual são dois elementos presentes na filosofia bergsoniana sob o princípio da 

percepção. A crítica de Halbwachs limita o primeiro, porque Bergson não conseguiu perceber 

que o sonho não passa de uma condição do social, e não uma experiência interior, que não é 

apreendida pela atenção à vida. Nesta medida, no sonho, é possível experimentar um recuo da 

consciência e uma introdução ao mundo virtual. Nos termos sociológicos, o mundo espiritual 

é inadequado devido à curvatura exigida pela linguagem presente no sonho, de modo que a 

duração continua ilusória. Mas, sob a ótica imanente pregada por Bergson, não se trata de um 

paralelismo entre vida cerebral e vida mental, mas de uma endosmose. Porém, o cérebro 

funciona, em relação à consciência, correspondente à mímica.  

Se o cérebro é atenção para a vida, a consciência seria esta força, intraduzível pelo 

cérebro em matéria, como se um fosse estrangeiro em relação ao outro – porém, este a coloca 

presa ao mundo em que vivemos (2003, p.44)73. Pelo estado de tensão que há entre cérebro e 

consciência, é presente na filosofia de Bergson a separação entre ambos por um esconder-se. 

“Nós não o devemos, parece que nossa destinação é de viver, de agir, e que a vida e a ação 

olham a frente. Nós não o podemos, parece que o mecanismo cerebral tem precisamente a 

                                                           
72 A noção de caos, em Deleuze (1992), é contingência, uma ausência de referência, pois sua multiplicidade é 

intensiva.  
73 Nas considerações de Deleuze em Das três imagens de filósofos, não se trata de altura ou profundidade (de asa 

ou geologia), mas de superfície. A filosofia encontrada nos Cínicos e nos Estóicos contesta tudo o que não se 

estabelece por mistura. Uma origem ou um destino são questionáveis a ponto de não se saber além das causas em 

si, da relação entre corpo/acontecimento (incorpóreo) e Cronos (presente)/Aíon (passado/futuro). Deleuze está 

reafirmando os termos de Nietzsche quanto à necessidade de restabelecer, na filosofia, a conexão entre 

pensamento e vida (1974, p.132, 135, 136).  
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função aqui de nos esconder o passado” (2003, p.45). Ao cérebro, ordena-se a função 

orgânica de retenção e coordenação, nada mais. Reter não significa capacidade de memória 

por rememoração. Tal função pertence à memória como consciência. O cérebro não “deixa 

transparecer, a cada instante, que este que pode clarificar a situação presente e favorecer nossa 

ação: é este mesmo que obscurece todas as nossas lembranças exceto uma – exceto aquela que 

nos interessa e que nosso corpo esboça para sua mímica – que ele retorna esta lembrança útil” 

(ibid).  

Pela percepção, o corpo canaliza a reivindicação do cérebro em meio a mecanismos 

que, em mímica, solicita lembranças para a dimensão útil. O tipo de atenção à vida que 

Bergson considerou não foi atenção voluntária, uma solicitação momentânea e individual, 

“mas uma atenção constante, comum a todos, imposta pela natureza e que poderia chamar 

‘atenção do espaço’” (ibid). O cérebro foi encarado por Bergson como um órgão de memória. 

Memória não se confunde com cérebro pelo estado de natureza, mas se tornam em confusão 

porque é presente corpo/acontecimento. Entre virtual e atual, não é mais o segundo em 

relação ao primeiro; este capta a totalidade do real. O interesse de nosso corpo para com a 

consciência é extrair, dela, tudo aquilo que possui algum interesse prático. “O órgão dos 

sentidos, os nervos sensitivos, os centros cerebrais canalizam as influências do exterior, e 

marca assim as direções onde nossa própria influência possa exercer” (ibid).  

A consideração que Bergson fez sobre o poder da consciência é o da força que atravessa 

a todos os que possuem experiência. Porém, devido à presença do espaço, a consciência fica 

alienada a um cérebro, ocasionando intervalos. Esses intervalos são estabelecidos em relação 

aos corpos. Os corpos são exteriores uns aos outros, mas no que se refere à consciência, não 

há divisão, e sim intervalo. “Entre as diversas consciências poderiam se executar a cada 

instante de trocas, comparáveis aos fenômenos da endosmose” (2003, p.46). O consciente 

passa a controlar as imagens, que poderiam se infiltrar sem que fossem para a vida prática de 

cada um. A duração existente entre os indivíduos de uma comunidade, sociedade ou 

coletividade por meio da endosmose é sufocada porque já é presente um mecanismo de defesa 

da própria natureza. Assim, mais uma vez, encontra-se em Bergson uma relação estreita entre 

possível e real. Não se trata, propriamente, de uma questão de tempo-espaço (tempo 

homogêneo), mas de conceito.  

Na filosofia de Bergson, sujeito e objeto não foram separados, pois não se tratava de 

ponto e nem de proposição determinante. A ciência, fundamentalmente a psicologia social de 

Halbwachs e a psicanálise de Lacan, não conceberam a validade da endosmose, uma vez que, 

para efetivar-se enquanto conhecimento seria preciso abrir mão de todo padrão de controle 
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que se processa por exosmose. Quer dizer que a instabilidade promovida pela filosofia em 

relação a realidade, não foi confirmada pela conceituação presente na ciência. E, para que a 

ciência se tornasse simpática a endosmose, seria necessário, também, estende-la ao virtual. 

Permanecendo na primeira, é presente na fala de Bergson, registrada no La Conscience et la 

Vie, o exemplo em relação ao ser consciente. E, em seus termos, pelo fenômeno da 

endosmose, ou seja, por uma simpatia, atestou que nenhum dos presentes duvidava que ele, 

fazendo uso da palavra e se apresentando para o outro, era, sem sombra de dúvida, consciente. 

Isto significa que, na condição de natureza, a pergunta se ele era ou não consciente não 

aparecia, pois havia o elemento do intervalo – a duração por uma intuição simpática.  

Sob o ponto de vista da ciência, para que fosse a ele dado o direito de ser consciente, 

“faltaria penetrar nele, coincidir com ele, ser ele” (2011, p.06). Sob a perspectiva filosófica, é 

na e pela experiência, ou pelo raciocínio, que se pode comprovar por analogia. “Entre vocês e 

eu há uma semelhança exterior evidente; e esta semelhança vocês concluem, por analogia, 

uma similitude interna” (ibid). A prova dessa intuição é possível por probabilidade, e esta é 

tomada por certeza. O exemplo dado por Bergson como medida de atestação circula uma 

questão biológica. A consciência é ligada a um cérebro, assim como a digestão está ligada a 

um estômago (ou a um aparelho digestivo). A consciência é no cérebro do homem, isso é 

incontestável, o que não se pode dizer o contrário (2011, p.07). Esse processo intuitivo 

apresenta o conceito de Bergson sobre a endosmose, que canaliza o ponto de partida para 

aquilo que se apresenta por meio dela, outra natureza.  

Esta natureza é percebida por uma intuição que a compreende por respingos ou 

resíduos. Não se trata de uma saída da experiência para ir de encontro à consciência, mas de 

como, pela experiência, se concebem elementos de historicidade que não são dados pela 

dimensão do tempo cronológico. Voltaríamos, então, para o que disse Deleuze – o dentro não 

interior e o de fora não exterior. A exosmose do compartilhar ou da transferência localizam a 

memória por uma via psicológica, afastando-se de indagações que estão para além do social. 

Ao mesmo tempo, essa indagação é pertinente devido ao fato de Bergson não ter conseguido 

estabelecer a intuição como método válido para a pesquisa científica74. Esse método entra em 

conflito com a ciência porque procede de uma fonte duvidosa ou não experimentável, a 

                                                           
74 Na edição crítica realizada por Frédéric Worms e Arnaud François do La Conscience et la Vie, é presente, nos 

termos de François, que há uma linha de fatos que demonstra modificações e reescritas realizadas por Bergson 

em relação a esta conferencia realizada em 1911 na Inglaterra e sua publicação em 1919 no L’Énergie 

Spirituelle. Fica mais evidente as mudanças em relação a concepção sobre a vida quando foi publicada a 

L’Évolution Créatrice. Então, nessas obras, observa a gradação que Bergson realizou. Para dar atenção 

específica a esta última obra, Bergson teve que aproximar-se do social (visão artística e moralista) para 

responder a questão quanto ao sentido da vida (2011, p.XVII,XVIII).  
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duração. E, a endosmose não possibilita que tal experimentação seja realizada devido a 

presença do virtual e da diferença. O bergsonismo encontrou várias oposições porque sua base 

reflete um problema que não pode ser solucionado pela relação simétrica causa e efeito.  

O tipo de experiência que Bergson concebeu está na dualidade como imanência. O 

modo como Bergson colocou o problema do dualismo não havia sido pensado nem por 

idealistas e nem por materialistas. O paralelismo foi uma recusa permanente em Bergson 

assim como a determinação necessária. Sua filosofia da imanência entrou em conflito tanto 

com a filosofia tradicional quanto com a ciência moderna. É registrado no La Pensée et le 

Mouvant que o princípio de seu método seria a partir da negação, o que não pode ser 

confundido com dialética – como a platônica que trabalha com ser e não-ser, mas sim a 

negação como afirmação. É uma questão filosófica orientada por dualidades não opostas, mas 

como endosmose. Há, sempre, uma mistura que não pode ser desfeita, nem privilegiando o 

espírito e nem o espaço. O princípio de que o espaço é a matéria da qual o tempo se constrói 

deve ser apreendido como vital. A orientação apoiar-se e inclinar-se são para o vivente que se 

delega consciente. A consciência passa a ser um ponto jogado entre o que foi e o que será. 

Nesta medida, a consciência é arrastada pela necessidade de orientação para a vida e se torna 

útil (2011, p.06). A dimensão do psicossocial 75  ordena formas de raciocinar que estão 

diretamente ligadas às implicações e interrogações do cotidiano, induzidas por escolhas e 

normas. O social traga o individual para uma determinação que a ciência compreende por 

meio dos psicossociais ou da psicofísica. A consolidação da ciência dedicada à psique 

depende desse arrastar e retirar, da endosmose, a dimensão da duração.  

Atentando-se ao cérebro, é para Bergson duas partes “de um sistema nervoso que 

compreende, outro o cérebro ele mesmo, uma medula, os nervos, etc” (2011, p.08). Para 

Bergson, a medula é onde se montam os mecanismos que cada um tem, preparados, para 

desenvolver tal ou tal ação complicada, que o corpo executa quando ele quer. Esse 

mecanismo movimenta-se diretamente por uma causa exterior. Na ideia de resposta, o 

movimento ordena-se a partir de um conjunto de outros movimentos, como coordenação entre 

eles. O cérebro compreende elementos gerais e particulares, perpassa por ele condição de 

sensação e de emoção. Enquanto a medula aciona o mecanismo motor, o cérebro possui a 

função de escolher (2011, p.09).   

Até o presente momento, consciência e cérebro estão sendo pensados em relação a 

experiência. Mas, sob o ponto de vista dialético, há um conflito entre as bases teóricas que 

                                                           
75 Conceito usado por Deleuze para designar determinações.  
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estabelecem o passado e a conservação de um lado e o passado e a diferença, de outro. Isto 

significa que o passado como conservação estabelece a diferença a partir do social e, o 

passado como diferença-nele-mesmo recusa a conservação como sucessão contínua. Mesmo 

não estabelecendo a linha divisória entre as partes do real, Bergson considerou que há um 

determinável para a psique (mental) e um determinável para o psicológico (orgânico). Mas, 

não havendo um absoluto, ambos se apresentam como mistos. A base reflexiva presente em 

Bergson e Halbwachs não possuem fundamentalmente o que Rüsen chamou de pragmática76. 

Ela aparece, necessariamente, se for pensada pelo conceito de território. O que se tem é um 

conjunto de argumentação que possui um referente ideal.  

Para citar os termos de Deleuze, como ambos tratam de um território, importa 

evidenciar os lugares de desterritorialização e reterritorialização da memória. Na realidade, 

como dinamizam o conceito de memória e povoam um plano. No entanto, o que se percebe, 

de imediato, e que se apresenta neste escrito até o presente momento é: as categorias tempo e 

espaço possuem uma dinâmica teórica completamente distinta para esses dois intelectuais. De 

um lado, a intuição; de outro, o simbólico. Neste ponto, há de se reconhecer, com Deleuze, 

que a base de reflexão deve ser partida muito mais pela geografia que pela história. Mesmo 

porque tanto na sociologia de Halbwachs quanto na filosofia de Bergson a história não se 

apresenta como um campo adequado para fazer reflexões de cunho experiencial77. Deleuze 

confirmou a atenção da filosofia para o virtual e da ciência para o atual – o primeiro em 

consistência, e o segundo em referência; um por conceito, o outro por função (1992, p.157).  

A ciência está organizada a partir de sujeitos de enunciação; assim, os conceitos passam 

a se tornar extensivos e propositivos (1992, p.178). A qualidade propositiva compreende uma 

relação entre sujeito e objeto, aquele que enuncia e os estados de coisas por acontecimento. O 

processo explicativo da ciência compreende o fenômeno sob a ótica experimental e de 

observação. Quando se refere ao psíquico, o processo é exosmose; a endosmose submete-se a 

elementos psicossociais, e toda elaboração decorrente de uma tendência do pensamento como 

imagem do movimento é ficção, invenção ou imaginação. No caso da filosofia, a intuição é 

uma condição adversa à ciência, porque se inaugura a partir de um pré-conceitual, substitui a 

genealogia por geologia (1992, p.57, 61). O constructo científico já necessita de conceitos 

                                                           
76 Considera-se pragmática aquilo que se apresenta a partir de: experiências que preenchem conteúdo factual, 

normas e valores que preenchem conteúdo de significado e determinação de sentido onde conteúdo factual e de 

significado são mediados (narrativa que representa unidade) (2001, p.91). Esta concepção de Rüsen apreende a 

importância de demonstração por evidência empírica.  
77 Há de levar em consideração os modelos de escrita da história presente na França no período em que eles 

estavam elaborando suas teorias. Necessariamente, o modelo destaque era o da Escola Metódica de Langlois e 

Seignobos.  
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pré-fabricados, os quais são testados, creditados ou reordenados por paradigmas ou 

epistemologias.  

No caso da filosofia, não há relação entre um conceito e outro, eles não se estabelecem 

em um plano por meio de seus personagens conceituais a partir da relação objeto e sujeito; em 

Deleuze, o destino do filósofo é o de confundir-se com seus personagens (1992, p.86). Em 

filosofia, todo conceito é relativo (a seus componentes e a outros conceitos) e absoluto (pela 

condensação que opera e pelo lugar que ocupa no plano) (1992, p.34). Os conceitos, na 

filosofia, são coexistentes e estão sempre numa encruzilhada com outros problemas. Não se 

constituem por sua história 78 , mas pelo devir. Sua constituição é por endo-consistência 

(heterogêneo, nele) e exo-consistência (fora, com outros conceitos) (1992, p.30-32).  

Bem, não sendo aqui a ocupação com propriedade filosófica ou sociológica, é preciso 

permanecer no limite da confusão das categorias na experiência que, até o momento, está no 

campo de força e disputa por uma linguagem dotada de significados e de escolhas teóricas 

orientadoras. Nesta perspectiva, é preciso ter em mente que a linha divisória é a característica 

do pensamento como imagem e do pensamento como psicossocial. O significado do termo 

curvatura é, justamente, para designar as resistências em torno do que se pode compreender 

por memória. Como tentativa de apreender uma proximidade, é preciso fazer uma pergunta: 

como o passado está dialeticamente ligado a diferença e a conservação?   

 

O passado: entre a conservação e a diferença 

Enquanto condição de natureza encontra-se em Halbwachs a dimensão de pensar o 

tempo e as lembranças de modo específico, vinculado à relação tempo-espaço correspondente 

à dinâmica entre o biológico e o cronológico. No capítulo dedicado a La Reconstruction du 

Passé, ordenou um tipo de argumentação partindo de uma lógica dedutiva que, não 

necessariamente, estivesse implicada pela dimensão do empírico. Para abrir o referido 

capítulo, utilizou-se de um exemplo e, por meio dele, desejou refutar a ideia de Bergson em 

relação ao passado. Esse exemplo é sobre a infância e a leitura. Por um processo de 

combinação, a criança lê os personagens e apreende a narrativa a partir de sua condição com a 

realidade. Ou seja, a ocupação que ela possui com a leitura difere daquilo que um adulto 

deseja encontrar no texto. Então, por um processo de convenção, está presente a alienação 

virtual e atual. As condições existentes da experiência de cada um, em cada época, são 

distanciadas a partir das exigências apresentadas como processo compartilhado. Não se pode 

                                                           
78 A noção espaço-temporal não representa importância para filosofia, pois ela “é devir, não história; ela é 

coexistência de planos, não sucessão de sistemas” (1992, p.78). 
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afirmar que aquilo que se recorda é, exatamente, o que aconteceu. Em outras palavras, um 

virtual da lembrança não se estabelece porque as condições pelas quais ela se fixou para ser 

recomposta já não são mais no tempo; é uma determinação espacial que permite a recordação 

(2002, p.66). Por este deslocamento, produzido do tempo para o espaço, pode-se dizer que há 

uma inversão da noção de tempo em Halbwachs.  

Na realidade, ele precisou fazer esta inversão para que fosse possível sustentar seus 

argumentos, produzindo a crítica do virtual e sustentando o atual como orientação e lugar da 

memória. A noção de referência é primordial, pois, sem ela, não haveria como proceder à 

memória a partir da noção de objeto. O sujeito que enuncia põe-se como analista de uma 

lógica determinada por um incorpóreo; seu personagem é integrado a uma postura crítica. A 

linguagem é compreendida por meio da própria convenção linguística e determinada pela 

capacidade científica. É outra realidade – ou pontos diferentes de apreensão da noção de 

realidade: um na referência, outro na consciência. O campo científico deslegitima qualquer 

consideração que não seja posta como extensiva. Ao mesmo tempo, não há, aqui, uma pré-

adesão ao que seja correto ou não. Mais uma vez, afirma-se que este texto está numa 

encruzilhada imposta pela endosmose, desafiada pelo pensamento científico por meio da 

exosmose. O tempo fica compreendido, pela sociologia halbwachsiana, a partir do termo 

recuo. Sobre bases bergsoniana, o que está em discussão, neste sociólogo, não é o tempo, mas 

o tempo homogêneo. Tempo e espaço, para ambos, são radicalmente distintos – duração para 

um, trajeto para outro; vazio para um, simbólico para outro. A noção de conceito está sob o 

ponto de vista intensivo, de um lado, e extensivo de outro; essa dimensão pode ser pensada 

devido a atribuição diferente à semântica do passado.   

O passado em Halbwachs vinculou-se ao ponto de vista psicológico, mais que 

cronológico – mesmo o primeiro se fazendo pelo segundo. Pelo exemplo da leitura, na 

abertura do capítulo dedicado à reconstrução do passado79, clarificou uma predisposição de 

insistência na vida psicológica. Entre a criança e o adulto, há uma relação distinta como 

quadro que os cerca. Sendo assim, para que o adulto seja capaz de reconstituir imagens de sua 

infância, precisa ele, mesmo adulto, ser capaz de ter a percepção de quando era criança. Não é 

o virtual, mas o atual das lembranças. A relação com o espaço, em Bergson e Halbwachs, 

determina, inegavelmente, sua relação com o passado, mesmo que este seja o seu próprio.  

                                                           
79 Exemplo presente no Matière et Mémoire, mas que, sob a leitura de Halbwachs (2002), confunde o passado 

com o presente pela forma simétrica ou o estabelece na sucessão contínua. O que se percebe é que no Les Cadres 

Sociaux de la Mémoire Halbwachs percorreu o caminho de Bergson (2003), por utilizar-se de seus exemplos e 

argumentos, mas colocando-se de lado oposto. Enquanto Bergson coincidiu, Halbwachs dividiu. Bergson 

localizou em seu dualismo a convivência dos dois lados da realidade; Halbwachs recusou o dualismo e o 

transformou numa determinação necessária, ou seja, um lado era especulação.  
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Dito de outra forma, por uma determinação biológica, a condição de uma criança é diferente 

da adulta, porque ambos buscam compreender a partir de uma relação familiar com os 

quadros sociais presentes (2002, p.68).  

O passado não pode ser mais que uma aproximação. Os quadros de referências de 

outrora não são mais os atuais. A questão não é um impedimento que sufoca a duração, em 

relação a uma invasão sobre o espaço – mas, puramente, biologia e cronologia, que orientam a 

percepção. O corpo não pode ser considerado o lugar desse impedimento; deve-se considerar 

a dimensão da noção. As noções de cada um, na atualidade, são incompatíveis em relação às 

lembranças (2002, p.70). Isso, que parece ter decorrido, é recomposto de forma nova. “Tudo 

se passa como quando um objeto é visto sob um ângulo diferente, ou quando ele é senão 

informado: a distribuição nova dos homens e da luz muda (...) não podemos dizer que elas são 

restos do que eram” (2002, p.65). Não se trata de mencionar um conjunto, ou uma imagem 

específica, que diga ser o ponto focal ou original das lembranças. Atentando-se ao que funda a 

tese de Halbwachs, os quadros sociais que informam o indivíduo compõem pura determinação 

biológica, psicológica e cronológica. O caráter simbólico da linguagem reconstitui os usos 

sociais e seus compartilhamentos da memória. Como não há uma duração, a experiência de 

cada um na sociedade, com seus pares, define o modo como as lembranças são evocadas ou 

compartilhadas, pela tradição ou pelo hábito. Pela determinação biológica, por mais que, 

sendo adulto, recorde de suas lembranças a partir de uma imagem vista ainda criança, essa 

imagem não é original e, menos ainda, virtual, porque há aproximação ou reconstrução. 

Introduzindo a leitura realizada por Regina Schöpke80, através da obra Matéria em 

Movimento, à questão do virtual, lembrar não significa colocar-se empaticamente a si mesmo 

e ao outro. Tendo em consideração este segundo, Schöpke criticou Bergson por dizer: 

“Quando ele diz, portanto, ser possível ‘intuir’ o outro, confundir-se com ele, vê-lo ‘de 

dentro’, entrar no seu devir, isso só é possível porque Bergson supõe existir esse elo superior 

que nos une para além da matéria” (2009, p.239)81. Considerando estes termos, é possível 

estabelecer a ilusão de que por intuição haja a invasão do eu no outro, uma possibilidade que 

interpretativamente se torna duvidosa. A filosofia de Bergson está a margem deste tipo de 

                                                           
80 Filósofa e historiadora brasileira.  
81 No texto A história faz-se com documentos, há, em Marrou (1978), uma tendência de mencionar que o 

historiador necessita compreender para escrever história. Na realidade, a partir de Dilthey, apropriou-se do 

conceito de compreensão, mas atualizando-o para uma postura análoga. Por analogia, segundo este filósofo – 

que propôs uma teoria para a história –, há uma proximidade entre eu e Outrem. Por empatia, é possível colocar-

se no lugar do outro, pois o espírito nos liga independentemente da situação histórica encontrada por cada um. O 

conhecimento do Outrem é possível, se houver esforço do eu para ir ao encontro. Há traços de semelhanças entre 

eu e Outrem manifestados por linguagem que, mesmo na dialética, provam a presença do homem em tal ou tal 

tempo e espaço. Essa empatia não resulta do torna-se outro ou ver como o outro viu.  
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compreensão, ou seja, há uma confusão em relação ao termo empatia e simpatia. A 

interpretação que Bergson propôs não diz respeito ao ser outro82. Schöpke fez uso do termo 

outro ao invés de Outrem. E, antecipando um argumento presente no terceiro capítulo, tornar-

se outro é o impedimento para que possa haver interpretação. Utiliza-se do termo dentro 

confuso com interior. Há um posicionamento claro em relação a uma função biológica e 

psicológica sem considerar a discussão que Bergson realizou sobre a estética – posição que 

contraria a compreensão de Gadamer em relação a Bergson presente no segundo capítulo.  

Sob o conceito de matéria em movimento, Schöpke atestou ser a metafísica de Bergson 

uma ontologia sobre o tempo e, por isso, não imanente, como sugeriu a leitura de Deleuze. 

Duração não é consciência e nem memória, mas permanência. A única duração é a da 

existência (2009, p.432). Então, radicalizou, “afirmar que o tempo existe nele mesmo, como 

um fenômeno virtual ou imaterial, é fazer dele um desses fantasmas metafísicos” (2009, 

p.440). Pelo princípio materialista, o tempo em Bergson está sendo visto a partir do princípio 

do a priori. Parece que o tempo se torna uma entidade que controla e precede a matéria. Essa 

leitura aproxima a filosofia de Bergson ao conceito de Deus. No texto La Pensée et le 

Mouvant, Bergson deixou claro no Le Possible et Réel que não há um conteúdo específico que 

deve ser apreendido como absoluto. Possível e real não fazem parte da relação que se 

estabelece antes e depois. A ideia que se faz de Bergson em relação a um absoluto é, de fato, a 

demonstração de um fantasma metafísico.  

 

Bem, duas ilusões que venho assinalando não são realmente que uma. Elas 

consistem para crer que há menos na ideia do vazio que naquela do pleno, menos no 

conceito de desordem que naquele de ordem. Em realidade, há mais de conteúdo 

intelectual nas ideias de desordem e de nada, quando eles representam alguma coisa, 

que naquelas de ordem e existência, porque elas implicam em várias ordens, várias 

existências e, além disso, um jogo do espírito que joga inconscientemente com elas 

(2003, p.61).  

 

O que Bergson representou em seus termos não tem relação direta com o estável e com 

o controlável, mas também não se trata de absoluto. O tempo, diferentemente de absoluto 

como um a priori, possibilita pensar em possível a partir de um heterogêneo que não se limita 

à justaposição e nem ao controle. Em termos, Bergson evitou, a partir de seu tempo, conceber 

que seja possível estabelecer previsão do tempo a partir das ocorrências e acontecimentos 

manifestos como trajeto. A postura ontológica que Schöpke afirma ser a característica de 

Bergson, parece ser orientada por uma perspectiva transcendente onde uma parte do real está 

                                                           
82 A refutação a este tipo de argumento é encontrado no próprio Matière et Mémoire e no Essai sur les Données 

Immédiates de la Conscience. E, nesta pesquisa, o segundo e terceiro capítulo possui a ideia de estabelecer a 

relação entre a endosmose e a interpretação na qual Bergson propôs para memória.  
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submetida a outra. Na obra Durée et Sumultanéité Bergson apresentou no capítulo De la 

Nature du Temps algumas observações que podem ajudar nesta parte específica dos 

argumentos.  

 

Se o tempo possui uma realidade positiva, se o atraso da duração sobre a 

instantaneidade representa certa hesitação ou indeterminação inerente a certa parte 

das coisas que tenta suspender a ela todo o resto, enfim se há evolução criadora, 

compreendo melhor que a parte já realizada do tempo aparece como justaposição e 

não mais como sucessão pura; concebo também que toda a parte do universo que é 

matematicamente ligado ao presente e ao passado – ou seja, o desenvolvimento 

futuro do mundo inorgânico – seja representável pelo mesmo esquema (mostramos 

anteriormente que em matéria astronômica e física a previsão é na realidade uma 

visão) (2003, p.47).  

 

A ideia de absoluto e permanência não representa o que Bergson raciocinou a respeito 

do tempo. O tempo é simultaneamente duração e continuidade. Não se trata de substituição de 

um por outro ou de um dependente do outro, o que se tem é a dualidade permanente e 

criadora. A duração não representa para Bergson uma relação de inércia porque o tempo é 

dinâmico e multiplicidade heterogênea. Ou seja, a partir da lógica matemática de sua época e 

das presunções que estavam sendo confeccionadas, Bergson se sentiu incomodado a fim de 

compreender que a Vida não pode responder a um impulso ativo que seja previsível. Voltando 

para o capítulo do Le Possible et Réel do Le Pensée et le Mouvant encontra-se registrada a 

fala de Bergson, durante a Primeira Guerra Mundial. Na ocasião as especulações estavam 

direcionadas para o futuro da literatura com o fim da Guerra e o restabelecimento da paz. 

Interrogaram Bergson se ele poderia apontar possibilidades. Bergson respondeu, para a 

surpresa do interlocutor: “Se eu soubesse a grande obra dramática do amanhã, eu a faria” 

(2003, p.62). Bergson se inquietou porque observou que já havia presente uma ideia do futuro 

certo e passível de previsão. E, impressionado, observou que acreditavam que ele, a partir de 

sua relação com a filosofia, teria uma resposta – como a chave que abre um armário. O 

questionamento em relação a perspectiva de Bergson foi para a possibilidade porque haveria a 

realização. Bergson não concebeu tal possibilidade, e respondeu: “Não, ela não o é. Concede-

lhe, no máximo, que ela o terá sido” (ibid). Acrescentou ainda que não se trata de prever o 

futuro, mas de que, no presente alguém estabeleça a grande obra e que, enquanto ela se torne 

real, poderá se dizer que ela foi possível. Não se pode dizer que algo é possível como uma 

brevidade em relação ao presente.  

Entre a permanência e a duração, a diferença em relação a esses dois fenômenos, 

concentra no caráter que cada um expõe para a ideia de fenômeno. Um se apresenta 

externamente e o outro a partir da imprevisibilidade. O virtual é colocado em suspeita porque 

não se trata da duração, mas da permanência. Com essa ideia, acrescenta-se aos intelectuais 
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anteriormente comentados a predisposição de Schöpke em recusar a filosofia de Bergson e, ao 

mesmo tempo, contestar a leitura que Deleuze fez desse filósofo. É posto por Schöpke que 

nem Bergson, nem Heidegger conseguiram desvincular suas filosofias da formação religiosa 

que tiveram. A postura ôntica refaz uma ideia de original (independente da existência 

material), que obriga a observá-la à distância, desejosa de apreendê-la. A respeito da ideia de 

permanência, de Espinosa, a filosofia defendida por Schöpke manifesta a matéria como 

movimento e duração. “O nosso passado não para de crescer, a cada nova lembrança (ou a 

cada nova impressão do mundo), mas não existe uma ‘rota do tempo’ em si. Não estamos 

avançando no tempo, nossos avanços são feitos no espaço” (2009, p.233). Não se trata de 

profundidade dual, mas de superfície em mistura. “Bergson, mais uma vez levado pelo seu 

dualismo, faz do tempo e do espaço duas dimensões distintas, que se apresentam inseparáveis 

nos corpos, tal como a matéria e o espírito” (ibid). Pela tendência de estabelecer memória 

homogeneamente, o espaço é o lugar de realização, e a matéria a energia condutora de 

possibilidade e realidade. “O passado em si é a dimensão real do tempo, mais do que o 

presente ou o futuro, porque o ser é memória. O presente é um instante, mas o ser é 

prolongamento do passado no presente, é a instância da Vida que se materializa no seio do 

caos material” (2009, p.240).  

Deste modo, o passado passa a ser a explicação de como a filosofia ontológica de 

Bergson tem a memória e a consciência como centro de um pressuposto não capaz de análise. 

Uma raiz central conduz a Vida, sem que o homem possa ter controle sobre ela, quer subjetiva 

ou objetivamente. Desta forma, o tempo é uma condição de princípio para a experiência. Mas 

ele não é apreensível por uma representação sensível, não é concreto e não se separa de cada 

ser (2009, p.434). Assim sendo, “Os metafísicos e religiosos não se enganam quando 

‘enxergam’ um certo dualismo: essa matéria sutil, o que chamamos devir, movimento puro, 

opõe-se superficialmente ao corpo, mas não em profundidade” (2009, p.244). A matéria como 

energia incalculável, como é a questão do átomo e do DNA, no seu eterno retorno como 

preservação e manutenção da Vida; a matéria dinâmica e impulsionadora que atua na 

existência, e nada, além dela, preserva uma atenção para um tempo real que não ultrapassa ela 

mesma. “Todo corpo é um composto dessas forças ou elementos, mas o corpo de forças 

coexiste com os corpos sem que eles sejam materialmente diversos. É aqui que os conceitos 

de virtual e atual começam a fazer sentido (...)” (ibid).  

A ideia do tempo ou da duração não separada da matéria é retomada nas páginas 

seguintes, a fim de redundar no pressuposto do materialismo. “Os metafísicos estão certos em 

pensar que não existe só os corpos ou só a matéria nesse estado ‘bruto’ ou impenetrável. 
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Porém, dar a essa esfera sutil da matéria um ser à parte, fazer dela um outro princípio é o 

começo de toda a confusão” (2009, p.447). Logo, durar é estar no mundo, fazer parte dele; a 

matéria é importante para cada um, individualmente, e para todos ao mesmo tempo, porque o 

tempo não pode ser pensado sem associação aos eventos do mundo – ou sem “espacializá-lo, 

exatamente porque não existem forças puras, movimentos puros” (2009, p.449). Como 

encerramento de seu capítulo dedicado à crítica da metafísica dualista, apresentou o corpo e 

sua existência como o limite para a duração. “Não existem espaço e tempo separadamente... 

também não existe um tempo que corre sempre igual, matemático e abstrato” (2009, p.453). 

Fica cada vez mais nítido que, inversamente à crença de que Bergson estava equivocado, o 

modelo de conhecimento patrocinado por um espírito intuitivo é completamente descartável 

naquilo que se refere às ciências. Não importa se é uma metafísica transcendente, ontológica 

ou fenomenológica; o que importa é afirmar estar o espaço e a matéria no centro da discussão. 

O tempo não pode ser tomado como uma categoria válida de observação distinta ou separada 

do espaço; o tempo não pode ser compreendido a partir do adjetivo da profundidade – como 

defendeu Schöpke. Entre possível e real não está presente mais e menos ou encima e embaixo. 

Deleuze sinalizou para a mistura e, é nela e por ela que se manifesta a endosmose.   

A crítica levantada por Schöpke estabeleceu a matéria em movimento a partir de uma 

sutiliza, mas esta não pode ser confundida com um tempo separado, ou um ser superior. 

Tempo e duração confundem mais que esclarecem. Essa base materialista possui validade 

através de princípios epistemológicos. Sua investida foi contra a concepção do tempo puro de 

Bergson e o estabeleceu sob o critério de um ser a parte. A leitura da concepção de tempo em 

Bergson leva em consideração dois princípios: absoluto e teleológico. É nítida a recusa ao 

virtual porque a ideia de misto em Bergson é sempre substituída por divisão. Há sempre um 

princípio ativo do mais ou do menos para se referir a Bergson. O determinismo e a divisão são 

atribuídos a Bergson e, ao mesmo tempo, esta atribuição é criticada em função dela mesma. 

Ou seja, determinam o que representa a filosofia de Bergson e por esta determinação o 

criticam em nome de uma nova determinação. Como pensar a partir de uma leitura que não 

possui o materialismo como base?  

Há um pequeno texto publicado por um padre francês com o título La Passée Selon 

Bergson que pode apresentar noções que estão desvinculadas da determinação necessária. A 

ideia concentra-se em alguns elementos que repensem a memória e o passado, por meio do 

pensamento do próprio Bergson – ou seja, alguns apontamentos preliminares, presentes nas 

considerações de Miklos Vetö. Para retomar, o passado, como propôs Halbwachs em relação 

à recordação, é justificado porque o próprio Bergson contestou a lembrança em substituição à 
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percepção e vice-versa. Mas o que não se pode considerar, em Halbwachs, é o quadro social 

como referência de ambas. Vetö contrariou as leituras sobre Bergson em nome da 

determinação necessária, que acabam por equivocarem-se.  

 
O senso comum- e com ele a psicologia e a filosofia- sempre colocam a memória 

como sobrevivência do passado: se lembrar é evocar no momento presente um 

acontecimento, uma percepção que teve lugar num momento passado, o evocar, a 

faz parecer agora ‘exatamente’ como foi, como ela teve lugar neste momento 

passado. A memória faria então a reprodução do passado, a lembrança não seria que 

uma recordação fiel de um momento desaparecido, a lembrança presente seria uma 

espécie de duplicação do acontecimento passado” (2005, p.14).  
 

Assim, há um problema anunciado por Vetö entre lembrança e evocação: existe uma 

diferença de grau ou de natureza (por isso, a confusão em endosmose). A memória como 

sobrevivência do passado acarreta no problema da inundação do presente por ele, ou na sua 

duplicação. Caso o passado inunde o presente, ele passa a ser visto, continuamente, como 

menor – ou seja, ao passado é dado crédito de realidade, e ao presente, um senso de 

submissão83. A crítica de Vetö concentrou-se na confusão negativa entre memória e conteúdo 

do passado. O nome historicidade pode ajudar nesse sentido: para a filosofia de Bergson e 

Deleuze, esta é possível e real; para a história, ela é histórica, e para a sociologia e a 

antropologia aqui apresentadas, ela é cronológica. No caso da memória, a experiência 

centraliza-se, na história, em relação a vivência e suas lembranças, a partir de um passado 

decorrido que seja temporal; em Halbwachs e Candau, ela é na relação com a identidade da 

comunidade (memória coletiva e compartilhamento); já para a filosofia de Bergson e Deleuze, 

a relação é com a imanência.  O regime de historicidade da memória é mantido por noções 

que concorrem, diretamente, com a concepção bergsoniana da memória, mas que não a 

considera – porque partem de um princípio epistemológico, não filosófico. Caso a concepção 

de memória, em Bergson, fosse regida pela noção de conservação do passado em forma de 

conteúdo (retenção), os seus críticos teriam razão naquilo que sustentam. Mas, por 

anacronismo, partiram de princípios que não são compartilhados na filosofia de Bergson. 

Neste sentido, é justa a afirmação de Vladimir Jankélévitch, quando enfatizou o equívoco ao 

qual o seu pensamento foi submetido; a lei de conservação psíquica não é constatação 

                                                           
83 Interessante observar que, no capítulo Como surge, dos feitos, a história?, do livro Razão histórica, Rüsen 

afirmou que, se a história for submetida ao crivo da memória, ela se torna subjetivista (2001, p.69). Neste caso, 

se a memória for limitada à sua evocação, significa anular o conceito de memória-ação de Bergson (2003). Dada 

a evocação como lembrança do passado, como conservação deste, implica afirmar que a percepção e a imagem 

são dotadas de uma realidade que independe do presente enquanto formação e orientação. Deste modo, 

enquanto, em Rüsen, a memória se apresenta como uma relação de intenção e percepção limitada pela dinâmica 

do presente, em Bergson ela passa a ser o imperativo objetivo da realidade presente. Enquanto, para um, se trata 

de esforço e atividade psicológica, para outro significa o atravessamento do corpo a partir de uma abertura ou 

fresta.  
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espontânea, mas uma exigência da reflexão científica (2011, p.202). Por essa exigência, o 

lembrar fica submetido ao critério da evocação que, por consequência, recoloca no presente 

uma percepção passada.  

Retomo Halbwachs a partir do capítulo La Reconstruction du Passé, referente à leitura 

na infância e na fase adulta. O ponto levantado e questionado por este sociólogo foi, 

justamente, o da percepção. Sua crítica foi firmada a partir da ideia de que, se fosse possível 

pensar a lembrança sob o viés de um original, a lembrança deveria partir da própria percepção 

da infância. Assim, o problema entre presente e passado é mantido sob conflito. Para que o 

passado se torne próximo da ideia de virtual sustentada por Bergson, é preciso que o adulto se 

coloque no tempo da percepção da infância. Em outros termos, Halbwachs solicitou que os 

quadros sociais do adulto tornassem-se os mesmos de quando ele esteve na infância. Deste 

modo, há rompimento com a cronologia, e o tempo se constitui por uma determinação que 

aliena passado e presente por uma inundação do passado no presente, tornando o segundo 

menor que o primeiro84. A memória é a sobrevivência do passado; somente poderia ser virtual 

se este possuísse um tempo fora do próprio tempo.  

Vetö acrescentou à noção de sobrevivência do passado, os termos reprodução e 

duplicação. Respeitando a semântica, há uma reafirmação do já mencionado, antes, em 

relação a Halbwachs: sua contestação a Bergson confunde duração com reprodução. Com a 

noção de sobrevivência do passado, a percepção passa a ser a própria lembrança retida. A 

rememoração passaria a trazer, de volta, um tempo no qual o presente é seu futuro. A duração 

como reprodução induz à quebra da cronologia, pois há senso de pre-sença, uma espécie de 

reconciliação entre o passado e o presente, mas não pelo perdão. A invasão do passado no 

presente seria possível se a duração não respeitasse a percepção atual como encerramento 

dele. Em Halbwachs, esse tipo de percepção se apresentou por uma determinação externa, 

causada pela apreensão psicológica. Perceber passa a ser uma relação de conflito entre o que 

se tem de novidade e o que se apresenta como conteúdo formativo. O psicológico funciona 

em relação à exigência do passado. E, novamente a partir de Jankélévitch, essa sensação e 

emoção do presente é absorvida por uma virtualidade da memória que não respeita o 

aprendizado. Novo e antigo estão em conflito, e não em evolução, criação e liberdade. A 

pessoa que possui um passado está condenada a viver em função dele.  

 
A presunção é o fundamento das teorias (I) que consideram o esforço muscular 

como a emissão de certa força substancial preexistente na consciência sobre um 

menor volume, e por assim dizer, para o estado de compreensão. Mas, sobretudo a 

                                                           
84 Ideia sustentada também por Schöpke (2009), em relação à noção de tempo passado e presente em Bergson.  
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crítica da ideia de nada anima invisível e tácita toda a argumentação dualista de 

Matéria e memória. (...) A lembrança, lugar de aprendizagem artificial, é dada toda 

de um só golpe pela intuição. A lembrança não se ‘aprende’: como o organismo 

nasce pequeno, mas completo, a maneira das mônadas, assim a lembrança pura faz 

irrupção de um só golpe e toda inteira. (...) Portanto, uma experiência não antecipada 

nos revela na dor alguma coisa positiva, de original e ativa, e não uma modalidade 

de representação; e paralelamente a atenção aparece como uma ‘atitude’ também 

original, também ‘indedutível’ em sua maneira que a percepção do real por oposição 

a lembrança, ou a interpretação inteligente por oposição a sensação bruta (2011, 

p.204,205).  
 

Na leitura de Jankélévitch, encontra-se a recusa de pensar a lembrança como uma 

técnica de rememoração ou de esforço mental por contração cerebral. Se assim o fosse, seria 

possível colocar a lembrança no limite do querer e da vontade. A presença de objeto e sujeito 

no pensamento científico não concebe uma relação simultânea entre virtual e atual. A partir da 

citação acima, a crítica de Bergson foi, justamente, em relação à concepção de nada, 

correspondente à noção de vazio; e não é presente, em sua filosofia da memória, qualquer 

indicativo que apresente a lembrança e a percepção numa relação de conflito ou disputa. Em 

ambas aplica-se a noção dualista (lembrança e lembrança pura, percepção atual e percepção 

virtual). A contração cerebral não significa acesso a conteúdos intuitivos da memória. 

Simultaneidade, coincidência, multiplicidade e heterogeneidade são termos que anunciam um 

Bergson não apreensível pelos raciocínios metódicos de base científica. O virtual da memória 

(lembrança) não pode ser apreendido por representação.  

É com Jankélévitch, Vetö e Deleuze que se pode atestar um Bergson da imanência e da 

experiência, como manifestação do possível e real que, aplicado à compreensão do tempo na 

memória, reformula a noção que esta tem com as categorias temporais. A relação com o 

passado deixa evidente, nas leituras (imagem mediadora), que Bergson reconheceu a 

diferença entre percepção atual e imagem-lembrança. Em torno da endosmose, a lembrança 

pura torna-se carente de vida porque a ela é dada o significado de inútil. Qualquer imagem-

lembrança ordenada nesse sentido compõe o que Bergson chamou de fantasma. Por outro 

lado, as imagens-lembrança que são assentadas no consciente, decorrentes da atenção à vida, 

são condensadas em dois tipos de memória (hábito e ação). No capítulo De la Reconnaissance 

des Images. La Mémoire et le Cerveau, do Matière et mémoire, a memória hábito está ligada, 

permanentemente, ao corpo (mimético). No caso da memória-ação, a ligação tensa entre eu e 

outro faz com que, na relação com corpos e objetos, haja a necessidade de um tipo de 

lembrança dotada de conteúdo para finalidades específicas da orientação no cotidiano. A 

atualização das lembranças segue uma ordem que não se processa através da lógica pregada 
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de passado mais que presente, ou deste como juiz daquele (na relação de post-factum ou 

decisionismo).   

Para a lembrança, a previsibilidade não é um caminho aceitável. No processo de 

endosmose, a lembrança não se apresenta de maneira a corroborar com o querer. Na condição 

de percepção, a relação entre esta e a lembrança apresenta-se imediatamente. Não há 

sucessão, mas simultaneidade; por isso, em Bergson, percepção é lembrança. Cotidianamente, 

as percepções são realizadas sem a noção de contração cerebral. As lembranças realizam-se 

por atualização enquanto ato ou ação. As imagens fazem parte, irremediavelmente, do 

cérebro. O movimento centrífugo e centrípeto corresponde a esse processo da lembrança inútil 

e útil. Dito por Bergson e reafirmado por Vetö e Jankélévitch, a lembrança não é 

fragmentária: ela não se apresenta aos poucos, ou será ela sucessiva por multiplicidade 

homogênea. A ideia do golpe é para deixar evidente que, para a lembrança, o caminho não é o 

da contração cerebral, mas o da intuição. Naquilo que diz do espaço, é possível afirmar que 

lembrança e percepção ocorrem em um mesmo momento; elas são contemporâneas porque a 

ideia de tempo é na cronologia, afirma Vetö (2005, p.13). Jankélévitch assinalou a questão 

que será discutida no terceiro capítulo: a relação entre memória e representação; por isso, a 

importância da compreensão como caminho de sobreposição dessa limitação material.  

O que é presente, até o presente momento, é a busca para lidar com a memória sob o 

ponto de vista do acontecimento. Levanta-se, até aqui, o problema da memória – por um lado, 

já em meio às interrogações apresentadas em torno de uma posição psicanalítica (Lacan), 

antropológica (Candau), filosófica (Schöpke) e, principalmente, sociológica (Halbwachs); 

uma disputa entre lembrança e percepção, através dos limites materiais aos quais ambas estão 

submetidas (exosmose). Por outro lado, aqueles que, a partir da própria filosofia (Deleuze, 

Vetö e Jankélévitch), apresentam uma lembrança e percepção que consideram o virtual, e não 

a representação da memória. A possibilidade de uma experiência não previsível significa a 

não representação dela mesma. Se tratadas como experiências inscritas num plano capaz de 

dedução ou indução, percepção e lembrança ordenam-se de maneira a se oporem, uma em 

relação à outra. Mas a situação ou possibilidade da memória como representação é um assunto 

que requer maior dedicação argumentativa.  

Deste ponto à frente, é preciso fazer um recuo em relação à representação e nos 

aproximarmos do problema entre passado e presente, mas agora em torno do corpo. Por uma 

posição objetivista em relação ao presente e ao passado, à lembrança recai o peso de 

reconduzir a pessoa a uma ausência (em relação ao quadro social do presente). Encontra-se, 

aí, um problema crucial: o que fazer com o corpo? Esta matéria inviabiliza o recuo no tempo. 
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Caso fosse possível apreender lembrança e percepção, no mesmo grau e natureza, haveria um 

problema colocado por Candau em relação à diferença inerente à própria lembrança – ou seja, 

nossa lembrança acrescenta, para a lembrança, o futuro dessa lembrança. Cronologicamente, 

há um hiato entre lembrar e lembrança; o futuro da lembrança é o impeditivo para que a 

lembrança se torne a percepção de uma ausência. Há, ainda, o termo duplicação – quer dizer 

que o acontecimento em lembrança passa a ter uma metafísica da duplicação do tempo 

passado; este rompe com o problema da dialética do tempo. O acontecimento passaria a 

responder a uma curvatura dimensional, de tamanha proporção que pudesse coexistir com o 

presente, numa espécie de paralelismo.  

Como escreveu Vetö, por meio do texto de Bergson – alvo da crítica de Halbwachs para 

a construção dos argumentos do capítulo La Reconstruction du Passé (referio-me à sua obra 

L’Énergie Spirituelle) –, há uma incoerência de referência. No afã de legitimar os argumentos 

a partir do Les Cadres Sociaux de la Mémoire, não houve a atenção devida para a maneira 

como Bergson considerou a relação tempo e espaço por uma heterogeneidade. Na postura de 

enxergar o tempo sob o ponto de vista do espaço, ignorou-se a diferença, presente na filosofia 

da memória bergsoniana. O limite da metafísica pelo pressuposto da linguagem não se atentou 

para qual tipo de linguagem o limite não conseguiu compreender. Pelos termos de Vetö, foi 

possível trabalhar alguns pontos chaves para compreender o tipo de diálogo que se propõe a 

partir deste momento. Está presente nela, a linguagem, a base inicial para suspeitar de 

Halbwachs, naquilo que relaciona memória e passado. Não se pode dizer que a lembrança 

como imagem está vinculada, diretamente, a uma percepção do passado como do presente.  

Esse mecanismo é ilusório, pois uma percepção não se repete. O nome que Vetö 

recupera de Bergson, para lidar com essa discussão, é Déjà vu85. Colocar a memória como 

sobrevivência do passado é mantê-la sob a identidade da matéria que se duplica em 

cronologia e conteúdo (2005, p.13)86. A cronologia é o terreno de determinação externa que 

acontecem lembrança e percepção, ambas simultaneamente, mas cada uma com tempos 

diferentes. A percepção pertence ao presente, e a lembrança ao passado. Ainda assim, a 

lembrança não substitui a percepção no passado, porque são regidas por diferenças de 

natureza. O dualismo se faz presente entre uma e outra; o regime de historicidade pertencente 

                                                           
85 O Déjá vu é um falso reconhecimento, é presumida uma similaridade entre passado e percepção presente. O 

falso reconhecimento está ligado à repetição (2005, 14, 15).    
86 Este tipo de consideração já tem como certo que, na memória hábito ou mecânica, o conteúdo é sempre 

presente, porque se trata de movimento do corpo. A execução de uma atividade transforma a lembrança em 

percepção devido ao não afastamento da primeira em relação à segunda.  
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à lembrança não condiz com o da percepção87. “Existem os conteúdos do presente que são de 

condição passada, e outros que, provém do passado, são conteúdos eideticamente presentes” 

(2005, p.14). A dualidade entre lembrança e percepção introduz, a partir do corpo, elementos 

que se apresentam confusos. O conteúdo é dual porque há, inserida nele, a condição histórica 

como rememoração por contração cerebral e conteúdo da consciência como impulso para o 

avenir. Possível e real são tratados, desta forma, como uma herança não primordialmente 

histórica, porque a experiência recolhe a experiência subjetiva, intersubjetiva e de duração. O 

élan vital impulsiona para a Vida e o passado, não como cronológico; preenche as notas como 

uma melodia.  

Deste modo, não é possível afirmar se Halbwachs ignorou radicalmente os princípios 

orientadores da filosofia de Bergson, ou se não os compreendeu. Mas o que fica claro é o fato 

de, pela capacidade interlocucionária, haver uma incompatibilidade entre ambos e, a partir da 

crítica de Halbwachs, não haver a compreensão de uma posição que considera uma dialética 

que aliena, em sentido positivo (por meio de Merleau-Ponty), daquilo que se apresenta como 

pleno (mundo) e vazio (universo). Bergson foi capaz de afastar-se da determinação necessária 

ou das ciências representativas, tendo como princípio a dialética. Não se trata de uma 

oposição entre matéria e espírito, mas de como ambos possuem naturezas distintas 

observáveis em seu acontecimento (na matéria) (1980, p.231, 235). Na concepção sociológica 

da memória, Halbwachs vincula-a ao processo chamado Déjà vu pelo fato de considerar 

percepção, passado e presente, como obrigatoriamente idênticos. Mesmo Bergson ignorando 

esta posição em seus argumentos, foi a partir dela que Halbwachs o criticou. O a priori 

refutado por ambos, foi usado por um como base argumentativa de negação do outro. Deste 

                                                           
87 Neste momento, é presente uma contrariedade em relação ao conceito atual de representação (tanto de Chartier 

quanto de Ankersmit), se aplicado para compreender a memória. Não sendo ela objeto, sua duração estabelece 

uma ligação entre o eu e o tu por uma simpatia, que não se resume a saber sobre a vida do outro, mas àquilo que 

Marrou e Deleuze chamaram de Outrem. A condição de ser histórico obriga a cada indivíduo prestar atenção na 

experiência como Outrem, a fim de solicitar, para si, aprendizado e orientação. A historicidade de uma época 

impõe para os sujeitos desse tempo histórico uma relação com o tempo que se manifesta, também, por utopia e 

Kairos (para fazer uso dos termos a partir de Rüsen). No texto de Lozano, encontra-se a expressão de que 

nenhum tempo pode ser compreendido por ele mesmo. Os monumentos dizem, de um tempo presente, que não é 

do presente deles. Há imagens e signos de um passado transformado em presente, mas que, necessariamente, não 

depende de um retorno ao próprio passado. Para radicalizar, seria como se esse passado se tornasse presente por 

meio de corpos virtuais (aqui, pensamos a partir de Simmel). Para esta contrariedade, em relação à 

representação, é preciso afastar a ideia que sustenta o argumento de Ankersmit e Jenkins, baseada na 

epistemologia. A imagem que sobressai da percepção não está ligada à reprodução do percebido por meio de 

uma função útil, mas de uma relação de sentido. A memória independe do processo de busca pela retenção; ela 

se processa como mecanismo de autogestão destinada a serviço da vida. Bergson não defende uma auto-

consciência, mas uma consciência capacitada de conteúdo, seja ela mesma ou historicamente presente. Sendo 

ela, a memória, objeto, o trato é a partir de enunciado; o reflexo da endosmose considera valiosa essa relação 

com o tempo que não prescinde de uma determinação rigidamente posta pelo passado (visão objetivista) ou pelo 

presente (visão subjetivista).  
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modo, percepção atual e lembrança transitam de formas diferentes em relação ao tempo. Um 

tempo heterogêneo e um homogêneo acontecem simultaneamente, sem oposição e sem 

paralelismo. A experiência mantém os dois sob um mesmo plano, menos ontológico que 

imanente.  

Perceber é lembrar, há cobrança de uma posição de atualidade da lembrança em nome 

da utilidade prática. Esta é uma relação com o cotidiano; por isso, para Bergson, a percepção é 

imediata. Ela está em permanente exigência, devido à carência do corpo localizar-se e 

locomover-se em relação aos três tempos. Mesmo assim, a percepção recobra um tipo de 

conteúdo que é regido por determinações simbólica, representativa e discursiva. Essa é uma 

exigência externa, e há um processo de exosmose. Este mapeamento é incontestavelmente 

preservado na discussão da psicologia social do coletivo de Halbwachs, na antropologia do 

compartilhamento de Candau e na psicanálise da transferência dialética de Lacan. A 

endosmose não suscita um antes, mas trata-se de um princípio que sustenta uma base de 

reflexão que radicaliza a experiência para uma historicidade. Mas esta não é uma 

identificação dada por uma natureza indiferente à condição histórica.  

A característica do tempo é identificada, unicamente, dando atenção aos três tempos. 

Quanto ao futuro, esse conceito não pode ser dotado de realidade, assim como o passado. 

Presente em Bergson – seja no La Conscience et la Vie ou no La Pensée et le Mouvant –, está 

presente, também nas considerações de Vetö, a substituição do termo futuro pelo de avenir; 

quer dizer, aquilo que sucede. Presente e passado passam a ser os dois conceitos que 

desempenham uma peculiaridade em Bergson, que não se aproximam, em nada, da metafísica 

tradicional. Em Vetö, há uma aproximação entre a concepção de tempo de Bergson e a de 

Agostinho. O que há para dizer, imediatamente, é que passado não é uma estrutura menor que 

o presente, e que não é acabado diante ele. Retomando a ideia apresentada por Schöpke, em 

sua investida para traduzir a noção de tempo em Bergson, para ele, a vida é como uma 

inundação de passado. A vida, o tempo, a duração, a consciência não são mais que passado 

enquanto realidade. No entanto, como posto por Vetö, passado e presente possuem realidades 

distintas, mantidas por tempos distintos. Desta forma, este tipo de ideia sustentada por 

Bergson rompe com a determinação cronológica do tempo e, concomitantemente, mina a 

concepção de Halbwachs no que diz respeito ao virtual e ao atual. Quer dizer, então, que o 

tempo não é regido por uma cronologia, e que a memória não se manifesta por um elemento 

de evocação ou por rememoração88. Parece haver uma incoerência interna na defesa deste tipo 

                                                           
88 O tipo de memória que se apresenta é aquela regida por exosmose. Assim, não se pode dizer que a memória é 

mantida por evocação. Mas, ao se atentar para o problema por meio da perspectiva histórica, nem mesmo uma 
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de tese. Realmente parece, e não ultrapassa isto: a filosofia bergsoniana não contempla a 

lógica da determinação. Daí, volta-se ao problema do conteúdo. Se a cronologia não mantém 

influência sobre o passado, melhor, se a busca do trajeto do antes não pode ser refeita através 

dele, como resolver a questão dos três tempos?  

Quando Ankersmit defendeu a ideia de nostalgia como princípio para identificar o hiato 

entre tempo e espaço, deu ênfase à impossibilidade de conciliação. Mesmo voltando ao lugar 

do antes, não é possível encontrá-lo, ele não está mais presente. Mesmo assim, há um 

elemento que mantém essa relação entre tempo e espaço: o corpo. Na realidade, não há por 

que voltar ao antes, pois ele não está enfraquecido, ou menor que o presente. O corpo é 

testemunha de um tempo e espaço que não se torna regido pela cronologia ou pela geografia. 

Em discussão sobre Representação e Referência, Ankersmit atestou que há uma incondicional 

presença da distância entre mundo e linguagem, quando se trata de passado, naquilo que se 

desenvolve como presente (2012, p.201). O passado, caso seja acessado, somente poderá fazê-

lo por meios indiretos. Desta maneira, qualquer tipo de conhecimento sobre o passado, 

especialmente o da história, não consegue ultrapassar o limite da representação. E, por 

representação, Ankersmit possui uma forma peculiar que não se fixa por meio da concepção 

de presença-ausência, mas sim da concepção de três lugares. Em toda representação há uma 

ilusão referencial, uma mensagem construída e uma apresentação. Ou seja, tem como 

princípio que o apresentado não pode ser outra coisa que representação. Aquilo que se sabe da 

realidade é unicamente tido como certo se houver uma mensagem sobre isto, ou seja, uma 

representação. A representação remete para uma autorreferência, e não para uma referência89 

(2012, p.196, 205). Mais uma vez, vê-se um argumento de caráter cronológico e 

epistemológico em relação ao passado. Mas Vetö identificou, em Bergson, uma questão que 

também é peculiar: o passado independe do presente, mas ambos possuem, entre si, uma 

postura sincrônica. O passado não pode ser visto como acabado ou enfraquecido em relação 

ao presente, porque este não o substitui. Quando se trata de conteúdo, a memória, enquanto 

lembrança, é constituída através da percepção. “A lembrança se obtém por uma operação 

efetuada sobre a percepção” (2005, p.11). A contemporaneidade da lembrança, em relação à 

percepção, coloca-a como virtual e atual. A percepção possui uma imagem reflexa, que é a 

                                                                                                                                                                                     
memória pura é tida como probabilidade. Eis o fato: o problema não é identificar uma memória pura, mas se 

contestar a endosmose em nome da exosmose.  
89 A referência existe se houver a capacidade de descrição do único. Ankersmit, tendo a epistemologia como 

base, atestou que não há, no caso da história, possibilidade de descrição do seu objeto porque ele não se 

apresenta por totalidade, mas por estados ou condições. Mesmo assim, é comum misturar o primeiro ao terceiro, 

a ilusão referencial com o apresentado. Essa é, para ele, o início de toda a confusão. O exemplo por ele utilizado 

é o de Napoleão: confunde-se o indivíduo existente com aquilo que se sabe dele. A predicação em história é 

insuficiente para descrições objetivas e experimentais (2012, p.185, 195). 
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própria lembrança, mas não se pode dizer que a lembrança é uma construção da percepção. 

Caso fosse, haveria de confirmar ser a lembrança uma forma enfraquecida da percepção.  

Partindo da concepção de que o tempo não pode ser analítico, pode-se afirmar que, na 

leitura de Vetö sobre Bergson e de Merleau-Ponty, a historicidade não se resume ao empírico. 

Na noção de rosto existente, mundo possível e linguagem real de Deleuze, a historicidade é 

apreensiva de elementos que estão para além do empiricamente constatado. O que importa é: 

há certo senso daquilo que Heidegger chamou de obnubilado. Não se trata de uma crença, mas 

de um fato. Mesmo sob o projeto da psicanálise, o inconsciente não consegue revelar uma 

totalidade. O discurso, defendido em Ankersmit e Lacan, organiza uma representação por 

meio da linguagem que cria proposições - as quais apontam lados -, mas não é um 

desvelamento. Mesmo por um sombreamento, é possível para Bergson, segundo Vetö, afirmar 

que os três tempos não se separam. A filosofia metafísica de Bergson reivindica uma relação 

entre o Uno e o múltiplo. É anunciada, por Bergson, a tríade multiplicidade, distinção e 

heterogeneidade. A Vida é o lugar de integração tempo e espaço, e o corpo é este que recolhe 

a tensão entre ambos, por uma dialética da afirmação - pois a metafísica de Bergson se 

estabelece como uma ciência positiva. “Os múltiplos não existem somente segundo a 

condição inautêntica dos números de uma série, eles possuem, cada um, seu lugar no devir, 

eles são os raios distintos de uma mesma luz, a haste em alcance de um mesmo ‘maço’” 

(2005, p.08).  

Distintamente de Schöpke, não se trata da existência (matéria) reger a experiência do 

indivíduo, mas da Vida como experiência que não se comprime na existência em matéria. 

Identificado por Deleuze, há uma força chamada por Bergson de élan vital. “A duração é 

devir, mas ao mesmo tempo o rio do devir, a sucessão incessante dos momentos não é ainda a 

duração”. Há uma confusão entre tempo e espaço; logo, o primeiro movimenta-se em meio à 

cronologia e ao conteúdo, sem os ser em propriedade. O tempo, esta potência, impulsiona a 

matéria em energia como capacidade criadora e mantenedora da Vida. “O tempo marca a 

sucessão das realidades a qual corresponde como diferença diferenciando. O pensamento não 

deve ‘colocar todos os instantes do tempo sobre o mesmo conceito’, ele deve admitir um 

‘ponto culminante’, um ‘apogeu’ na sucessão” (2005, p.09). Deste modo, aquilo que se 

apresenta por contingência não ultrapassa a falsificação. Há uma diferença do passado-nele-

mesmo, pois sua presença no presente é sempre uma fatia que se coloca, em medida, entre a 

percepção e a lembrança.  

A compreensão do passado, na metafísica bergsoniana, passa por uma imprescindível 

relação com o reconhecimento. Por ele, passado e presente estão em contato, mantendo o 
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passado como passado. Não é necessária a duplicação do passado, da memória ou da 

lembrança, porque a percepção não é a mesma de hoje para o outrora, o que manifesta um tipo 

de representação do passado que está vinculada a ele, enquanto era. No caso da lembrança, há 

uma automação nela mesma - ou seja, a conservação da lembrança não se trata de um esforço 

intencional para lembrar ou esquecer; esta função automática da memória impulsiona, a todo 

instante, o indivíduo a se apoiar no seu passado para o seu devir (2005, p.19). A partir dessas 

considerações, Vetö afirmou ser a verdade do passado a sua presença no presente. O presente 

passa a ser uma dilatação, indefinidamente. “Para o filósofo francês, o presente não tem 

menos ‘peso’ que o passado, é nesta concepção do presente que se situa sua ruptura com 

Aristóteles, uma tomada de posição que lhe fará assumir a herança de Agostinho” (2005, 

p.21). Há uma duplicidade entre passado e presente - opõem-se por virtual e atual, mas se 

misturam por inútil e útil. O passado passa a ser uma existência virtual. “A virtualidade do 

passado não passa a ser nem um antes nem um depois, mas em mesmo tempo. Ele não é nem 

premissa do agora nem traço do passado, mas antes a sombra da realidade atual. Ela não é 

virtual ‘antes de ser atual ou depois de ter sido, mas ela nasce virtual” (2005, p.23). Mesmo 

assim, este debate não se encerra. Não podemos afirmar que há uma superação da filosofia de 

Bergson em relação à concepção de Halbwachs, no que diz respeito à memória, devido ao 

virtual. Há de se buscar auxílio a fim de transitar entre os argumentos que delineiam virtual e 

atual na memória.  

Portanto, as afirmações presentes neste capítulo refletem a dificuldade que há em seguir 

o pensamento de Bergson atualmente. A compreensão epistemológica exige um 

posicionamento frente ao conhecimento que deve pautar-se pela divisão e pelo determinismo. 

Não importa qual nome esteve aqui presente, seja ele vinculado a antropologia, sociologia ou 

antropologia; todos eles suspeitaram do virtual e consequentemente da impossibilidade da 

endosmose ser confiável. A base que sustenta seus argumentos estabelece a relação causa e 

efeito e sujeito e objeto sob o princípio do tempo e espaço em mesma natureza determinados 

pela matéria. Por este motivo que, a divisão e o controle fazem parte inquestionável do 

princípio epistemológico. De outro lado, há a endosmose que compreende o passado a partir 

da diferença. E, não tendo a filosofia bergsoniana sob a leitura a partir de um absoluto, o 

misto compõe a estratégia em afirmar que a experiência não é fruto de uma sequência de fatos 

apreendidos unicamente a partir da relação distanciada entre passado e presente, mas também 

de uma postura simpática. A memória, observada a partir da endosmose, passa a identificar 

que, as lembranças não representam unicamente o acúmulo do passado no presente que serve 

como reprodução. E, a diferença do passado-nele-mesmo não pode ser confundida com 
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imaginação. Então, como o objetivo é tratar nesta pesquisa a lembrança como encerramento 

do passado, à memória-compreensão abre o caminho como possibilidade de deslegitimar 

representação e referência pela função simétrica.  
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------------------------------------------------CAPÍTULO II------------------------------------------- 

MEMÓRIA-COMPREENSÃO: O ACONTECIMENTO, O VIRTUAL E  

A INTERPRETAÇÃO 
 

Quem pensa em “linguagem” já sempre se  
movimenta para além da subjetividade. 

Gadamer 
 

Neste capítulo, a intenção é apresentar o conflito existente entre a ideia de retorno e a 

de simultâneo. Estas duas ideias representam posições teóricas distintas que implicam 

diretamente no modo como o passado é concebido. Pensar o virtual desvinculado da 

perspectiva apresentada por Halbwachs, em nome do atual, se torna mais fecundo e 

promissor, neste caso em especial. Enquanto no primeiro capítulo a discussão baseou-se no 

problema da diferença e da conservação em relação ao passado – crítica à concepção de 

sucessão contínua do tempo –, neste capítulo que ora se abre, o problema será o de pensar a 

diferença a partir de seu lugar virtual – diferente de duplicação. A possibilidade de 

compreensão da memória transita entre atual e virtual através da indeterminação. E, por esta, 

a aproximação ao pensamento de Gadamer é importante porque a traduz pelo signo de 

diálogo.  

Dois caminhos se abrem a partir deste momento: um, a compreensão da memória não se 

ocupa com um escondido ou um antes e dois, a memória-compreensão caminha na busca do 

exprimido como síntese do acontecimento. De um lado, a ideia de escondido concebe que há 

sempre uma ausência ou um não-dito que deve ser perseguido. E, esse raciocínio induz a 

reflexão para elementos que estão além da narrativa. Encontrar um escondido é propositar e 

trabalhar com o princípio do a priori ou da determinação necessária. De outro, a compreensão 

da memória resume-se ao limite do acontecimento. E, sendo um acontecimento, na relação 

entre percepção e lembrança, a deliberação de motivos não está no passado, mas no presente. 

O conteúdo que preenche a percepção atual possibilita uma ação nascente como acúmulo ou 

representação. Então, a endosmose como fenômeno da memória, localiza-se entre a escolha e 

a coincidência. Os elementos psicológicos da memória apresentam-se como trajeto indiciário 

da memória-ação e a coincidência à compreensão do esquema presente como trajetória.  

 O virtual pertence a concepção da não determinação necessária, seja ela de ordem 

idiossincrática ou exterior. O passado virtual indica a presença de conteúdos e formas que 

podem ser compreendidos, mas não esgotados. De modo análogo, assim como ocorre no 

acontecimento histórico é também à memória. Se tratando de passado, a demonstração não 

reside na reconstrução do acontecimento, e sim da ação inerente ao acontecer. Não é presente, 

sob a perspectiva hermenêutica, uma descrição do ocorrido, mas em como, por sincronia e 
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diacronia, os sujeitos comportaram-se diante o tempo a partir de suas carências orientadoras. 

Sem adentrar a questões relevantes de Teoria da História, o que importa é a concepção 

inerente a este texto de que o passado como acontecido faz parte da demonstração pragmática, 

mas ele não pode ser considerado a determinação da pesquisa. No caso da memória-ação, seu 

acontecimento não pode estar vinculado a uma postura nostálgica como determinação. Há 

outros elementos que incidem sobre a narrativa da memória, e o mais forte refere-se à 

pessoalidade. A escolha e a coincidência, na memória-ação, implicam na inquestionável 

veracidade do passado e na expectativa do avenir a partir da experiência pessoal. Ou seja, pela 

pessoalidade, há o apoiar-se.  

Pelo apoiar-se o passado é diferente nele mesmo quando a memória-ação se apresenta 

para o ouvinte como acontecimento. O virtual não se transforma numa realidade exterior que 

seja capaz de apreensão por comparação com o atual. Essa ideia comparativa é ilusória e 

limita o pensamento de Bergson à condição epistemológica. Como a intenção está mais para 

uma hermenêutica aplicada a memória-ação, é importante lidar com o problema da 

compreensão ausente de determinismo. O virtual não se ordena por uma realidade que seja 

apreensível sem que haja o signo do atual, mas ambos são regidos por uma diferença. A 

memória-ação, neste caso, não é totalidade da memória-duração porque seu acontecimento 

evocativo se dá por representação e exprimido. O imediato prescinde do mediato para que se 

possa produzir interpretação daquilo que abre como possibilidade de compreender o que é a 

diferença existente no passado. Significa então que, a diferença no passado prescinde da ideia 

de virtual.  

Sendo a endosmose dialógica entre história e filosofia para a temática da memória, o 

encerramento do passado se torna uma noção importante para que a diferença existente no 

passado seja dada como certa. Mas, ainda faltaria considerar as implicações inerentes ao 

conceito de virtual. Este apresenta-se para o encerramento passado como parte do veto em 

relação ao transbordamento do passado – em relação ao corpo por uma duplicação 

exteriorizada dada à percepção. Essa parte, em especial, será considerada neste capítulo, o que 

não retira a importância da diferença, mesmo tendo sido abordada anteriormente. Significa 

dizer que, virtual, diferença e atual não estão separados por uma quantificação. Para que 

ambas sejam aqui concebidos como interdeterminação, a ideia de memória-compreensão os 

mantém interconectados. E, para esta atividade, à memória-compreensão deve-se dar o crédito 

regulador que incide como veto em relação ao determinismo. Se, de um lado, houve crítica a 

Halbwachs a respeito da concepção determinista da percepção passada em relação a atual – 

por isso a ideia de retorno – por outro, deve-se compreender que pela diferença o passado não 
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invade o presente ou se torna seu transcendente. A diferença evidencia que a memória-ação 

não é determinada pela cronologia histórica, o virtual que as imagens-lembrança independem 

do querer e o atual que o virtual não possui autonomia em relação a percepção e a ação no 

acontecimento da memória.  

Bem, para que este capítulo seja construído a partir de um caminho, este será por meio 

de ideias presentes na hermenêutica filosófica de Gadamer e na teoria da recepção de Iser90. 

Por esta via de pensamento, a ideia de memória-compreensão tenderá para insistência na 

indeterminação entre quem narra e quem ouve. Neste caso em especial, toda a atenção está 

para a concepção de que a narrativa sustenta-se pelo apoiar-se e pela inscrição. Suas 

limitações estão em nome da contingência91 e dos intervalos concomitantes ao desejo de 

continuidade ou convicção de sucessão contínua. O conceito memória-compreensão não se 

orienta pela divisão entre sujeito e objeto, mas pelo diálogo e pela interação entre narrador e 

intérprete. O virtual constitui-se inversamente a forma como conteúdo de referência. Ele não 

apresenta pré-dado inerente ao narrador e nem exterioridade apreensível pelo intérprete.  

Na hermenêutica filosófica de Gadamer, há considerável elogio ao pensamento de 

Bergson em relação ao problema da interpretação. Por esse elogio que a endosmose se 

constitui aqui pela relação com possível e real a fim de lidar com a indeterminação. Deste 

modo, esta será a porta de entrada do potencial de Bergson à relação entre compreensão e 

memória. No texto de Gadamer, Arte y Verdad de la Palabra, a presença de Bergson foi 

peculiar para que os termos interpretação e sentido se tornassem elementos de um processo 

comum e significativo. Pode-se afirmar que, a partir de Gadamer, é possível apresentar um 

Bergson que, em sua obra, ultrapassou a visão da representação, do simbólico e do discurso 

no que diz respeito a memória. Em outros termos, a compreensão simpática centraliza 

elementos interpretativos de aproximação e abandono. Neste ponto entra, mais uma vez, o 

elemento estético em detrimento da determinação cronológica. A noção de imagem presente 

em Bergson demonstra que sua discussão em relação a linguagem foi realizada  a partir de 

determinadas reservas conceituais. O abandono prescreve a ideia de possibilidade 

interpretativa que independa da dimensão simétrica entre passado e presente. Esse virtual que 

sobrevive agarra-se a estética como princípio de sentido. O acontecimento da memória, como 

memória-compreensão, demostra a possibilidade de lidar com a memória-ação sob a 

                                                           
90 Não esquecendo a interlocução com Maurice Merleau-Ponty e Deleuze, intelectuais que leram Bergson e 

apontaram limites para a duração e a metafísica.  
91 Mesmo mencionando o termo contingência, este não será abordado ao modo como Merleau-Ponty (2011) e 

Simmel (1950) criticaram Bergson. A ocorrência do termo estará vinculada a noção de campo de referência 

como familiaridade inerente a Iser.             
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pretensão de uma palavra que sintetiza a exigência de um passado por ele mesmo, na sua 

autonomia como presença e, de um passado concentrado na dinâmica do presente a partir de 

escolhas diante as deliberações de motivos. Se, de um lado tem-se a memória-ação alienada 

ao corpo do narrador, de outro, abre-se a condição interpretativa do ouvinte decorrente do 

acontecimento que não se prende mais a vontade do narrador. E, não sendo uma determinação 

necessária, o conceito de memória-compreensão torna-se indiferente à epistemologia do 

sujeito e objeto. O objeto não é algo, mas oscilação entre representação e exprimido 

apreendido por simpatia.  

Já mencionado anteriormente, a função pendular entre sujeito e objeto pode parecer 

anacrônica ou inconsistência teórica. Mas, sendo a memória-compreensão orientada pelo 

princípio da endosmose – diferença e virtual –, a função pendular entre sujeito e objeto não é 

mais que uma opção teórica. Por este motivo, a memória-compreensão aproxima-se da 

simpatia e não da empatia ou da aproximação como recuo. Como justificativa, desse princípio 

orientador – também presente no primeiro capítulo –, a compreensão da memória parte da 

certeza diádica e dialógica. Como acontecimento, a memória-ação recorre a representação a 

partir do momento que ela movimenta o corpo não em função de um acúmulo, mas da fala. A 

função tradutora que o narrador se impõe, representa recurso decorrido da diádica que visa 

assentar ou inscrever-se. Ao contrário do que sustentou Halbwachs, a endosmose não se 

apresenta como um problema, mas a possibilidade de estabelecer uma interpretação da 

memória-ação que não se resume as descrições ou ao julgamento. Isto significa que para 

Bergson havia um choque entre representação e demonstração. Não sendo a conservação o 

objetivo final da interpretação da memória, significa que a sucessão contínua perde 

significado. Na relação entre virtual e atual, a posição do antes e do depois, pela fragmentação 

tradicional do tempo em cronologia, não determina o passado mais que presente ou que este 

determine aquele – como insinuou Halbwachs inspirado em Durkheim92.  

A interpretação da qual se referiu Bergson e que foi apresentada em Gadamer, deixa 

evidente que ela fundamenta-se na demonstração e não na representação. O caminho da 

interpretação, em sua filosofia, não pode ser considerado colocar-se no lugar do outro ou 

compreender o outro melhor que ele a si mesmo. Essa insistência é para que as afirmações de 

Schöpke, em relação a noção de interpretação de Bergson, não interfira nesta linha de 

raciocínio porque não se trata do ser outro. Essa relação interpretativa que Schöpke afirmou 

ter encontrado em Bergson, não reflete seus argumentos. Basta recordar do exemplo dado por 

                                                           
92  No terceiro capítulo haverá a discussão relacionada ao tempo sob o princípio horizontal e vertical. A 

verticalidade do tempo o apresenta distintamente em relação a determinação da sucessão contínua.  
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Bergson registrado tanto no La Conscience et la Vie quanto no primeiro capítulo do L’Énergie 

Spirituelle93. A interpretação bergsoniana não se confunde com a científica porque ela parte 

de uma relação intuitiva e não experimental. De toda forma, pensar Bergson a partir do 

confundir-se com outro é um equívoco teórico.  

Para pensar a interpretação em Bergson, sua noção em relação a linguagem é importante 

para definir alguns pontos a como ele pensou a noção de mediato. A partir de um pequeno 

artigo escrito por um humorista e crítico francês, é possível afirmar que Bergson não teve 

preconceito em relação a linguagem. Bernard Mabille, no texto Éloges de la Fluidité: Hegel, 

Bergson et la Parole, atestou que a discussão de Bergson em relação a linguagem se fez 

presente desde sua obra dedicada ao cômico – Le Rire (2001, p.502). E, coincidentemente, 

Gadamer argumentou a respeito da linguagem que, inspirado em Bergson, pela característica 

do cômico, as palavras possuem o poder de retirar o peso da vida, ou seja, há uma diferença 

que separa a experiência da angústia vivencial. De qualquer modo, o que será apresentado nas 

páginas seguintes, não se aproxima da ideia vinculada ao retorno. Esse princípio tende a 

provocar o equívoco, em relação a Bergson, a partir do que Halbwachs chamou de duplicação 

do passado. Neste sentido, o passado não possui uma duplicação a partir do virtual, o que há 

faz parte da diferença.  

Para que as ideias acima sejam apresentadas de maneira mais precisa abre-se, neste 

momento, considerações que tendem para o problema da linguagem vinculado a filosofia e 

literatura. A acentuação para compreender o virtual pela linguagem prescreve a dimensão da 

interpretação a partir da relação que o leitor mantém com o texto e com o autor. Esta 

perspectiva tem por finalidade aludir para a necessidade que há na diferenciação entre o 

regime narrativo pela palavra e a palavra tornada signo. Palavra e palavra signo oscilam pela 

dialética entre escutar, ver e ler a partir da intuição e da contingência. Deste modo, os termos 

que se seguem estão na oscilação entre narrador e ouvinte e texto e leitor. A dinâmica que 

rege essa associação diferenciada da narrativa tem como pretensão atestar os limites da 

interpretação e da comunicação.  

 

Em torno da linguagem filosófica 

Implicações para a interpretação bergsoniana: tensão entre coincidência e contingência 

Sendo assim, como abertura, houve um apontamento presente no filósofo Henri Hude, 

em relação ao esforço de compreender o Essai sur les Données Immédiates de la Conscience, 

                                                           
93 De acordo com o primeiro capítulo, em La Conscience et la Vie, nas considerações de Frédéric Worms, há 

mudanças internas ao texto apresentado como conferência e aquele que foi publicado no L’Énergie Spirituelle.  
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demonstrando a preocupação que Bergson teve para aquilo que chamavam de conhecimento. 

Bergson sentiu-se incomodado com o modo ao qual o conhecimento era submetido à 

determinação científica da ciência moderna. Na verdade, o tempo de crise entre filosofia e 

ciência no qual Bergson inseriu e localizou suas reflexões era pautado pelo abandono, 

segundo ele, do vivente. Assim, seu objetivo buscava equilibrar a ideia de conceito que se 

fazia na ciência e de conceito que se fazia na filosofia.  

A ocupação de Bergson com o problema da ciência foi apresentado, também, na 

biografia dirigida por Worms. A partir de um recorte registrou, no que ele chamou de resumo 

das quatro obras principais, elementos da carta escrita por Bergson a Willian James. Em suas 

palavras, escreveu que sua primeira obra sobre os dados imediatos, teve no centro a questão 

do tempo científico e o rompimento com Kant – sobre a liberdade (2002, p.297). Na obra 

traduzida para o português com o título Bergson ou os Dois Sentidos da Vida, apresentou que 

a origem do pensamento de Bergson foi a distinção entre duração e espaço. Como não se 

tratava de pura questão conceitual, Bergson fez da diferença entre tempo e espaço uma 

questão teórica (2010, p.11,13). A primeira obra de Bergson já inaugurou a diferença entre 

tempo e tempo homogêneo a fim de recusar a forma como a ciência estava tratando o tempo 

sob o princípio do determinismo e da medição. Retomando Hude, na tentativa de 

compreender os dados imediatos apresentados por Bergson, escreveu:  

 
O espírito científico, disse Bergson a seus alunos, compreende duas atribuições 

complementárias que são o espírito da análise, que nos porta sempre mais aos 

detalhes, e o espírito de síntese, que nos porta para abranger no pensamento um 

número sempre crescente de fatos com suas conexões: “o espírito filosófico se 

confunde com o espírito científico e às vezes os distinguimos um do outro, parece 

que a ciência, sobretudo nos tempos modernos, tem obrigado frequentemente dividir 

a lugar de unir, de multiplicarmos capítulos a lugar de reduzi-los a um só. Este é em 

efeito um trabalho provisório ao qual toda ciência deve se livrar. Ela fará bem iniciar 

pelo estudo preciso dos fatos particulares” (2009, p.120).  
 

A tensão entre Bergson e a ciência moderna se fazia evidente, mesmo afirmando que a 

metafísica imanente possuía um projeto científico para si. Mas, o caráter científico da filosofia 

não se reduziria a pensar a espacialização do tempo. Na realidade, era claro para Bergson que 

os fenômenos psíquicos não se resumiam ao psicológico. Tendo o conceito de duração como 

certeza, atestou serem os estados psicológicos não mensuráveis e nem pertencentes a 

multiplicidades aritméticas (2009, p.127). Mesmo não defendendo em sua filosofia um 

absoluto, Bergson não concordou com a perspectiva da fragmentação ou divisão. Em outras 

palavras, a intensidade dos estados psicológicos não poderia ser dividida como faziam os 

psicólogos científicos de sua época. Então, a duração era uma certeza em Bergson. A 
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dualidade e a diferença se constituíram inerentes ao seu pensamento e, sendo este filósofo 

imanente, o determinismo se apresentou como um incômodo. A indeterminação constituiu um 

princípio bergsoniano.  

Mesmo desconfiando da ciência de sua época, não significa que Bergson foi contra o 

pensamento científico, sua crítica esteve para como o pensamento científico moderno pensou 

o tempo. Para Hude, a primeira regra presente na perspectiva de Bergson, era a da 

solidariedade profunda que havia entre os estados de consciência. Essa solidariedade seria, de 

fato, o lugar da interpretação. A segunda regra seria a da reintegração (2009, p.117). Bergson 

ocupou-se com a possibilidade demonstrativa da escolha e da liberdade do sujeito. A intenção 

de Bergson era a de relacionar filosofia e ciência. Mas, a ciência da qual Bergson se 

interessava não lidava com os mesmos objetos que a ciência moderna, sua filosofia estava 

interessada no imediato. Os fatos psicológicos deviam ser apreendidos por sua: atenção, 

emoção, percepção e outros (2009, p.120,121). Como não se pode mediar os fatos 

psicológicos, Bergson tentou elaborar um método capaz de demonstrá-los. O imediato não 

estava na mesma ordem que os símbolos espacializantes (2009, p.124). Essa investida de 

Bergson teve como meta atestar que os fatos psicológicos não possuíam intensidade 

mensurável e nem multiplicidade aritmética. Em seus termos, Bergson partiu de uma 

ontologia da duração e de uma metafísica da contingência (2009, p.127,130). 

Sendo a duração um princípio de extrema importância para Bergson, a possibilidade de 

demonstra-la seria por meio da intuição. Deleuze escreveu no texto A intuição como Método, 

do Bergsonismo, que a intuição é onde se encontra a precisão da filosofia. Por ela se 

pressupõe a duração e por ela se estabelece o caráter científico da filosofia de Bergson. A 

intuição teria três atos como regra: posição e criação de problemas, descoberta de verdadeiras 

diferenças de natureza e apreensão do tempo real (1999, p.7,8)94. A intuição mantém relação 

com a divisão e com o misto, para a primeira há relação com tendências qualitativas e 

qualificadas. O misto seria o fato decorrente da experiência como promotora dele, e este 

estaria sob puras presenças (1999, p.15,16). A intuição da duração não significa que ambas se 

confundem, por isso, Deleuze chamou a intuição de método e não a própria duração. A 

intuição tende a buscar conhecer outras durações. Essa postura interpretativa tende a 

possibilitar o ultrapassar da própria experiência (1999, p.20,23).  

                                                           
94  Dando atenção para a questão dos falsos problemas, Bergson considerou como problema não existente 

justamente a questão do não-ser. Segundo Deleuze, ainda, o problema do não-ser pressupõe da dinâmica entre 

antes e depois ou do mais e do menos (1999, p.10,11).  



102 
 

Pela intuição, tem-se a interpretação como mecanismo chave para que se possa elaborar 

demonstração a ponto de recusar o retroagir ou o retorno do passado. Ao invés de permanecer 

na discussão sobre a intuição, a construção deste texto adotará a interpretação como 

capacidade demonstrativa. Ainda, como se trata da interpenetração entre percepção e 

lembrança, como fenômeno da endosmose (1999, p.18), a diferença ocupa lugar de destaque. 

O que se pretende é, a partir da endosmose, buscar compreender o que não se divide em 

quantidade, mas como misto que sugere uma divisão de qualidade. A interpretação da 

memória por meio de Bergson não fica limitada para a reprodução do dito. Justamente no que 

se apresenta como diferença, que para Worms pode ser traduzida por hermenêutica (2010, 

p.32), torna-se o ponto de articulação com a história. O princípio interpretativo da memória 

colocado na posição diádica e dialógica.  

O que importa, neste momento, é precisar a ideia que Bergson teve em relação ao modo 

do pensamento científico moderno. No capítulo La música y el tempo, do Arte y Verdad de la 

Palabra,  existe esta preocupação com o que Gadamer chamou de dialética do tempo. Uma 

espécie de tempo, localizado no espaço e no linguístico, que o obriga a ocupar-se, 

unicamente, com a palavra e o conceito – um tipo de interpretação que está mais para o trajeto 

do que para a compreensão (1998, p.92). Neste sentido, a compreensão passa a ser mais que a 

palavra como uso semântico. Foi justamente no capítulo Los Limites del Lenguaje que 

Gadamer falou a respeito do elemento prosódico95. De qualquer maneira, como o caminho é o 

da linguagem, ela tende a estabelecer, a cada um, a dimensão do linguístico ou da palavra, 

porque cada pessoa é dependente do exercitar-se com outros (1998, p.85).  Tanto em Arte y 

Verdad de la Palabra quanto em Le Rire, há em comum o fato de não se conceber a 

compreensão e a interpretação como atividades medianas do linguístico. Localizar-se em 

meio ao problema da linguagem, tanto em Bergson quanto em Gadamer, traz à tona a 

discussão da dialética do tempo. No capítulo Le Comique de Situation et le Comique de Mots, 

Bergson enfatizou haver relação com o riso se existir uma função mecânica. “É cômico todo 

arranjo de atos e acontecimentos que nos dá, inseridos uns nos outros, a ilusão da vida e da 

sensação clara de um traçado mecânico” (2002, p.35). De modo verossímil, Gadamer atestou 

que o riso é uma distância que se constrói diante da pressão da realidade, porque sua função 

se vincula ao linguístico, e não ao pré-linguístico (1998, p.84). A questão debatida em torno 

da dialética do tempo é a simulação e a distância em relação à vida. Em outros termos, a 

palavra como elemento linguístico tem o poder de estabelecer a distância em relação a 

                                                           
95 Este elemento se baseia na capacidade comunicativa – não pela palavra, mas pelo tônico.  
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vivência. Ou seja, há uma diferença na palavra que retira o peso da vida como reviver o 

decorrido.  

No que diz respeito à memória e à compreensão, a crítica de Bergson foi posta na 

presença de Gadamer e Hude, porque a palavra se comporta por dualidade. O elemento 

mimético da memória não significa uma relação de aprendizado ou de formação: ela é mais 

suscetível ao cômico que, propriamente, a um prolongamento. “Em uma repetição cômica das 

palavras há geralmente dois termos em presença, um sentimento comprimido que se relaxa 

como uma mola, e uma ideia que se diverte por comprimir novamente o sentimento” (2002, 

p.36). Ou seja, é possível rir de uma situação dramática da vida se houver um afastamento em 

relação a si mesmo, e deve haver produção de reversibilidade do ocorrido. No instante em que 

há uma situação na vida, cada um, devido à angústia e à incerteza do que se sucederá, não tem 

motivo para rir, mas para manter-se apreensivo96. Em sentido contrário, se o acontecimento se 

transforma num conteúdo informativo sobre um passado, e se houver a possibilidade de se 

desprender do peso dessa realidade, é possível que as palavras que imitam essas imagens 

mentais sejam capazes de provocar risada.  

Para reconsiderar a questão da palavra, Gadamer voltou-se para Aristóteles naquilo que 

importou em sua hermenêutica filosófica. “Pelo contrário, no caso do homem, a natureza deu 

um passo a mais. O deu o logos, quer dizer, a possibilidade de mostrar algo mediante 

palavras. A fala pode representar algo, colocar algo diante nós, ainda que não esteja presente” 

(1998, p.79). Para Gadamer, foi com Heidegger que seus olhos se abriram para uma leitura 

mais adequada das passagens de Aristóteles97. A presença da qual Gadamer se propôs não 

tem nada relacionável à proximidade da concepção de atual em Halbwachs, nem mesmo de 

uma perspectiva epistemológica ou de referência98. Isto quer dizer que as noções de simbólico 

e representação são insuficientes para aquilo que esse filósofo e Bergson compreenderam por 

palavra e memória. Ambas devem, sob o ponto de vista da interpretação, serem vistas por 

compreensão. Por isso, é preciso demorar um pouco mais nesta questão.  

A palavra – enquanto um elemento puramente linguístico – é incapaz de relacionar, por 

meio da leitura, escutar, ver e ler. Gadamer criticou a postura linguística frente ao texto que 

                                                           
96 O peso da vida não é marcado somente na angústia vivencial, mas também na presença. Mesmo o verbo 

assinalando que algo já ocorreu, não significa que o decorrido determine a possibilidade do cômico. A presença é 

um determinante para que, ao contrário do decorrido, ao invés do algo, o que se apresenta é a imagem-lembrança 

como intensidade em sensação e sentimento profundo.  
97Gadamer referia-se à clareza de Heidegger não ter traduzido o logos como racional. 
98 Segundo Iser (1999) e Ankersmit (2004, 2012), a referência é algo que não diz respeito a uma área como a 

história. Iser, em A Interação entre Texto e Leitor, argumentou que reconstituir sentido por expectativa de 

referência é anular o senso de referência. Ankersmit, em Representação e Referência, disse que, com o conceito 

de três lugares para a representação, é impossível haver algum tipo de possibilidade de referência na história. 
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estabelece a linguagem na limitação material. “Quem não capta e reproduz os textos 

realizando o conjunto de sua articulação, modulação e estruturação, não pode, na realidade, 

ler” (1998, p.45). Encontrar o sentido do texto por apreender informações, no modo de 

articular o sentido da estrutura textual, não é resultado de leitura; a leitura é deixar dizer algo, 

novamente. Em Bergson, no Le Rire, na forma de trajeto, o tempo passa a ser, como ocorre 

nas cenas de teatro (pela combinação mecânica), um reversível (2002, p.40). Gadamer atestou 

ser esse tipo de palavra recomposta pela leitura, uma relação trivial. A leitura não apresenta 

uma sucessão na palavra, mas recompõe (por intuição), por antecipação, a unidade 

configurada. Interessar-se por informação significa distanciar-se da compreensão. 

Compreender não se limita à recitação, por memorização, de uma palavra seguida da outra; 

antes, esta se apresenta como um golpe, uma totalidade da linguagem, e não em palavras 

sucessivas. Gadamer acrescentou que a noção de presença se consolida com maior 

propriedade com Bergson. Esta está na duração, e a leitura passa a retroceder à unidade de 

construção (1998, p.46,47). A duração existe na vida e, para esta, Bergson considerou uma 

condição específica:  

 
A vida se apresenta a nós como certa evolução no tempo, e como certa complicação 

no espaço. Considerada no tempo ela é o progresso contínuo de um ser que nunca 

envelhece: isto quer dizer que ela não retorna e nunca se repete. Prevista no espaço, 

ela para aos nossos olhos os elementos coexistentes intimamente solidários entre 

eles, exclusivamente feitos uns pelos outros, que cada um deles não poderia 

pertencer em mesmo tempo a dois organismos diferentes: cada ser vivente é um 

sistema fechado de fenômenos, incapaz de interferir com outros sistemas (2002, 

p.42).  

 

Como relacionar esta ideia de Bergson com o que se apresenta como discussão a partir 

de Gadamer? Não se trata aqui de um elemento determinado pela função psicológica. Tanto 

Bergson quanto Gadamer demonstraram que a vida ou o seu sentido apreende-se a palavra 

contrária ao trajeto. Se, caso alguém, na tentativa de compreender o outro, o fizer através da 

ideia de retorno não será capaz de meditar naquilo que Gadamer chamou de deixar dizer algo, 

novamente. Sendo cada ser vivente um sistema fechado, quer dizer que, a partir da relação 

entre Gadamer e Bergson, um corpo não pode se incorporar a outro. Como, também, não se 

pode dizer que seja possível experimentar a vivência do outro por alguma telepatia. As 

contingências e intervalos se impõem tanto na relação de um corpo com outro quanto da 

diferença existente num corpo em relação a sua experiência passada. Desta forma, a 

interpretação começa no reconhecimento de que a diferença implica em cada um a distância 

em relação ao acontecimento do passado quanto no reconhecimento de que o corpo é o ponto 

exato onde se pode compreender que esta distância não é uma determinação necessária.  
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A capacidade compreensiva da memória se coloca em relação a diferença inerente ao 

passado e a concepção do virtual em relação ao atual. Virtual e atual faz parte do que Bergson 

chamou de realidade. A palavra concentra nela um exprimido que não se resume ao 

linguístico. Como se, cada sujeito que faz o uso da palavra a inscrevesse sob o critério da 

pessoalidade e da experiência. O passado de cada um lhe pesa por causa da pessoalidade, 

ordem inversa ao que se apresenta no conhecimento impessoal. Quando Bergson utilizou-se 

do exemplo da lembrança de uma lição no Matière et Mémoire, esse foi para mencionar que 

essa lembrança não pertence ao passado, mas ao presente. É um tipo de lembrança que possui 

condição inversa ao arbitrário e a representação. O esforço produzido para representa-la, 

necessita respeitar o ritmo próprio que ela impõe. Em sentido contrário, a lembrança da leitura 

pertence ao passado, ou seja, a ele se processa a brevidade decorrida da vontade (2002, p.47). 

A noção de sistema fechado ao qual Bergson se referiu, pode ser compreendido como: cada 

corpo apreende em si uma vivência da Vida que não pode ser transportada para nenhuma 

outra pessoa a menos que haja princípios interpretativos ligados a: situação histórica e a 

estética99. Este caminho parece ser o mais adequado para se pensar a concepção bergsoniana 

em relação a interpretação – quando se trata da memória-ação.  

A negação inerente ao tempo é uma questão de vida. Esta negação é, também, 

coincidência que articula a relação entre espaço e tempo. A compreensão iniciada nas 

palavras deve seguir em direção ao vivente. Gadamer deixou claro que a leitura possui relação 

com o tempo, que não é o do trajeto, mas o do recompor em sentido. O deixar dizer algo, 

novamente, para quem lê, seria como escutar a voz daquele que disse. Isso não significa que o 

momento de tempo ao qual ele se reporta retorna para o presente ou que o som chega a seu 

ouvido; caso contrário, o problema da inundação do presente pelo passado ou sua duplicação 

retornaria. O atual, na leitura, condensa-se pelo deixar. Mesmo assim, o deixar não representa 

afastamento ou distanciamento em relação ao passado, mas uma aproximação (de ordem 

diferente da cronológica). No capítulo Leer es como Traducir, Gadamer referiu-se ao deixar 

como interpretação do som, do ritmo, da modulação e, principalmente, do sentido (1998, 

p.53).  

O deixar dizer algo, novamente é a proximidade da conversação, e o linguístico é a 

entrada para ela. Ler, portanto, é como traduzir, e Gadamer atestou que essa tradução seria 

uma ligação entre duas margens distantes, uma relação entre escrita e linguagem. “Do mesmo 

modo, o fazer do tradutor de um texto é traduzir de costa a costa, de uma terra firme a outra, 

                                                           
99 No capítulo terceiro, a partir da obra Essai sur les Données Immédiates de la Conscience, há a discussão na 

qual Bergson tratou do princípio estético sob a ótica do poeta e do artista.  
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de um texto a outro. Ambos são tradução” (1998, p.54). Essa aproximação pelo deixar é à 

margem da tentativa reconciliadora entre tempo e espaço, pelo critério da cronologia ou 

nostalgia. Na posição de eu e tu, o deixar aproxima-se pelo prolongamento. Aquele que lê 

retira-se de si, de seu querer, sua sensação e emoção, e permite a entrada do vivente que 

concilia virtual e atual. É material porque é uma realização no corpo, mas não em espaço, 

devido à recusa do trajeto – pois em execução compreensiva, ele está por fazer-se e, enquanto 

deixar, não há cronologia imediata. Encontra-se em Gadamer a recusa de uma recomposição 

plena do sentido; caso contrário, a releitura não seria mais necessária. “As configurações 

fônicas de diferentes línguas são intraduzíveis. Parece estar a anos luz umas das outras, como 

as estrelas” (1998, p.54).  

Parafraseando Croce, Gadamer afirmou que a tradução seria uma espécie de traição – ou 

seja: traduzir mantém uma relação estreita com o intraduzível e, mesmo assim, quem traduz 

deve ater-se ao que ganha e ao que perde com a tradução. Na tradução de textos de línguas 

diferentes, é possível haver leitura, mas esta fica prejudicada porque “Ler textos traduzidos é, 

em geral, decepcionante. Falta o hábito de quem fala, que inspira a compreensão” (1998, 

p.50). O distanciamento da relação texto e leitor interrompe a possibilidade de uma 

reconstrução do sentido pleno – e isto não seria negativo, para Gadamer. Há assimetria entre 

escritor e leitor. O ato da leitura mantém, entre ambos, uma relação de sincronia e diacronia 

consolidada por compreensão. Escrever é uma ação que parte do princípio de forçar o outro a 

compreender (mesmo sem conhecer o leitor). Nesta dinâmica, a persuasão fica limitada à 

força do signo (1998, p.49). Em relação ao leitor, no capítulo El Texto “Eminente” y su 

Verdad, compreende-se a função leitora.  

 
Bem, a leitura não é, certamente, a reprodução de um discurso falado originalmente, 

com toda a concreção e a contingência daquele evento passado. Nenhum leitor se 

propõe, quando faz efetivo o sentido de um discurso, reproduzir a voz, a tonalidade, 

a modulação irrepetível de algo falado originalmente. Se há entendimento, o texto se 

faz transparente, é dizer, volto a falar de um modo idealizado, dizendo o que disse e 

não da expressão, por exemplo, ao escritor. E o leitor não alude em absoluto no 

escritor, mas ao escrito. Mas ele mesmo está suposto (1998, p.57).  

 

Entre a leitura e o falado existem diferenças que devem ser inerentes ao narrador e ao 

ouvinte. O narrador, neste sentido, não tem nenhuma obrigação de ser intérprete de si mesmo. 

A interpretação, sob o ponto de vista da compreensão, necessita ser localizada a partir do 

enunciado. O narrador não precisa enunciar porque sua função é apoiar-se. As inquietações 

da pesquisa não fazem parte das preocupações do narrador. Mas, para quem interpreta, o 

enunciado é imprescindível. Diferentemente do narrador, o intérprete não apoia-se, ele deixa 

que se diga algo, novamente. Como? Não é a modulação da voz que deve ser apreendida, sob 



107 
 

o ponto de vista alto ou baixo, longo ou curto, mas o que a entonação exprime. A 

interpretação não se ocupa com a expressão necessariamente porque, no caso da memória-

ação, o acontecimento é presente e não passado como tenta fazer o apoiar-se pela 

representação a partir da localização dos verbos.  

A interpretação agarra-se ao sentido e não as modulações propriamente, por mais que 

elas imprimem a eloquência da vivência. A diferença atua a partir do momento que o 

intérprete, enquanto leitor da palavra reconhece que entre o acontecimento descrito e a 

memória-ação, há um virtual que imputa ao narrador um ritmo que ultrapassa suas escolhas 

arbitrárias ou imaginativas. Esse virtual não responde a escolha propriamente, mas ao 

prolongamento. Se, a memória-ação acontece concomitante a observação do intérprete, 

significa dizer que a interpretação prescinde da necessidade da expressão. E, sendo o sentido 

o lugar da atenção, o objetivo não se reduz a reprodução como uma co-autoria, mas uma 

idealização. O dito do intérprete é dizer o que se disse e não reproduzir a expressão100. Não se 

trata propriamente do narrador, mas da narrativa expressa pela palavra. Não se concebe uma 

alienação de um ao outro, pois deixaria de ser diálogo e passaria a ser determinismo.  

Como apresentou Deleuze no Lógica do Sentido, na distinção entre a expressão e o 

expresso, o exprimido cumpre a função como resultado do apoiar-se e consequentemente, o 

lugar identificador do deixar. Significa que, a cada ideia de complemento presente na fala do 

narrador, a fim de adicionar um algo a mais no dito, representa, em verdade, nova expressão 

(1974, p.22). A dimensão do apoiar-se induz o narrador a produzir complementos porque 

aparece o senso do está faltando alguma coisa ou não foi dito tudo o que se devia ser dito. 

Nas práticas de entrevistas ou da história oral, um acontecimento não se esgota numa 

entrevista. Analogamente ao que disse Lacan, o tempo do cronômetro não é capaz de medir 

ou impedir que o acontecimento se constitua. Não se refe a descrição da ideia que o narrador 

faz de sua vivência passada, mas de como ele se exprime a partir de um acontecimento 

pessoal conduzido por um ritmo independente da escolha. O narrador se apresenta para o 

intérprete como material histórico movente que estabelece pontos de parada a fim de que o 

intérprete compreenda a relação intermediária e de intervalos presente na ideia de sucessão 

contínua que o narrador simula. Há necessidade interativa entre ambos.  

                                                           
100 Em Hermenêutica em Retrospectiva II, Gadamer situou a ideia de interpretar por compreensão a partir do 

diálogo na condição de uma experiência superior que ultrapassa o sempre meu. O diálogo estabelece a 

indeterminação da consciência subjetiva. Ou seja, o que resulta a partir do diálogo, não se inscreve na 

determinação da consciência do falante ou do interpelado. O diálogo não consiste no “querer-dizer”, mas naquilo 

que se quer dizer – para além de qualquer palavra buscada. A compreensão é colocar-se no lugar sob o princípio 

do representar e falar pelo outro. Desta forma, o representar está segundo o sentido originário. Assim, a 

hermenêutica é inversa a ideia de fixar aquilo que foi dito, mas localizar aquilo que queria ser dito (2007, p.68-

71).  
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Este é um bom momento para recorrer a um argumento, presente em Iser, que pode 

corroborar com as afirmações de Gadamer. Em consideração à interpretação, em A Interação 

entre Texto e Leitor, há a aproximação de duas áreas específicas: psicologia social e 

psicanálise. No caso da primeira, a contingência impede que haja determinação plena e 

supressão da ausência. No caso da segunda, foram utilizadas as expressões of me e of you101 

naquilo que se diz sobre a experiência. Tanto na psicologia social quanto na psicanálise 

descritas no texto de Iser, aplica-se a ideia de Laing porque “não temos experiência de como 

os outros nos experimentam, ou seja, de que tipo é a experiência que os outros adquirem em 

relação a nós” (1999, p.100). Esta concepção expressa em Iser favorece o que se tem 

compreendido em Bergson, Gadamer e Deleuze. A experiência é carregada de contingências; 

estas são em historicidade. Deste modo, tornar-se outro ou experimentar a experiência do 

outro é uma ilusão102. Os termos simpatia de Bergson, diálogo de Gadamer, e interação de 

Iser, movimentam a dinâmica do vivente, que não se esgota no signo ou em algum código, 

mesmo estes sendo mediatos. Atualizar é uma atividade que promove o deixar – o que se 

disse a partir do princípio do sentido, e não da sucessão.  

A importância da interação a partir de Iser direciona a atenção para a contingência sob 

seus quatro lugares103. Esses tendem a relativizar a dialética entre texto e leitor porque buscam 

a familiaridade. Significa que, por interação compreenda-se a aproximação da contingência 

em relação aos intervalos e aos intermediários. Para Iser, a contingência corresponde a 

possibilidade de interação. Isso significa que a contingência é fundamento e não causa da 

interação; o nascimento da contingência depende da interação (1999, p.99). Essa contingência 

não é uma determinação necessária, ou seja, o não da coincidência pela intuição da 

duração104 . Desta forma, a ideia da contradição e da negação como não perde força na 

filosofia de Bergson pelo fato da desordem não representar ausência de ordem. Pelo contrário, 

com a ausência se manifesta interação e interpretação. Iser chamou de afinação o que 

acontece entre os planos de conduta, interação e interpretação (ibid). Quer dizer que há 

necessidade interpessoal para a interação. No caso da psicanálise de Laing, presente como 

política da experiência, Iser citou: “[...] your experience of me is invisible to me and my 

                                                           
101 Foi mantida a expressão em inglês na tradução para o português.  
102 Essa capacidade de autocompreensão foi considerada por Gadamer, no Hermenêutica em Retrospectiva II, 

sob a imposição do ser-outro. Quer dizer que para uma pessoa produzir a compreensão de si mesma, ela 

necessita torna-se outro (2007, p.72).  
103 Iser chamou de: pseudocontingência, contingência assimétrica, contingência reativa e contingência mútua 

(1999, p.97).  
104 A crítica de Merleau-Ponty (2011) em relação a ideia de coincidência de Bergson pode ser aproximada dos 

intermediários e dos intervalos a partir da interação.  
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experience of you is invisible to you” (1999, p.100)105. A ausência não representa o não, mas 

o interpessoal ou a capacidade interpretativa sem encobrir os planos de conduta.  

Por este caminho, Iser chamou de precariedade o que se tem por percepção pura. A 

imagem desprendida inerente a ausência motiva o interpessoal e preenche as lacunas da 

experiência de cada um. Em sua base teórica, toda percepção parte de um pressuposto. A 

interpretação não presume uma ontologia (1999, p.102). Na diferença existente entre o que se 

apresenta por diádica e por interação na interpretação, depende da relação com os planos de 

conduta. Ou seja, a interpretação demonstra os níveis de adesão, encobrimento e diálogo a 

partir da contingência, dos intervalos e dos intermediários. Este dois últimos em relação a 

Bergson, o que apreende a possibilidade da interpretação da memória. A contingência deixa 

de ser o não e integra-se a ideia de complementaridade.  

Bergson propôs um tipo de estudo que reconhecesse as diferenças e as particularidades. 

Fato é que a realidade do acontecer não se limita à discussão da monocausalidade106. Bergson 

defendeu o pensamento científico – se este vinculasse, em suas bases de reflexão, o único e o 

singular, e se, a partir de um ponto, os outros fossem firmados por complementaridades, e não 

por crítica. É importante dizer que o objetivo de Bergson era conjugar tempo e espaço, por 

meio das ciências moderna e positiva (sendo ele expositor de um método). Por ser um 

vitalista, não concebeu a ideia de ser a filosofia abstrata107. Por meio de Hude é possível 

acrescentar: “O filósofo não é como um exilado da cidade nas ciências. Ele não é o soberano 

do sentido onde, por Rousseau, o povo é soberano: ou seja, que toda ciência participe dessa 

soberania” (2009, p.121). Em continuidade, afirmou que o espírito do filósofo está em busca 

da verdade dos conceitos, e este espírito não possui uma tendência científica moderna. O 

objeto da filosofia não é este que ocupa a ciência (fenômenos externos ou internos), mas o ser 

(a vida do vivente, o fenômeno vital) (ibid).  

Bergson falou, a partir de Hude, de dois fenômenos diferentes: enquanto a ciência 

constitui o conhecimento da realidade em trajeto, a filosofia o faz em movimento. E, 

justamente no Essai sur les Données Immédiates de la Conscience que Bergson debateu o 

problema entre quantidade e qualidade como contestação ao determinismo 108 . O 

conhecimento científico relaciona-se com o acontecimento de maneira a submetê-lo a outros 

acontecimentos. Sob o princípio simétrico, a ciência moderna manteve-se na base divisora da 

                                                           
105 Permanece a forma que está na tradução para o português.  
106 Diferença em relação a Aristóteles. Essa contestação prescinde da defesa de que a causalidade não está para a 

separação entre objeto e sujeito assim como para a posição simétrica.  
107 Fala presente em sua conferência La Conscience et la Vie.  
108 A relação entre quantidade e qualidade pertence a toda obra. Os três capítulos estão diretamente vinculados a 

relação entre tempo e espaço, duração e extensão, homogêneo e heterogêneo e outros.  
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relação causa e efeito. Essa ideia de submeter um acontecimento a outro esteve presente nos 

debates de Deleuze, no Lógica do Sentido afirmou que o acontecimento é um efeito; no 

máximo, uma quase-causa. Mas, mesmo assim, a relação entre possível e real apresenta-se, 

única e exclusivamente, se houver acontecer. Deleuze acrescentou que “o acontecimento é 

coextensivo ao devir e o devir, por sua vez, coextensivo à linguagem” (1974, p.09).  

Para se pensar a memória-compreensão, a relação entre acontecimento, virtual e 

interpretação deve ser colocada a partir da linguagem. E, pela via da linguagem encontra-se 

Iser, Deleuze, Gadamer e Bergson. Deste modo, os textos de Bergson consideraram a 

linguagem como um mal necessário, para reportar a Mabille (2001, p.509). Se Bergson 

escreveu, em La Conscience et la Vie, que a atividade do filósofo não era a de elaborar 

abstração, de que forma poderia tratar da intuição como um elemento entre palavra e 

linguagem? Inicialmente, Mabille afirmou que Bergson estava certo de que a inteligência 

trabalharia tendo a duração como fantasma (2001, p.449), significa que a duração não 

pertence ao determinismo, nem como intuição e nem como contingência. Numa relação de 

comentários e recortes dos termos de Bergson, escreveu:  

 
Bergson nos mostra que na vida corrente “nós não vemos as coisas mesmas; nós nos 

limitamos, frequêntemente, a ler os rótulos colocados sobre elas”. Que são estas 

“coisas mesmas”? Esta é a realidade tal qual nós a encontramos ao termo de uma 

conversão que nos conduz do mundo da ação organizada no espaço para uma 

inteligência analítica ou da vida psíquica do eu superficial projetado como uma 

sucessão de estados bem definidos; ao contrário do mundo da duração ou, de 

preferência, como duração – esta “continuidade do fluxo” descoberta pela intuição- 

“abaixo dos cristais recortados e deste congelamento superficial” que faz nosso 

cotidiano. Que são estes “rótulos”? Bergson responde: estes são “a palavra que nota 

das coisas sua função mais comum, seu aspecto mais banal, [e que] se insinua entre 

elas e nós”. A linguagem nasce, portanto, para a exigência da ação. Agir é 

simplificar. O nome não nos permite apreender as coisas em sua singularidade, mas 

de torná-las comum, manipuláveis como os gêneros (2001, p.502).  

 

Mabille começou expondo um Begson avesso à linguagem, ao ponto de classificá-la 

como instrumento artificial. Na realidade, Bergson foi mesmo contrário ao tipo de linguagem 

que se apresentava como conceito (imóvel). Isto quer dizer que a linguagem passou a ser um 

desafio para Bergson devido a relação entre coisas e objetos. As ditas coisas mesmas são 

imagens que se apresentam de forma eidética – para resumir em uma palavra. A linguagem 

não seria uma questão instrumental ou fragmentadora de orientação externa. A partir de 

Mabille e Gadamer passa-se a compreender que Bergson pensou a linguagem sob dois modos 

distintos. Mesmo sendo distintos, não se pode atestar que Bergson perseguiu uma ontologia 

que buscava o permanente e o imutável, um absoluto.  
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No cruzamento entre Bergson e Hegel, encontra-se, em Mabille, uma investida para 

observar, em Bergson, positividade para a linguagem. A reserva que Bergson teve em relação 

a linguagem decorreu das implicações científicas que estavam empregando seu uso. Seria uma 

espécie de simulacro que se colocava entre as coisas mesmas e o eu. Isto pode ser 

compreensível, porque Bergson não escondeu sua aversão ao utilitarismo. A linguagem 

parecia ser uma espécie de instrumento, que substituía as coisas, sem se ocupar com elas 

mesmas. Essa realidade da linguagem como palavra ordenou-se pelo vínculo existente entre 

percepção atual e ação (2001, p.510). Mabille trouxe os termos imediato e mediato para 

distinguir pela linguagem, o que seria da intuição e da inteligência. Para a segunda escreveu:  

 
A intelligenz é um momento do espírito, o entendimento preferencialmente revezado 

da consciência. O homólogo da inteligência bergsoniana e, portanto, o entendimento 

hegeliano: aquele que separa, que fatia, que recorta seu objeto, que o coloca no 

espaço” (2001, p.506).  
 

Mesmo que a linguagem seja um caminho tortuoso e cheio de desvios, há, em Bergson, 

uma boa e uma má mediação. A segunda compunha a espacialização, artificialidade e 

justaposição. Em relação à primeira, o imediato coincidia com ela, pois era contínua e fluida. 

Mabille apreendeu, tanto na leitura de Bergson quanto na de Hegel, que a linguagem poderia 

ser apreendida com maior rigor para o desejado, ou seja, sua mediação.  

 
Por mais clareza e a título de hipótese, eu descreveria esta tarefa da filosofia, em 

Hegel como em Bergson, em três momentos através dos quais deve compreender: 1/ 

que a linguagem não é um simples instrumento; 2/ que esta é a fluidez que 

caracteriza a boa mediação da linguagem; 3/ que a palavra filosófica é um trabalho 

de fluidificação do pensamento que lhe permite casar a vida do sentido (2001, 

p.509).  
 

Mabille insistiu no lado positivo da linguagem para o vitalismo bergsoniano. É por ela 

que o imediato se apresenta109 e, pela simpatia, há busca de interpretação. Veja que a não 

instrumentalização da linguagem condiciona ao avanço ou a evolução em que coincide má e 

boa mediação do pensamento. Por esse caminho, a mediação não se limita à justaposição ou à 

oposição entre tempo e espaço, espírito e matéria, virtual e atual, homogêneo e heterogêneo, 

uno e múltiplo, quantidade e qualidade. Devido à fluidez, esse dualismo bergsoniano é capaz 

de se duplicar, permanentemente. A fluidez é avessa à imobilidade dos conceitos. Encerrando 

o texto de Mabille, compreende-se que sua ocupação foi a de demonstrar que Bergson e 

linguagem não representa uma oposição, mas o caminho.  

 

                                                           
109Essa afirmação não pode ser confundida como a ideia de que a linguagem é causa do imediato. Mas, por ela 

pode-se compreender a presença do imediato. Ou seja, não se trata de causa , mas de fundamento.  
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Bergson descreve aqui um processo de atualização que vai de uma inteligência que 

adere à ação a uma inteligência reflexiva e, portanto, capaz de distanciação em 

relação ao mundo da ação. Esta reflexão é uma liberação, é uma reconquista. Esta 

reconquista é abertura sobre a interioridade, orientação na direção ao eu profundo. 

Certamente a inteligência que reflete não é ainda intuição-em-ato, mas ela é em 

potência. Qual é o ato desta potência? Este é a linguagem: esta que nos separa dos 

objetos materiais onde nós estamos fixados. Tornando-se móvel, se fluidificando, a 

linguagem não é mais escrita, ela não é mais simples instrumento. Ela torna-se 

vivente. É isto que Bergson chama de passagem do “signo instintivo [que] é um 

signo aderente” ao “signo inteligente [que] é um signo móvel” (2001, p.510,511).  
 

Por meio da linguagem, há abertura que busca a superação do instinto pela inteligência. 

Observe que, pela apropriação de Mabille, há, em Bergson, uma questão em torno da 

linguagem – motivo de elogio do próprio Gadamer – que ultrapassou o simbólico e a 

representação, pois não se tratava de linguístico, comemoração ou convenção social. Essa 

situação pode ser compreendida como se a linguagem fosse um ultrapassar a reprodução por 

sucessão de palavras, ou na justaposição delas. Essa essência da linguagem conduz, pela 

capacidade interpretativa, à aproximação do imediato. Tendo Deleuze como referência, esse 

imediato pode ser comparado ao raio do pensamento, que se apresenta em velocidade – sendo 

ele em linguagem e por linguagem, como se ela se confundisse no plano e no conceito.  

Em La Pensée et le Mouvant, Bergson apontou para como era presente as leituras sobre 

o passado a partir do acontecimento. Nas considerações específicas realizadas no capítulo Le 

Possible et le Réel, abordou a condição do conhecimento, por meio da pesquisa, que colocava 

o passado na dialética entre possível e trajeto. No modo próprio do intelectualismo, o possível 

era tragado numa dinâmica de menos que o real; Bergson considerou esse tipo de 

posicionamento ilusório (2003, p.60). De acordo com o filósofo, a previsibilidade não teria 

relação com a duração e com o tempo. Possível e real comportam-se como autodeterminação, 

não há condição de compreender um mais que outro. Desta maneira, a abertura como caminho 

da linguagem condiciona a compreensão da memória por uma determinação que, mesmo não 

sendo necessária, evidencia o passado independente do presente. A determinação é uma 

atividade psicológica, e não real. Quer dizer que nessa obra, Bergson deu atenção para 

questões que se faziam presente em seus dias e que, para ele essas concepções deterministas 

desconsideravam princípios imanentes que deveria ser preservados.  

Na primeira parte da introdução do Le Pensée et le Mouvant, a visão em relação a 

história teve como principal objeção o posicionamento do passado e do trajeto serem de 

mesma natureza. Essa posição determinou o tempo localizado na dimensão da previsão e da 

exterioridade. O tempo apreendido por uma linha e o acontecimento compreendido por 

justaposição, era tendência de seus dias e que, segundo ele, afetava diretamente a concepção 
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da história como reconstrução do passado a partir do princípio do progresso inerente a 

perspectiva sociológica. Bergson, consciente de seu tempo, atestou que até mesmo filósofos 

estavam sendo persuadidos a pensar como a ciência moderna – numa relação determinada 

pela linguagem e com o simbolismo científico. Por essa influência, Bergson chamou de ilusão 

científica a crença de que pelos fenômenos e eventos o avenir fosse dado no presente, 

teoricamente apreendido por algum tipo de visibilidade sem acrescentar nenhuma novidade. 

Apresenta-se a teoria de que os efeitos decorrem das causas. Posicionamento que encontrou 

em Bergson oposição, ou seja, a liberdade não poderia ser reduzida a escolha, o efeito a causa 

e o possível ao real. Esse reducionismo seria na realidade, uma simplificação do problema em 

torno do tempo (2003, p.11).  

E, de acordo com o que foi exposto até o presente momento, o bergsonismo tendeu para 

pensar as simultaneidades da realidade, o que não representou o abandono do pensamento 

científico, mas de sua reconsideração sobre o tempo. “Mas o filósofo, que não pretende nada 

deixar de lado, está obrigado a constatar que os estados de nosso mundo material são 

contemporâneos da história de nossa consciência” (2003, p.12). Esse posicionamento de 

Bergson foi decorrente da imposição de um passado recomposto pela ideia de movimento 

retrógrado. A indeterminação não se fazia presente na preocupação científica. Por este motivo 

a filosofia bergsoniana não admitiu a ausência da liberdade para o avenir. O historiador não 

poderia localizar-se no retrógrado, sua função não é reconstruir o passado sob o princípio da 

experiência passada.  

 

Quando esse historiador considerar nosso presente para nós, ele procurará, 

sobretudo, a explicação de seu presente para ele, e mais particularmente deste que 

seu presente conterá de novidade. Desta novidade, não podemos ter nenhuma ideia 

hoje em dia, se esta for uma criação (2003, p.14).  

 

Atualmente, sob o ponto de vista da Teoria da História, e mesmo da História Oral, essa 

discussão é vista sob o critério do superado. Em outros termos, não há problema de relacionar 

o passado a ideia de distância. A aproximação não pode ser que de maneira indireta e 

estritamente vinculada a cognição110. O passado fica inacessível, sob o ponto de vista do 

histórico, porque cada um localiza-se no post factum. Mas, como a orientação de Bergson foi 

fixada sob a indeterminação, sua relação com o passado difere desse determinismo 

cronológico ou subjetivo. O que Bergson estava identificando e perseguindo não pode ser 

                                                           
110 Crítica fundamental de François Simiand (2003). Em seus termos o conhecimento decorre do imediato, mas 

no caso dos historiadores, o fato que tendiam a explicar era, na realidade, construções dadas por subjetividade. A 

apreensão psicológica não poderia ser confundida com subjetivo, a noção de causa estava sendo confundida com 

condição necessária a partir dos acontecimentos.  
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confundido com o que é presente na História Oral, no caso da memória, como representação. 

O caminho percorrido por Bergson diferencia-se da relação simétrica entre referência e 

representação. Sua teoria da memória apresentou o esboço de um método que caminhou em 

direção a demonstração. De primeira vista, o que Begson referiu ao passado como retrógado 

não pertence à atividade historiadora assim como há explícita recusa do encobrimento da 

contingência em sua filosofia. Também, a previsão não pertence ao trabalho do historiador e, 

por isso, a contingência é responsável por essa incapacidade. E, quando se trata da memória, 

de mesmo modo, quando ela acontece, a contingência está inerente aos intervalos e 

intermediários. Há de se pensar a duração diferente de continuidade a fim de evitar mal-

entendidos111.  

Protelando a discussão em relação a contingência e aproximando do problema do 

passado, a ideia de retrógrado fez parte da perspectiva da história de seus dias. E, para não 

adentrar propriamente ao problema metodológico da história, é importante ressaltar 

unicamente que o modelo de história baseava-se, segundo as críticas de Simiand no Método 

Histórico e Ciência Social, no equívoco da possibilidade de reconstrução do passado a partir 

de intenções, pensamentos, interesses e outros. Criticando Seignobos, afirmou que a história 

pregava imparcialidade, exatidão e recusa literária (2003, p.71); mas o que realmente faziam 

era confundir subjetivo com psicológico. Seignobos confundiu causa com condição 

necessária: “A indistinção de conceitos, o desconhecimento do sentido próprio de causa em 

linguagem científica, a imprecisão de termos em uma análise metódica explicam porque os 

historiadores não têm uma noção fixa de causa” (2003, p.49,50). Um fato não se resume ao 

documento ou ao acontecimento que o historiador elege como importante (2003, p.60,61).  

A crítica de Simiand representa uma visão de história, contida na escola metódica, que 

não proporcionou conhecimento científico, ou seja, era ausente de objetividade e 

determinação externa a vontade. Possíbilita-se compreender que o Bergson do final do século 

XIX, suspeitou da história porque sua estrutura de conhecimento estava baseada por 

princípios que a epistemologia criticava, assim como sua metafísica da imanência. Por este 

motivo Bergson acreditou que, sob o princípio epistemológico a história desconheceria a 

evolução e duração, positividade presente no tempo. A espacialização da história a induzia 

para a justaposição dos acontecimentos e não demonstração da relação entre causa e efeito. 

                                                           
111 A partir do que se apresentará no terceiro capítulo em nome de Simmel, antecipado neste capítulo em nome 

de Merleau-Ponty, pode-se afirmar que a crítica ao encobrimento da contingência feita contra Bergson decorre 

do fato de que, a história está submetida a sua teoria da memória. Essa condição justifica, para esses teóricos, a 

ideia de absoluto em Bergson. Desta forma, Bergson não teria diferenciado conteúdos e formas inerentes ao 

passado sob o ponto de vista da história e da memória.  
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Esse posicionamento identifica, então, porque Bergson se ocupou com o conhecimento 

histórico sob o ponto de vista de sua teoria da memória. O legítimo conhecimento 

reivindicado por Simiand, sob o signo do imediato, em Bergson seria unicamente 

determinismo. A ideia de fenômeno que estava presente na ciência social vinculava-se ao 

problema da determinação externa112. Por esse motivo que não se pode confundir fenômeno 

epistemológico com endosmose. Para tanto, a intuição, como método, compreenderia esse 

fenômeno da memória se a linguagem fosse tida sob a coincidência.  

A intuição significa consciência, consciência imediata. Esta afirmação está presente na 

segunda parte da introdução ao La Pensée et le Mouvant. Quer dizer que os acontecimentos 

são compreendidos se estiverem vinculados a oscilação entre consciente e inconsciente. 

Segundo Bergson, essa oscilação se dá por “alternâncias rápidas de obscuridade e de luz, ela 

nos faz constatar que o inconsciente está ali; contra a estrita lógica ela afirma que o 

psicológico sendo do consciente, há, no entanto, um inconsciente psicológico” (2003, p.19). A 

consciência se torna mais entrelaçada que o corpo, isto significa que Bergson acreditou haver 

relação entre nossa consciência e outras consciências não sendo percebida pela divisão 

existente entre os corpos. Esses intervalos entre as consciências significa que há uma simpatia 

que interpenetra as consciências humanas. Essa condição foi para Bergson o que ele chamou 

de fenômenos da endosmose psicológica. E, por este motivo que Bergson defendeu que a 

endosmose não dissocia experiência, duração, consciência.  

 
A intuição nos introduz na consciência em geral. – Mas não simpatizamos que com 

as consciências? Se todo ser vivente nasce, se desenvolve e morre, se a vida é uma 

evolução e se a duração é aqui uma realidade, não há também uma intuição do vital, 

e por conseguinte uma metafísica da vida, que prolonga a ciência do vivente? 

Certamente, a ciência nos dá de meios em meios a psicoquímica da matéria 

organizada; mas a causa profunda de organização, vemos que ela não entra nem no 

quadro do puro mecanismo, nem naquela da finalidade propriamente dita, que ela 

não é nem unidade pura, nem multiplicidade distinta, que nosso entendimento, 

enfim, a caracterizará sempre para a simples negação; não conseguiremos 

controlar113 para a consciência o élan da vida que é em nós? – Vamos mais longe 

ainda. Para além da organização, a matéria inorganizada nos aparece sem dúvida 

como decomposição em sistemas sobre os quais o tempo desliza sem penetrar, 

sistemas que entram no âmbito114 da ciência e os quais o entendimento se aplica. 

Mas o universo material, no seu conjunto, faz esperar nossa consciência; ele espera 

ele-mesmo. Ou ele dura, ou ele é solidário de nossa duração. Ele está ligado ao 

espírito por suas origens ou por sua função, num caso como noutro ele substitui a 

intuição por tudo isto que ele contém de mudança e de movimento real. Acredito 

precisamente que a ideia de diferencial, ou, antes, de fluxo, foi sugerido à ciência 

                                                           
112 É preciso fazer outro comentário neste momento, a postura bergsoniana em relação a história foi criticada por 

Simmel porque história e memória possuem diferenças de naturezas e que, por isso, a ideia de acontecimento 

previsto em Bergson não se encaixa no da história.  
113 No original francês o termo é ressaisissant.  
114 No original francês o termo é relèvent.  



116 
 

por uma visão deste gênero. Metafísica, por suas origens, é tornada científica a 

medida que se faz rigorosa, ou seja, exprimível em termos estáticos (2003, p.20).  

 

Há nas palavras de Bergson uma carga de cunho teórico e metodológico que pode ser 

compreendida sob o princípio da interpretação. Essa fica associada a intuição pelo fato de 

Bergson ter acreditado na ideia de sugestão e estática. Sob a ideia de linguagem, compreende-

se que Bergson, apesar de ter reunido um conjunto de discussão e conceituação neste trecho, o 

ordenou a partir da insistência do misto. Pela endosmose, estabeleceu duas relações, a 

sugestão presume que a dimensão histórica das determinações são amenizadas por uma 

duração independente como movimento real. A sugestão não é uma determinação, mas 

apreensão intuitiva do que não é pessoal, ela faz-se presente na experiência. Assim, entende-

se porque para Bergson a condição histórica e a experiência possuíam diferenças. Por causa 

da implicação de retroagir e da ideia de recompor o passado por ele mesmo, Bergson retirou a 

duração da determinação histórica. O tempo não se limitaria para simetria entre passado e 

presente. Já estando essa discussão simétrica aparentemente satisfeita até aqui, o que se torna 

intrigante é a relação provável entre a duração e o absoluto. Pelas leituras de Simmel e 

Merleau-Ponty, o deslizar do tempo, da sua autonomia pode sugerir um absoluto, mas, em 

mesmo tempo, a sugestão não se torna uma determinação pelo fato de que pela experiência a 

duração permanece como sugestão. À interpretação foi direcionada a atenção como 

possibilidade demonstrativa. Para a condição de estática, Bergson acentuou a ideia da 

solidariedade, da condição de entendimento. A noção de intervalos faz mais sentido pelo fato 

de que não se trata de determinação necessária, mas da relação entre fenômenos da 

endosmose que caminham entre as contingências históricas e os intervalos como elementos 

estéticos.  

Para Bergson, somente pela consolidação da metafísica (como ciência do tempo) 

haveria uma reordenação da concepção da história, em relação ao acontecimento. O conceito 

de ciência presente no século XIX, ao qual Bergson se reportou, refletiu a ênfase e a redução 

da realidade à espacialidade – motivo que o provocou a debater a partir do princípio da 

negação. Como caráter de ciência, preferiu referir-se a ela com a adjetivação de 

representativa. Em sua concepção, havia a necessidade de consolidar a ciência do tempo 

como negação à determinação espacial, mesmo sendo ela diferente de oposição. Mas, diante o 

determinismo, a ciência do tempo poderia esclarecer questões que não poderiam fazer parte, 

de modo adequado, das concepções presentes nas ciências do espaço. Bergson optou pelo 
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caminho de redefinição da metafísica, implicando-a na formulação de uma teoria da 

memória115.   

 

A memória como acontecimento 

O acontecimento foi pensado por Bergson a partir de um posicionamento que não 

decorria da determinação necessária, ou seja, houve em Bergson uma mudança de horizonte. 

O acontecimento foi colocado na dinâmica dentro e fora e interno e externo. E, o que importa 

neste momento é necessariamente a proximidade entre memória e acontecimento. Em 

Bergson, no Matière et Mémoire, a memória-ação direciona-se para a ideia de acúmulo (2003, 

p.45,46). Quer dizer que não há mediação, mas, neste caso em especial, esse acontecimento 

da memória prescinde do seu potencial comunicativo. E, se há aqui a presença do narrador, 

significa que esse tipo de memória é extensivo a palavra. Esta faz parte ou expressa a 

experiência. O acontecimento não está na sucessão contínua, mas entre possível e real. Não 

sendo o passado um antes do presente, também não se pode creditar ao possível a brevidade 

em relação ao real. Sendo memória-ação o acontecimento da memória em lembrança, não 

pertence a um passado cronologicamente distante do ouvinte, mas a um passado diferente nele 

mesmo que apresenta um virtual que está nessa diferença entre as imagens-lembrança e a 

representação. Então, a compreensão científica de sua época em relação ao tempo não 

encontrava em Bergson um correspondente. A metafísica deveria ser esta ciência positiva que 

apresentaria um tempo não especializado.  

Como se trata da noção de ciência, na introdução para a primeira e segunda edição do 

La Pensée et Mouvant, é possível observar que Bergson definiu que por ciência compreendia, 

além das representativas, também a metafísica positiva. A história, em especial, era uma área 

do conhecimento que não poderia ser considerada ciência pura. Bergson sabia que os objetos 

da história não pertenciam propriamente ao espaço e nem propriamente ao tempo, ele a 

chamou de ciência do meio.Acreditou que somente com a consolidação da metafísica como 

ciência do tempo, a história teria instrumentos suficientes para elaborar metodologia adequada 

para seus objetos. Mas, o que importa aqui é o fato de que a história se aproximou das 

ciências auxiliares e, a ideia de Bergson foi colocada de lado entre os historiadores franceses. 

                                                           
115  Segundo Bergson (2003), havia uma confusão entre movimento e trajeto, decorrente da importação de 

conceitos das ciências representativas, especialmente da física. As ciências do meio, aquelas que ainda não 

haviam conseguido estabelecer um corpus teórico autônomo (o que incluía a história), necessitavam de outra 

forma de conhecimento. Bergson teve em mente que as ciências representativas compunham uma ciência de 

outra natureza em relação à metafísica – assim como, em suas afirmações, a história não poderia ser uma ciência 

pura em relação às representativas, ou em relação à metafísica. Porém, estava certo de que, enquanto o modelo 

de ciência fosse regido pelos conceitos da repetição, essas ciências do meio não conseguiriam se constituir de 

modo adequado em relação a seus objetos pretendidos.  
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Já dito no capítulo anterior, os Annales não apropriaram das ideias de Bergson porque se 

aproximaram da psicologia, da psicanálise e dentre outras. E, estando no século XXI, não há 

necessidade de argumentar essa ideia porque ela é dada à percepção sem dificuldade. A 

definição de campos como o da história oral vinculada a antropologia reforça essa afirmação. 

Mas, caso a ideia estiver fixada em posicionamento contrário, há muita dificuldade para se 

pensar a contribuição de Bergson para a história116.  

Se, a seu nome for vinculada a discussão em relação a um tipo de memória não 

convencional, deve também atestar que a concepção vinculada a Bloch – no prefácio escrito 

por Le Goff –, do Apologia da História ou Ofício do Historiador, está equivocada117. A 

memória-ação contraria a ideia da memória se tornar matéria-prima da história (2001, p.17). 

A memória não acontece antes da história ou a história se torna sua atestação válida. Há aqui 

a afirmação de que memória e história não possuem uma relação de disputa, justaposição, 

julgamento, comprovação 118 . Se considerar válido o que Ricoeur chamou, no Tempo e 

Narrativa I, de as três Mimesis (1994, p.101-103) e o que Rüsen chamou de disputa política 

da memória – conferência realizada no ano de 2010 sob a discussão dos Principles of 

Historical Sense119 –, a memória contraria a ideia de matéria-prima justamente porque há 

princípios hermenêuticos inerentes a ela. Quando se trata de memória, em sentido histórico e 

psicológico, não há uma memória pré-figurada que determina um substrato ou fonte capaz de 

apreender um lugar original sem mistura. Socialmente falando, o misto está nos símbolos 

apreendidos pela vivência de cada um. Sob o ponto de vista imanente, o misto se constitui a 

partir da duração apreendida à diferença e ao virtual como passado.  

                                                           
116 Os estudos em história que podem contribuir são praticamente inexistentes.  
117 A afirmação de que memória é matéria-prima da história, induz ao erro de acreditar que a memória é 

passividade. Seria o mesmo que dizer ser a história um lugar a posteriori da memória. A memória, neste caso 

fica submetida a ideia das individualidades idiossincráticas e a história como forma de conhecimento capaz de 

estabelecer os limites válidos da memória e, por isso, sua abrangência é social. Neste sentido, não soa estranho 

atestar que Halbwachs teve uma boa relação com o Annales. A memória ficou submetida a uma validade social e 

os elementos idiossincráticos manifestam esta determinação ou dependência que o psicológico tem do social. 

Assim, a história se tornaria o discurso mais elaborado que independia das vontades de cada indivíduo e passaria 

para o plano metodológico.  
118 Mais uma vez é preciso constatar que esta afirmação entra em conflito com a leitura de Merleau-Ponty (2011) 

em relação a Bergson. Em todo o texto Élogie de la Philosphie et Autres Essais esse conflito se fixa a partir da 

ideia da história ser dialética em relação a coincidência e ao progresso existente na duração bergsoniana.  
119 Essa conferência foi disponibilizada na página do youtube com o título O que é a Meta-História? Atualmente 

foi traduzida pelo professor Estevão Rezende de Martins a obra intitulada Teoria da História: Uma Teoria da 

História como Ciência contendo as discussão que Rüsen não expôs no Razão Histórica em relação a recepção do 

pensamento histórico na vida prática a partir da politica e disputa pela memória. Neste sentido, ficou claro para 

Rüsen que o esforço de separação entre história e memória a partir de relações tradicionais – que neste estudo em 

particular criticou a postura de Candau em relação a história e memória – são insuficientes para se pensar a 

memória. Sua base de reflexão parte do que sustentou Halbwachs em relação as condições sociais inerentes a 

memória que ultrapassam o subjetivo, o espontâneo e o originário (2015, p.88,89, 222-229).   
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O acontecer da memória vincula-se para este dualismo imanente misto. Não importa 

distinguir o que é tempo e espaço como duas realidades distintas, mas de pensar como esta 

realidade está mantida por um dualismo permanente que não se torna dois lados, mas reflexos. 

Mesmo assim, não se pode dizer que o misto do qual mencionou Bergson, pensado e refletido 

por Deleuze, foi compreendido ou bem aceito no pensamento moderno. A dificuldade está 

justamente na capacidade demonstrativa, por princípio epistemológico, desse misto que é 

presente no pensamento de Bergson. A diferença e o virtual são dois princípios inerentes ao 

fenômeno da memória – a endosmose – que recusam um passado-ele-todo apreendido 

psicologicamente como pré-figurado ou de um passado idiossincrático como direito de 

escolha. A diferença e o virtual presente nos argumentos de Bergson estabeleceu a 

experiência como ponto de observação e, esta observação, considerou irrelevante a discussão 

para os limites entre história e memória que tenham a sobreposição ou a submissão de uma 

sobre a outra. Não se trata de uma disputa ou da legitimação de cada uma, mas de como 

ambas constituem-se narrativamente a partir de seus princípios orientadores. Ao invés de 

buscar submissão ou oposição entre uma e outra, o importante está para como as teorias da 

memória se fundam por formas e conteúdos e, a partir delas, compreende-las na pesquisa em 

história.  

Mesmo no debate existente sobre a memória, a tendência de relaciona-la ao princípio da 

conservação é predominante. A aproximação da psicologia social pode ser apresentada desde 

o período dos Annales. Mesmo não fazendo uso do termo conservação, a memória está 

enquadrada a partir da submissão do virtual ao temporal. Dando atenção a um exemplo, 

encontra-se no texto Percursos de Memórias em Terras de História: Problemáticas Atuais, da 

historiadora brasileira Jacy Alves de Seixas, um ponto de vista comparativo entre Proust e 

Bergson que localiza a memória como representação. O que interessa neste momento 

aproxima-se da forma como Bergson foi apresentado.  

 
Se memória existe “fora de nós”, como pretendem Bergson e Proust, inscrita nos 

objetos, nos espaços, nas paisagens, nos odores, nas imagens, nos monumentos, nos 

arquivos, nas comemorações, nos artefatos e nos lugares mais variados, é preciso 

reconhecê-la também no seu próprio movimento, ao mesmo tempo espontâneo e 

interessado, sempre descontínuo e atual, o que pode conduzir a história a uma 

abertura em direção a outros lugares, ainda que desconcertantes e imprevisíveis ao 

estrito cálculo e razão historiográficos (2001, p.51,52).  
 

Sob o ponto de vista dos lugares, parece que a memória possui uma duplicação entre o 

que se apresenta na exterioridade e o que se apresenta em algum outro lugar. Mas, o que 

chama a atenção é o fato da memória estar fora de nós. No original francês o dehors de 
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Bergson concentrou-se naquilo que não é mesmo sendo 120 . Há uma relação entre o eu 

corpóreo e o eu incorpóreo. Deleuze apresentou a morte como exemplo para pensar essa 

ambiguidade presente que pode ser aplicada neste caso em especial. Na parte Do 

Acontecimento, do Lógica do Sentido, escreveu que a morte possui, de um lado, uma 

fundação comigo e, de outro, aquilo que não tem relação comigo. Saber que cada um irá 

morrer não autoriza pensa-la sob o critério da pessoalidade. Na realidade, a vivência possui 

uma relação com a morte, cada um sabe que está morrendo e vive a partir desta certeza, mas 

não significa que a explicação da morte está alojada naquele que morre. A morte possui uma 

relação com “o incorporal e o infinitivo, o impessoal, o que é fundado senão em si mesmo” 

(1974, p.154). Deste modo, como acontecimento, a morte possui dois lados: “De um lado, a 

parte do acontecimento que se realiza e se cumpre; do outro lado, ‘a parte do acontecimento 

que seu cumprimento não pode realizar’” (ibid).  

O dehors não pode ser apreendido sob o signo da exterioridade, as coisas não estão 

alienadas aos objetos como se fossem de mesma natureza e grau. Essa finalidade é para a 

representação. A memória vinculada a lugares apresenta-se para Bergson como uma questão 

sub-reptícia121. Um falseamento imputa-se a memória e esta passa a ocupar lugares. O próprio 

movimento da memória pertence a duração e, fazendo parte da compreensão, seu 

prolongamento exprime-se na palavra. Deste modo, memória e história possuem regimes 

narrativos e demonstrativos distintos. Com a história, a memória tende a ser temporalizada e 

com a memória, a história compreende elementos que não são determinações cronológicas. 

Essa discussão está para além do interno e externo. Sob o princípio do tempo como duração, a 

memória lida com o infinito. O dehors apresenta-se como problema da metafísica imanente 

em Bergson que se aproxima do pensar a vivência que experimenta, pelo corpo, a Vida. A 

memória pertence ao de fora – mas não se pode confundir o de fora com o externo. Deste 

modo, o princípio da memória-conservação está caracterizado por uma retenção e extensão.  

Ao mesmo tempo, e exposto por Bergson no conjunto de sua obra, a lembrança não se 

confunde com a memória, ela é seu acontecer como fato psicológico. Esta implicação refuta a 

ideia de que a memória está desprendida da vida e da prática, do agir e da carência de 

orientação. 

                                                           
120 É possível observar essa afirmação de Bergson no primeiro capítulo intitulado De L’Intensité des États 

Psychologiques do Essai sur les Données Immédiates de la Conscience; quando se trata do estado psíquico não 

há uma questão de espaço, mas de um impresso que vem de fora. Como está no terceiro capítulo desta pesquisa, 

seria como o vento que sopra a hélice. Psicologicamente, seria como atestar que na intensidade não predomina 

sintomas físicos (2003, p.12,16).  
121 Este termo foi utilizado para a tradução portuguesa do Ensaio Sobre os Dados Imediatos da Consciência. No 

termos de Bergson essa forma de pensar a duração na memória é estabelecer a complicação da sucessão como 

linha contínua. Nesta perspectiva a memória fica estabelecida pela relação entre antes e depois (1989, p.72,73).  
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A memória-duração foi pensada na filosofia de Bergson como ausente de lugar. 

Qualquer espécie de lugar, mesmo em sentido lato sensu, remete para a noção de algo. Na 

radicalização da filosofia bergsoniana pela leitura deleuziana, no Plano da Imanência, o algo 

não pertence ao objeto da filosofia (1992, p.67,68). Bergson deixou claro que, desde Matière 

et Mémoire, nenhuma lembrança que seja percepção da própria lembrança possui utilidade. E 

isto não significa que a memória destitui-se de seu próprio movimento. Mas, como esta 

implicação redireciona uma forma de memória que não seja de dois lados ou de lugares 

diferentes? Bem, como o princípio não é o de pensar o exterior da memória, mas sua condição 

corpórea, Bergson escreveu:  

 

Destas duas memórias, a primeira é verdadeiramente orientada no sentido da 

natureza; a segunda, deixada a ela-mesma, estaria um pouco em sentido contrário. A 

primeira conquistada pelo esforço, fica sob a dependência de nossa vontade; a 

segunda, toda espontânea, coloca tanto capricho para reproduzir que da fidelidade de 

conservar. O único serviço regular e certo que a segunda possa devolver à primeira é 

de lhe mostrar as imagens deste que a precede ou acompanhar as situações análogas 

à situação presente, a fim de esclarecer sua escolha: nisso consiste a associação de 

ideias (2003, p.52).  

 

Na relação entre o que foi apresentado a partir de Seixas e o que Bergson escreveu, a 

ideia de próprio movimento não pode ser considerado como um lugar diferente, mas ele torna-

se a própria diferença. A memória-ação localiza esse lugar que não pode ser outro que o 

movente. Como memória-compreensão, o que se deve ater, neste sentido, implica para como 

virtual e representação são relacionáveis. Virtual e atual foram pensados por Bergson 

simultaneamente e não sequencialmente. Um tipo de memória não é antecipação de outro, 

elas coexistem. Deste modo, o passado fica compreendido na filosofia de Bergson através de 

um reflexo: de um prolongamento e de uma temporalidade, uma dimensão do atual e do 

virtual inerentes ao movente. A memória-ação não pode apresentar a memória-duração como 

um todo e, esta memória-consciência não está à ideia de absoluto.  

Contrariamente a leitura de Halbwachs, o acontecimento da memória recusa o 

raciocínio do recuo e do retorno. Não se trata de encontrar um fundo ou uma fonte pura. Não 

há uma fonte inesgotável que possui seus contornos definidos assim como os conceitos que 

tendem a confundir conteúdo e forma. Esse absoluto da memória em Bergson compõe o tipo 

de leitura que não desvincula a causa ao antes. Há dois movimentos distintos na memória de 

Bergson, um sobre o trajeto e o outro na recomposição da trajetória. Retomando o exemplo da 

leitura, inspirado em estudos de sua época, Bergson compreendeu que no exercício da leitura, 

o que há não é uma novidade sem percepção ou que ela seja pura. Bergson atestou que esse 

exercício movimenta-se por: “Nossa percepção distinta é verdadeiramente comparável a um 
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círculo fechado, onde a imagem-percepção dirigida ao espírito e a imagem-lembrança lançada 

no espaço correriam uma atrás da outra” (2003, p.62).  

Dito de outra maneira, a causa está inerente ao efeito, a percepção não se orienta sem a 

lembrança e a lembrança não tem utilidade sem a percepção. Elas agarram-se uma a outra de 

maneira a não haver reflexão. Esse processo faz parte do que Bergson chamou de 

reconhecimento. Com o reconhecimento, o movente não fica desorientado em relação aos 

objetos e a ação. Em páginas anteriores do Matière et Mémoire, Bergson, diferentemente de 

Halbwachs, não considerou a afasia um problema ligado a relação simbólica da linguagem, 

mas da relação entre duração e cérebro. A afasia é análoga ao que Bergson chamou de 

inibição da memória visual122. Mesmo assim, há uma imagem impressa no movente que não 

pode ser arrancada seja por natureza ou por associação de ideias. O reconhecimento não pode 

ficar limitado à relação entre percepção e lembrança. Há aqui duas situações: primeira, o 

reconhecimento não limita-se a percepção e a lembrança e, segunda, não há esquecimento 

absoluto.  

Para a primeira, o reconhecimento enquanto ação é imediato e não precisa da lembrança 

associativa como intervenção; trata-se de uma ação e não representação. Para a segunda, a 

inibição da memória visual não determina o pessoal sobre o impessoal. Essa doença 

psicológica não representa o apagamento completo das imagens em relação aos objetos. Na 

apropriação dos estudos sobre doenças metais, Bergson estabeleceu no original francês a 

dualidade incompatível entre femme e enfants. Significa dizer que a memória não resulta da 

ideia de conservação porque, mesmo um homem não reconhecendo a mulher na sua frente 

como a sua mulher e a criança como sua criança, não significa que ele deixou de ter 

percepção e reconhecimento. As imagens-lembrança de sua esposa continuavam presentes 

assim como as de seu filho. Enquanto percepção-atual, ele sabia que se tratava de uma mulher 

e de uma criança. O que não acontecia era a conexão reflexo entre o impessoal e a 

pessoalidade (2003, p.55).  

O reconhecimento demonstra que as imagens pertencem a uma diferença em relação a 

conservação. Se caso se tratasse de conservação, a memória que o doente tinha de sua esposa, 

ao vê-la, deveria estar predisposta à pessoalidade determinada pela percepção atual. A esposa 

e o filho reconheciam o doente enquanto marido e pai, mas ele, pelo contrário, ficava 

impedido de conectar as imagens-lembrança à exigência de reconhecer os dois como esposa e 

filho, ou seja, não havia coincidência a partir da experiência experimentada. A percepção era 

                                                           
122 Na tradução para o português a expressão inhibition de la mémoire visuelle foi traduzida como cegueira 

psíquica (2001, p.103).  
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determinada pela inibição da memória visual. O que Bergson afirmou baseou-se na ideia de 

que há, impressa no corpo, uma memória ou imagem primordial que não pode ser arrancada e 

esta memória produz reconhecimento, mas não significa que pessoal e impessoal estejam em 

conexão imediata ou representativa.  

 

Ora, se as percepções ulteriores diferem da primeira percepção neste que elas 

encaminham o corpo a uma direção mecânica apropriada, se, de outra parte, estas 

percepções renovadas aparecem ao espírito com este aspecto sui generis que 

caracteriza as percepções familiares ou reconhecidas, não devemos presumir que a 

consciência de um acompanhamento motor bem regulado, de uma reação motriz 

organizada, é aqui o fundo do sentimento da familiaridade? Na base do 

reconhecimento haveria, portanto, um fenômeno de ordem motora (2003, p.55,56).  

 

Além de conter, nesta citação, a forma do reconhecimento, ainda demonstra que as 

imagens-lembrança não permanecem imóveis em algum reservatório ou recipiente. Uma 

percepção passada não possui relação de anterioridade com a percepção-atual. Esta 

compreensão prescinde da negação do recuo e do enfraquecimento da percepção. Nas 

afirmações sobre Halbwachs, presentes no primeiro capítulo, a lembrança seria uma espécie 

de percepção enfraquecida. Como sua relação está para o passado e não propriamente para o 

presente, a indução que Halbwachs fez em relação a duração, resume-se na ideia temporal 

simétrica. Para haver duração na memória, a percepção presente precisa colocar-se no mesmo 

lugar que a percepção passada. Mas, em sentido oposto, pode-se compreender outro elemento 

importante a partir desta citação de Bergson; lembrança, como reflexo, não se estatiza porque 

a ela foi adicionada a ideia de movimento e progresso. O reconhecimento possui um fundo de 

ordem motora e, ao mesmo tempo, a capacidade da duração não é estabelecer parada, mas o 

prolongamento pela familiaridade. O acontecimento da memória, que estabelece parada e 

distensão.  

Bergson falou de dois movimentos permanentemente simultâneos. Virtual e atual estão 

para o reconhecimento por função motora e por associação de ideias. A percepção da qual 

Halbwachs chamou de enfraquecida não acontece mais. O princípio do singular deve ter 

compreensão literal. Cada imagem se estabelece como ponto em relação aos outros pontos da 

memória. Não se pode compreender a memória-duração a partir de uma vivência própria, não 

há uma consciência da memória, mas uma memória-consciência. Os conteúdos da memória, 

sendo eles inerentes a experiência, condicionam-se a partir dos intervalos, dos intermediários 

e das sucessões. A única restrição da qual foi feita por Bergson direciona-se pela recusa ao 

querer e a escolha como vontade, determinada pela percepção-atual em relação a memória. Há 

conteúdos independentes do bel-prazer. A dimensão do virtual é esta que impede que a 

memória se localize na dimensão idiossincrática, de um lado e na percepção de si mesma, de 
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outro. O misto existente na memória, como endosmose, veta a ideia de pré-dado e do post 

factum assim como da memória sob o critério de um absoluto regente como um a priori. Por 

este motivo que a memória, sob o signo do virtual, não se resume a representação. A 

capacidade narrativa da memória descreve a experiência do passado como se as palavras 

subsumissem o acontecimento. Se a descrição do passado como ele mesmo apresenta-se 

válido, significa que a interpretação submete-se ao dito descritivo. O espírito da nostalgia 

imputa para o intérprete a distância e, a proximidade aliena-se a própria descrição. Se, pelo 

contrário, o acontecimento for inerente a memória-ação, então, não se trata de um decorrido 

ou recomposição do trajeto, mas de como é presente uma trajetória na narrativa. A 

representação deixa de ser uma determinação necessária e abre-se a compreensão porque o 

acontecimento é, na realidade, decorrente da excitação que fez nascer a ação.  

O virtual também concentra a percepção. Isso significa que a percepção virtual é a parte 

do reconhecimento que apresenta o todo da parte. É como um esquema que apresenta 

contornos, mesmo que imperfeitos, que comprimem a imensidão da experiência em instantes. 

Essa percepção virtual funciona como o veto em relação a descrição contínua de si. O que 

apreende-se as imagens-lembrança são sentidos da evolução dessa vivência. Seria como o 

exemplo dado sobre a música. O músico não pode saber somente as notas, mas o seu 

conjunto. Se as notas não respeitam o ritmo do conjunto não é possível compreender os 

intervalos presentes na harmonia. Há, em uma nota o nascimento da próxima, o seu 

prolongamento. O sentido não é exprimido no conjunto das notas sem que os intervalos sejam 

respeitados. Quando se trata de reconhecimento e familiaridade, a percepção virtual funciona 

como uma pré-formação (2003, p.56). E, já dito antes, a virtual não representa o estático ou 

parada, como se as imagens-lembrança fossem independentes umas das outras e que, sua 

totalidade representasse uma existência própria impessoal e determinista. Se, a ideia é 

concentrar no acontecimento o virtual e a interpretação, isso significa que nenhum 

acontecimento pode ser considerado ausente de: sua singularidade e de sua relação com outros 

acontecimentos. Não se pode esquecer que a interpretação prescinde da estética e do histórico. 

A dimensão da quase-causa que Deleuze designou para o acontecimento, significa que cada 

vivência é histórica e há determinações inerentes a ela. Por outro lado, a causa respeita a 

singularidade do acontecimento para que se possa compreender a parada e o prolongamento.  

Para fechar esta ideia em relação ao virtual e a lembrança, Bergson deixou claro que o 

querer não pode estabelecer o poder de veto em relação a imagem-lembrança. Lembrar e 

esquecer se colocam sob a condição da diferença e não da conservação. O atual das imagens-

lembrança demonstra, segundo Bergson, que elas possuem a capacidade de se inovarem 
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(2003, p.52). Significa que as lembranças como pontos em relação a outros pontos não 

possuem contornos definidos, mas há sempre a possibilidade delas interconectarem entre si a 

partir de complementaridades e, devido a associação com ideias, elas não tendem a ser a 

reprodução maçante do passado sobre o presente. Essa ideia foi uma certeza para Bergson 

porque o passado determina-se por: simultaneidade e orientação prática. É impossível 

conceber o misto como condição inerente a indeterminação: “por um lado o aspecto de um 

hábito motriz, por outro aquele de uma imagem mais ou menos conscientemente localizada” 

(2003, p.53). Bergson deixou claro que o mecanismo cerebral que serve de base para o hábito 

motriz é ao mesmo tempo o substrato da imagem consciente. Há uma relação direta entre ação 

nascente e memória independente. Há estados intermediários que prolongam uma percepção 

atual e reproduzem percepções passadas. Mas, isso não significa que a percepção atual deseja 

buscar na memória a lembrança da percepção anterior. Isso seria o Déjà vu (2003, p.54)123.  

No caso da interpretação da palavra, não se pode confundir o som que chega ao ouvido 

com o escutar. Quando se trata de lembrança, não há sentido sem que se observe o movimento 

executado inerente ao dito. Para o escutar, exige-se relação com a consciência e não com o 

ruído propriamente. “Para que a lembrança da palavra se deixe evocar pela palavra escutada, é 

preciso ao menos que o ouvido ouça a palavra” (2003, p.66). Esta situação foi descrita por 

Bergson a partir do diálogo como diádica. Na ocasião, dando o exemplo de duas pessoas 

conversando em idioma estrangeiro, mesmo havendo a audição pelo som, não significa que há 

palavra escutada. Então, palavra escutada e ouvida coincide com lembrança e sentido. A 

palavra se torna interpretável a partir do momento que dela apresenta-se um exprimido. Deste 

modo, não se trata da lembrança da percepção passada, mas da imagem coincidente a 

percepção. Por esta coincidência conclui-se que, por imagem-lembrança, não se separa, na 

interpretação, percepção da lembrança na percepção atual (2003, p.62). Tanto no esforço 

quanto na atenção há um horizontal. Aquele que se esforça pelo apoiar-se e aquele que 

observa atentamente a inscrição na palavra localizam-se num fio, mesmo sendo ele 

assimétrico. Esse fio conduz a uma justaposição e a uma virtualidade. E, essa distinção inclui 

um vertical da memória que é percebido pela interpretação e não pela evocação. Há aqui uma 

paráfrase de Deleuze quanto a ideia de que não se diz o sentido enquanto se diz. O virtual se 

apresenta como um exprimido. Assim, Bergson descreveu que há dois movimentos entre 

                                                           
123  O Déjà vu pertence ao falso reconhecimento. No capítulo Le Souvenir du Présent et la Fausse 

Reconnaissance, do L’Énergie Spirituelle, a lembrança ilusória não está localizada em um ponto do passado, 

mas habita um passado indeterminado em geral. No falso reconhecimento é presente duas imagens reais, uma é 

reprodução da outra. A ilusão resume-se no fato de haver a crença de que a lembrança substitui a percepção 

(2003, p.63,72,74).  
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lembrança e percepção imediata. De um lado, uma expansão intelectual crescente e, de outro, 

causas de profundidade crescente. Para a primeira, os detalhes do objeto-ele-mesmo, da 

reconstrução de suas condições e, para a segunda, o virtualmente dado com o objeto-ele-

mesmo (2003, p.63).  

O processo compreensivo é diferente do executado. Enquanto na compreensão o que se 

agarra é o essencial e a distinção de movimentos possíveis, na execução há um inteiro 

imediato. Como exemplo, é possível retomar o exemplo de Bergson em relação a um idioma 

estrangeiro. No caso da compreensão, é possível saber a língua mentalmente, mas não 

significa capacidade de reprodução modular e intercalação dos intervalos na ordem de uma 

melodia. Quer dizer que, pelo fato de saber uma música, não significa que a pessoa tenha 

condição de cantá-la. O que não acontece quando o corpo está preparado por inteiro. Então, a 

reprodução imediata não distingue percepção de ação nascente, mas na mediação, precisa-se 

da representação (2003, p.67). Para compreender uma palavra, ela deve estar a partir de um 

esquema identificado a partir das frases. Um esquema motor insere as palavras a partir de 

contornos (2003, p.71,73). Por analogia, a ideia do corpo preparado concentra no apoiar-se e 

a interpretação na compreensão. Aquele que narra sobre si não localiza-se no sentido, mas na 

expressão. O expresso decorre da ideia de trajetória inerente ao narrado como diferença. Uma 

presença do passado não determinado unicamente pela simetria passado e presente, mas por 

uma simultaneidade. Um passado virtual presente que se agarra as percepções continuamente 

num progresso124.  

A atenção como esforço e observação não limita a memória para a posição voluntária. 

Sob a busca de uma provável independência da memória, Bergson apresentou a discussão 

sobre imagens puras e autônomas. Compreendido por Deleuze como plano cartesiano, 

Bergson definiu as linhas horizontal e vertical como mecanismo assimétrico das imagens-

lembrança e não simétrica como defendia a psicologia de sua época. Essa condição virtual foi 

evidenciada no capítulo dedicado a sobrevivência das imagens do Matière et Mémoire; 

sobrevivência essa que não se aproxima da ideia do passado presente no cérebro125. Passado, 

cérebro e imagens não pertencem a graus diferentes, mas a diferenças de natureza (2003, 

                                                           
124 Pela metáfora da língua estrangeira entre a compreensão e a execução, é possível afirmar que, no caso da 

memória-compreensão, o intérprete está ligado ao narrador porque este não possui a preparação para a execução. 

O apoiar-se pertence ao narrador, somente ele está preparado para a execução. Assim, há acontecimento porque 

ele inscreve-se a partir do seu movente. A interpretação está inerente ao ouvinte porque aquele que vivencia não 

consegue colocar-se na condição de compreensão. O narrador não retroage, mas produz memória-ação como 

acontecer dela. Há vívida implicação da relação entre eu e outro assim como, para Bergson e Deleuze, eu e 

Outrem.  
125 Motivo pelo qual Bergson rejeitou o conceito de inconsciente de Freud. Para Bergson, o inconsciente não 

pertence a natureza do esforço psicológico (2003, p.95). 
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p.76). O passado não sobrevive no cérebro porque, por lógica, sua função é destinada para a 

funcionalidade do presente e das exigências práticas. Para que o cérebro fosse capaz de 

preservar o passado, também seria necessária a possibilidade de reviver uma dor e não que a 

sensação a sugerisse (2003, p.82). Por isso, passado e presente não estão colocados 

simetricamente na memória para Bergson. A posição assimétrica da memória deixa claro para 

Bergson que as imagens e o passado decorrido são coisas distintas. O presente convive com o 

passado e não se torna representante dele como post factum. O que interessa do passado é em 

como ele está presente como imagem126. O passado é sempre expirado na ação porque sua 

presença é a partir da relação entre a sensação e o movimento.  

Considerando a memória sob o ponto de vista do encerramento do passado e da 

memória-compreensão, apreende a estas duas condicionantes a ideia de Bergson quanto aos 

dois movimentos da memória: imediato e prolongamento.  A ideia de plano cartesiano ficou 

definido no capítulo De la Survivance des Images. La Mémoire et l’Esprit pelo dualismo entre 

lembrança pura e lembrança-imagem (2003, p.80). Como o corpo é a exata proporção 

movente dessa relação, à percepção designa-se a possibilidade compreensiva desse duplo 

movimento. Mas, sob a ideia de plano e diferença de grau, a memória como imagem pura não 

pode ficar condicionada a simetria presente na percepção entre estado forte e estado fraco 

(2003, p.81). O encerramento do passado designa o imediato da memória através de seus 

intermediários e a memória-compreensão, pela relação com a palavra que exprime um 

esquema. Sendo assim, não esteve presente em Bergson o princípio apriorístico. Não há uma 

imagem primordial no passadoa ser alcançada, ela já se faz no presente – a condição 

orientadora desse movente enquanto matéria e imagem que faz parte da compreensão dessa 

memória. Sendo a memória-ação essa oscilação entre o imediato e o prolongamento, 

compreende-se que Bergson estabeleceu os intermediários como a manifestação da memória 

como duração e não como forma, por isso o encerramento do passado. Essa ideia de 

intermediário pode ser representada sob um ponto de vista prático. A sensação faz parte dos 

intermediários porque o passado sobrevive inerente a ela e não a um conteúdo no cérebro que 

apreende o passado como forma. O encerramento do passado, neste sentido, funciona como o 

veto para a reprodução maçante do passado no presente e, além disso, preserva a capacidade 

de progresso e inovação das lembranças (2003, p.82).  

Encerrar o passado passa a ser o movimento natural da memória, uma vez que, o 

passado como memória pura é impossível de ser acessado. Esse passado é expirado na ação, 

                                                           
126 Por este motivo que Bergson defendeu sempre que cérebro possui mais relação motora que com a memória-

consciência.  
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mas não significa que esse passado deixa de existir. O passado possui autonomia em relação 

ao presente, mas sua presença no movente é sempre um misto que se apresenta em superfície 

para ação e compreensão 127 . Sendo de naturezas diferentes, esse dualismo bergsoniano 

determina um posicionamento em relação a memória que não pode ser compreendido sob o 

ponto de vista da conservação como uma determinação necessária. Esse passado é virtual e 

nada mais. Ele não é o acontecimento como lembrança. O que aconteceu não sobrevive na 

memória como conteúdo pré-formado territorializado no cérebro. O que se tem do passado é o 

reflexo da percepção atual. O passado e o avenir estão no presente como duração do tempo 

(2003, p.83). O passado encerrado não é orientado pela lei de conservação, caso o fosse, os 

conteúdos deveriam estar em constante renovação e perda. Em sentido contrário, o passado 

impediria o progresso e a aprendizagem. Tanto no primeiro quanto no segundo caso, a 

duração não está presente. No primeiro, a pessoa vive indefinidamente nos instantes do 

instintual. No segundo, haveria o veto para a orientação prática da vida. A duração depende 

da condição do movente estar entre a imagem e a matéria. Uma oscilação constante no 

dualismo que indetermina uma única linha dos fatos.  

O passado é, por ele mesmo, impotente. Bergson escreveu que: “Meu presente é este 

que me interessa, este que vive a favor de mim, e, para tudo dizer, este que me provoca a 

ação, enquanto que meu passado é essencialmente impotente” (2003, p.82). Esta afirmação 

resume algumas ideias apresentadas até o presente momento: diferença de natureza entre 

passado e presente, a condição virtual do passado e a condição motora do cérebro. Quando 

Bergson descreveu o cérebro como função motora, isto significou que havia no cérebro a 

incapacidade de gravar e conservar ele mesmo. Esta autoconservação não seria capaz porque 

ele possui sua atividade explicitamente ligada às exigências do presente (2003, p.91). Então, o 

passado não se torna uma determinação necessária porque sua função é de sugestão e não de 

determinação. Mas, isso não significa que a memória está para a vontade e querer de quem a 

narra ou apoia-se. Nenhuma pessoa consegue desvincular-se, por completo, de sua condição 

histórica ou cronológica. Os elementos estéticos e históricos caminham e misturam-se nesta 

experiência individual. As imagens possuem seu conteúdo imagético independente da 

                                                           
127 Essas afirmações podem induzir ao erro à crença de referência na memória. Não há um absoluto em Bergson 

a ponto de ser identificado como referência. A duração se mantém sempre entre o passado e o avenir, entre o 

antigo e o novo, a repetição e o progresso. Apreender a memória pura como uma fonte ou reservatório equivoca 

a relação entre conteúdo e forma. A ideia de conservação da memória vinculada a prerrogativa do cérebro 

imputa a memória essa confusão entre duração e idiossincrasia; se pensada sob a ontologia, apreende ao conceito 

de duração o absoluto que conserva a fonte energética da memória. Há nesta inquietação o erro de se pensar a 

memória sob o ponto de vista da política dos lugares.  
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condição histórica exatamente no momento que se agarram a essa condição para se tornarem 

orientadoras.   

Sob o ponto de vista do encerramento do passado, a exata proporção depende do 

movente na sua relação com a sensação e o movimento (2003, p.83). O imediato e a 

representação transitam entre intervalos e intermediários que estabelecem os princípios para a 

memória-compreensão. Sensação e movimento estão para o presente e não para o passado-

nele-mesmo. Com a expiração do passado e com a memória-compreensão, a memória deixa 

de fazer parte de uma determinação necessária, seja ela vinculada ao narrador ou ao ouvinte. 

Essa indeterminação insere o encerramento do passado na dimensão do momento de tempo 

apreendido na ação da memória que acontece no presente. Já dito antes, esse acontecimento 

está para a percepção do ouvinte como acontecer e não como representação do acontecimento 

passado. Se, há impossibilidade de desvincular-se da percepção, esta torna-se o início da 

compreensão. O que se pretende dizer vincula-se a incapacidade da percepção atual ser uma 

espécie de resgate da percepção passada que, por isso, o passado abre-se no momento de 

tempo em que a narrativa acontece, nem antes e nem depois. Quando o narrador apoia-se há 

acontecimento da memória e esse exprime-se por palavras na dimensão do pessoal e do 

impessoal. A pessoalidade apreende o impessoal sem o determinar e, ao mesmo tempo marca 

sua impressão histórica. Esse posicionamento inspirado em Bergson marca o conflito 

existente entre sua filosofia e a psicologia.  

A marca histórica da memória passa a compor o lugar de pessoalidade dessa 

memória 128 . Esta afirmação descreve ou tenta descrever essas imagens puras que se 

apreendem a experiência. Para que estas imagens impessoais se tornem integradas a 

pessoalidade, exige-se da pessoa associações de ideias e da conexão das imagens a partir de 

seus intervalos. Essas imagens como lembranças puras carecem, delas mesmas serem 

impulsionadoras. Neste sentido, Bergson escreveu:  

 

Minhas sensações atuais são estas que ocupam das porções determinadas da 

superfície de meu corpo; a lembrança pura, ao contrário, não interessa nenhuma 

parte do meu corpo. Sem dúvida ela gera as sensações se materializando; mas neste 

momento preciso ela deixa de ser lembrança pura para passar ao estado de coisa 

presente, atualmente experimentada; e eu não lhe restituiria sua característica de 

lembrança sem me reportar a ocupação pela qual eu tinha evocado, virtual, do fundo 

de meu passado” (2003, p.84).  

 

                                                           
128 Esta ideia é dependente da noção de que a experiência está associada ao experimentado. Se, pelo contrário, a 

esta afirmação for acrescida a ideia de que os acontecimentos históricos incidem a contingência na memória, 

como afirmou Simmel (1950) e Merleau-Ponty (2011), a experiência deixa sua característica pessoal e passa 

para o impessoal.  
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Observa-se, neste caso, que a presença das lembranças puras no presente se dá 

unicamente se esta mesma lembrança materializar-se. Há um processo inevitável que, ao 

mesmo tempo força a lembrança pura tornar-se misto e impede o regresso a essas lembranças-

elas-mesmas. A superfície alude para o que é inevitável para Bergson, não há nada que tenha 

profundidade ou altura que esteja desgarrada da superfície. Na realidade, essa superfície é o 

único alcance da compreensão da memória. Não sendo estranho, então, o fato de ter 

considerado a endosmose um fenômeno da memória. Neste limite entre a imagem e o 

movimento executado a partir da sensação ou da excitação que a memória acontece e 

apresenta-se para a compreensão. Se, possível e real e causa e efeito estão intrínsecos, 

também considera a representação e a referência. O acontecimento constitui-se do exprimido 

e da quase-causa.  

Mencionar memória-compreensão a partir do encerramento do passado orienta a 

interpretação da memória sob a via em que os fatos psicológicos estão na dualidade histórica e 

estética. Sob este critério, a referência passa a ser inerente a representação da memória. 

Enquanto não acontece, o passado é virtual e passível de atualização a partir da percepção 

para a ação nascente. O passado se torna o colaborador às sensações da ação nascente (2003, 

p.84). Quanto ao passado, Bergson foi específico por considera-lo inverso a ideia de 

acontecimentos decorridos, a ele imprime-se a totalidade, remete-se a toda experiência 

experimentada (2003, p.87). Nestes termos, ainda no Matière et Mémoire, escreveu:  

 

Nossa vida psicológica passada, inteira, condiciona nosso estado presente, sem o 

determinar de uma maneira necessária; toda inteira também ela se revela em nosso 

caráter, embora nenhum dos estados passados se manifeste no caráter 

explicitamente. Reunidas, estas duas condições assegura a cada um dos estados 

psicológicos passados uma existência real, embora inconsciente (2003, p.88,89).  

 

É bom observar que Bergson, mesmo falando de duas memórias não as estabeleceu sob 

o regime da oposição. Mesmo porque, a sensação é passível de representação. Para Bergson a 

memória como ação independe da representação, mas, aqui, quando se trata de palavra, essa 

pessoalidade (inerente a sensação, emoção ou sentimento) representa e exprimi. A partir do 

cone da memória, Bergson definiu uma base e um vértice. Esse cone exprime no plano 

horizontal e vertical. A base ordena-se a partir de contingências e o vértice sob o imóvel. Mas, 

quando Bergson retratou o cone da memória não o fez sob o critério de defesa da memória-

duração dada para a representação ou compreensão. A percepção necessita da relação com o 

presente impulsionando para um avenir assim como buscar o conteúdo que se agarra a ela em 

contornos imperfeitos. Então, essa duração não permanece presa ao corpo ou ao cérebro. A 

duração prescinde dessa condição da experiência que comprime passado e futuro. As 
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contingências são dadas a partir das determinações entre os objetos exteriores. Uma função 

utilitarista da memória que a determina na confusão entre coisa e objeto. Essas formas 

miméticas da memória não representam aquilo que Bergson chamou de memória verdadeira.  

A realidade da memória depende da reunião das duas memórias. Daí compreende-se o 

que Bergson tentou chamar de ciência metafísica, ou seja, prestar atenção para aquilo que não 

é dado como algo pré-figurado. Bergson, ao invés de mencionar o termo oposição, ele atestou 

que se tratava de complementaridade. A coincidência entre essas duas formas de memórias 

estabelece entre si uma relação permanentemente simpática. A consciência seria, então, essa 

passagem pelo corpo do avenir e da coexistência do passado (2003, p.91)129.  

 

Como elas não constituem duas coisas separadas, como a primeira não é, digamos, 

que ponte móvel inserida para a segunda no plano movente da experiência, é natural 

que estas duas funções prestam-se mútuo apoio. De um lado, de fato, a memória do 

passado presente nos mecanismos sensório-motor, todas as lembranças capazes de 

os guiarem em sua tarefa e de dirigir a reação motriz no sentido sugerido pelas 

lições da experiência: nesta consistem precisamente as associações por contiguidade 

e por similitude. Mas de outra parte os aparelhos sensório-motor fornecem às 

lembranças importantes, ou seja, inconscientes, o meio de agarrar a um corpo, de se 

materializar, de tornarem-se presentes (ibid).  

 

Como tentativa de observação em relação a Bergson, mais uma vez aparece o provável 

dilema entre Bergson e a psicologia científica de sua época. Neste sentido, esta discussão 

deve considerar a leitura de Halbwachs sobre Bergson insuficiente – do processo de 

subsunção do individual pelo coletivo. Por outro lado, há o problema desse processo, entre as 

duas memórias, ser confundido com idiossincrasia. Entretanto, sob o argumento do diálogo, 

essa idiossincrasia fica suspensa a partir do momento em que ela passa a ser questionada por 

indeterminações inerentes a vontade de representação. Em outras palavras, não se trata de 

uma representação, inicialmente, mas da ação. Essa ação não pode ser apreendida a nenhuma 

forma simbólica propriamente porque ficaria vinculada a ela a previsão. A representação, sob 

o signo presente em Ankersmit, não é uma determinação necessária porque a referência não se 

estabelece no acontecimento passado sob a ordem simétrica. O que se tem não se restringe a 

representação, mas ao sentido; o que se tem não é o acontecimento passado, mas a ação como 

acontecimento presente coexistente.  

O princípio que motiva a leitura a partir de Bergson precisa apresentar a distinção entre 

passado coexistente com o passado decorrido. Entre a dimensão histórica e a estética, como 

expressão e expresso; há uma diferença de natureza que coincidem entre si. Então, a 

                                                           
129  Esse tipo de afirmação não leva em considerações o problema dos traumas que decorre sentimentos e 

emoções de tristeza e pesar. Mesmo assim, quando se trata de sensação, essas imagens são coincidentes porque 

há simpatia, mesmo havendo um problema de representação.  
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determinação necessária como comparação, análise e medição, não corresponde a filosofia da 

memória de Bergson. A memória está diretamente ligada a experiência que experimenta as 

relações entre dehors e dedans. Não é a analítica que estimula a compreensão da memória, 

mas princípios hermenêuticos presentes em Bergson. A defesa da indeterminação já se 

apresenta como um princípio hermenêutico do diálogo. Parafraseando Deleuze, como seria 

possível pensar o impensável? Se, a memória pura não pode ser acessada e mesmo assim é 

concebida, como demonstrá-la? Não se trata de uma imaginação ou psicologismo. Há um 

único caminho desenhado e este pode ser apreendido tendo como base diálogo e interação. 

Mas, esse caminho não determina a leitura de Bergson, o que se tem é a possibilidade de 

compreender Bergson a partir do que cada um destes conceitos representa na sua 

particularidade. É preciso observar que Bergson apresentou o que ele chamou de individual e 

geral. O individual imprime-se pela visão singular pelas lembranças das diferenças. No caso 

do geral, há generalização da ação de cada um. A percepção torna-se a confluência entre as 

duas memórias a partir de uma ideia geral (2003, p.93).  

Sob o conceito de ideia geral, Bergson referiu-se a ela como movimento entre a ação e a 

memória pura. Não se trata de uma forma estática, mas de progresso. Não há absoluto 

apreensível por uma epistemologia da memória pura. A atenção, segundo Bergson, deve ser 

dada para o progresso e para as oscilações entre uma e outra. Essa ideia geral pode ser jogada 

ou exprimida a partir da palavra. Essa palavra da qual Bergson se referiu aproxima-se da ideia 

exposta por Gadamer quanto ao deixar. A palavra orientada pelo rigor do signo, em sua 

impessoalidade, não é capaz de apresentar movimento (2003, p.96). Há inegável importância 

dos intermediários. No sensório-motor o exprimido ultrapassa a expressão que sucede palavra 

por palavra na tentativa de descrição ou inscrição de si por um discurso ou representação 

(2003, p.97). Essas ideias tendem a buscar uma estabilidade para as imagens instáveis e 

disformes. A vida mental é induzida para a estabilidade dos signos como mecanismo de 

parada e prolongamento pelo psicológico. Os intervalos existente entre uma lembrança e outra 

assim como os intermediários que sugerem as lembranças potencializam a possibilidade de 

compreender que ideias gerais se fixam para apresentar estabilidade em relação a 

pessoalidade e a experiência. Essas ideias apresentam as lembranças sob o ponto de vista das 

semelhanças assim como os estados psicológicos são solidários. Em Bergson a semelhança 

das lembranças e a solidariedade dos estados psicológicos indicam o duplo movimento da 

consciência de contração e expansão. Esse movimento representa formas complementares de 

vida e não contingência. Mesmo ciente de que as situações não se repetem, Bergson insistiu 
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que elas preservam os gêneros. Desta forma, a associação indica o prolongamento na 

percepção e infinidade de lembranças igualmente possíveis (2003, p.98,99).  

O princípio bergsoniano existente neste capítulo demonstra a indeterminação como fator 

fundamental para a compreensão da memória sem incorrer no erro da determinação 

idiossincrática ou cronológica. A endosmose impulsiona, por meio de Bergson, o pensamento 

para refletir elementos que ultrapassam os limites da vontade. Na relação entre conteúdos e 

formas, a descrição de si mesmo não é suficiente para raciocinar a respeito do infinito como 

possibilidade da impossível representação de si através do dito como descrição. É importante 

que fora e dentro estejam relacionados a memória pelo fato de que os conteúdos não se 

confundem com informações do passado como percepção enfraquecida. Assim, a diferença e 

o virtual compõem para Bergson o caminho da memória para além da lei de conservação. 

Mesmo assim, há de pensar na interação entre narrador e ouvinte e na ampliação da função 

dialógica.  

 

A interpretação entre virtual e atual 

Para dar continuidade ao raciocínio baseado em Bergson, é presente na obra L’Énergie 

Spirituelle a distinção entre ato e ação. No limite do virtual, o ato se difere da ação porque 

nele é presente a inibição comunicativa – em relação ao outro. Essa comunicação é o que 

importa para se pensar a memória-compreensão. Mesmo não sendo o ponto fundamental, 

importa dizer que as imagens não são dependentes da ação para que se façam presentes, assim 

como percepção atual e virtual se comportam de maneiras diferentes. Na ideia: parece que as 

coisas duram como nós, está presente o conflito entre a duração e o simbólico. Significa que, 

sob o ponto de vista do diálogo, a memória-ato torna-se carente de ação, mesmo 

potencialmente sugerindo-a. No capítulo Fantômes de Vivants et “Recherche Psychique”, a 

percepção virtual compreende mais que a percepção atual, esta segunda apreende-se ao corpo 

e ao cérebro. A percepção atual tende a buscar o que é útil, ou seja, insere o descartar da 

consciência (2003, p.45).  

Bem, a percepção atual limita à visão do presente assim como os mecanismos cerebrais 

a visão do passado. O prestar atenção rompe com a síntese de toda a experiência 

experimentada porque estabelece limites e pontos de paradas como descontinuidades. “Nossos 

corpos são exteriores uns aos outros no espaço; e nossas consciências, como que fixadas a 

esses corpos, são separadas por intervalos” (2003, p.46). Significa dizer que os intervalos 

manifestam-se a partir das descontinuidades permanentes e nas suas religações pela 

associação das ideias. Entre o virtual e o atual há coincidências, mas não determinações 
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necessárias. Significa dizer que não se trata da alienação de um ao outro, mas que há, entres 

os dois, solidariedade. A indeterminação entre atual e virtual implica em certa autonomia do 

passado sobre o presente. Já no capítulo Le Revê, Bergson atestou que, sob o ponto de vista do 

virtual, o sonho seria uma espécie de ressurreição do passado. Não se afirma, então, haver 

propriamente um reconhecimento. Bergson afirmou que, com o despertar do sonho, as 

imagens parecem incoerentes e, o cérebro possui o trabalho de estabelecer coerências (2003, 

p.53,54).  

A concepção do virtual compreende a diferença como uma determinação que, sem o 

atual, sua carência é permanentemente ligada a orientação prática. Ou seja, sem a relação 

indispensável entre virtual e atual, corre-se o risco da percepção pura ser para o atual ou para 

o virtual. Neste caso, o misto não se aplica devido aos bloqueios e aos determinismos. Essa 

atualização articula-se entre a sensação e a imagem-lembrança. O estado solidário não se 

mantém por um estado de oposição ou conflito, mas vitalidade. Bergson escreveu:  

 

A sensação é quente, colorida, vibrante e quase vivente, mas indecisa. A lembrança 

é líquida e precisa, mas sem interior e sem vida. A sensação deseja encontrar uma 

forma sobre a qual fixar a indecisão de seus contornos. A lembrança deseja obter 

uma matéria para se preencher, se lastrar, se atualizar. Elas se atraem uma a outra, e 

a lembrança-fantasma, se materializando na sensação que lhe atribui de sangue e de 

carne, pressentindo um ser que vive de uma vida própria, em sonho (ibid).  

 

O sonho foi para Bergson, contrariamente a teoria sociológica de Halbwachs, a 

instrução para se pensar os estados solidários entre virtual e atual. A intenção de Bergson 

transitou sob o princípio da experiência não limitada ao simbólico ou ao discurso. Por esta via 

de compreensão que o virtual insere-se sob o princípio do passado diferente nele mesmo. Essa 

diferença possibilita a capacidade demonstrativa, por verossimilhança, de seu estado 

decorrido do misto. Pela diferença o passado agarra-se aos intermediários e os intervalos são 

mantidos, em sucessão, interconectados no relacional dos acontecimentos. Esse 

posicionamento a partir do sonho demonstra que Bergson o teve pelo princípio do virtual para 

designar a parte da vivência que não se manifesta na vida prática. Sob uma metáfora, esse 

sonho é como se as lembranças fossem fantasmas existindo no inconsciente. Esse 

inconsciente e as lembranças-fantasma são análogos pelo fato de que é pelo atual que se 

compreende a relação das lembranças com possível e real. Assim, “a lembrança aparece como 

duplicação a todo instante na percepção, nascendo com ela, se desenvolvendo em mesmo 

tempo que ela, e lhe sobrevivendo, precisamente, parece que ela é de outra natureza” (2003, 

p.75). Os estados solidários entre virtual e atual, imagem e lembrança, coisa e objeto, 

complementam-se ao invés de oporem-se. A percepção puramente virtual desmerece-se pelo 



135 
 

fato de estar atenta para a vida e a percepção puramente atual afasta-se da consciência. 

Mesmo assim, pela ideia do misto e da superfície, esses estados puros são impossíveis de 

serem apreendidos, pois haveria a confirmação do absoluto.  

Pode-se observar que a condição mista preserva à memória-compreensão a 

indeterminação e a relação tensa, mesmo solidária, entre percepção e lembrança através da 

passagem pelo presente. Ao mesmo tempo, essa mistura entre o vértice e a base se torna o 

fundo comunicativo da memória. Ou seja, a memória não se apresenta por inteira para a 

percepção, condicionando a atenção interpretativa para suas relações intermediárias e de 

intervalos130. Essas duas condicionantes para a interpretação, são apreendidas se houver o 

diálogo e a interação entre narrador e ouvinte. A capacidade comunicativa da memória 

depende dessa situação inerente ao acontecimento. A ideia de acontecimento da memória se 

dá quando ela é representada. O mediato da memória-ação impulsiona a compreensão da 

memória. Considera-se a memória sob o ponto de vista da leitura. Não se duvida do relacional 

entre o virtual e o atual.  

 

Toda descrição clara de um estado psicológico se faz por imagens, e dizemos que a 

lembrança de uma imagem não é uma imagem. A lembrança pura não pode, por 

conseguinte, ser descrita que de uma maneira vaga, em termos metafóricos. 

Dizemos, portanto, como explicamos em Matéria e Memória, que é para a 

percepção a imagem percebida por trás como o espelho está para o objeto colocado 

diante dele. O objeto se toca assim como se vê, ele age sobre nós como nós agimos 

sobre ele; ele é extenso de ações possíveis, ele é atual. A imagem é virtual e, 

embora semelhante ao objeto, incapaz de fazer isto que ele faz. Nossa existência 

atual, à medida que ela se desenrola no tempo, se duplica de uma existência virtual, 

de uma imagem no espelho. Todo momento de nossa vida oferece, portanto, dois 

aspectos: ele é atual e virtual, percepção de um lado e lembrança de outro. Ele se 

divide em mesmo tempo que se coloca. Ou melhor, ele consiste nesta cisão mesma, 

pois o instante presente, sempre em marcha, limite sutil entre o passado imediato 

que não é mais e a sucessão imediata que não é ainda, se reduziria a uma simples 

abstração se ele não estivesse precisamente no espelho móvel que reflete, sem 

sessar, a percepção na lembrança” (2003, p.75,76).  

 

De um lado o reflexo como imagem e, de outro, a percepção atual. A lembrança se 

constitui intermediária entre o puro da imagem e da percepção. Bergson demonstrou e insistiu 

que pelo conceito de lembrança, deve-se apreender o significado misto entre imagem e 

percepção. Como acontecimento da memória, essas lembranças localizam-se nesta mistura 

que comunica e se exprimi unicamente se houver compreensão. A duplicação da qual se 

                                                           
130  Por analogia entre o que se pretende mencionar e o que está escrito na obra de Marrou, no Sobre o 

Conhecimento Histórico, a compreensão necessita da relação com o Eu e o conhecimento constitui-se por função 

helicoidal. A compreensão pretende familiaridade que visa o sentido (1978, p.100). Em relação ao passado, esse 

processo tende a buscar a imagem que se apresenta desse aprendizado com o material do presente. Assim como 

na arte, a compreensão se constitui como “quando diante de um quadro, de um monumento carregado de valores, 

procuramos analisar-lhe e aprofundar-lhe o sentido” (1978, p.101). A compreensão não é garantia de verdade e 

de certeza. O que se procura é a relação de sentido exprimida apreendida ao esforço interpretativo.   



136 
 

refere Bergson, não ultrapassa o limite do reflexo. Como acontece no espelho, a imagem do 

objeto é percebida como um atrás dele, assim, observa-se o quanto há interdeterminação, na 

relação entre o objeto e a imagem refletida dele. E, quando se trata da lembrança de uma 

imagem, não significa que a imagem duplica-se numa imagem nova decorrente da imagem 

antiga. Ou seja, a lembrança não é a imagem, o que acontece é um reflexo existente entre 

lembrança e percepção. Assim, o eu prende-se, ao mesmo tempo, à existência real e sua 

imagem virtual. Mesmo no misto, o reflexo não se confunde com o objeto.  

Sob o processo representativo, Bergson o considerou, no capítulo sobre L’Effort 

Intellectuel, como sendo espontâneo e voluntário. No caso das evocações voluntárias, as 

lembranças são estabelecidas em direção determinada. Neste caso, há uma intimidade entre 

automatismo e reflexão. E, para esta ação da memória, a interpretação precisa estabelecer-se a 

partir do que Bergson chamou de trabalho intelectual difícil. Esse trabalho interpretativo se 

constitui pela reconstrução, que inclui produção e invenção (2003, p.85,86,93).  Como há uma 

direção determinada, significa que o pensamento abstrato insere-se à experiência. Então a 

direção “se desenvolve em imagens representadas que contatam ao seu entorno as imagens 

percebidas, seguindo o traçado, se esforçando recupera-lo. Onde a superposição é perfeita, a 

percepção é completamente interpretada” (2003, p.93). Há em Bergson uma diferença entre a 

palavra como atividade maquinal e atividade de esforço. No caso da primeira, a ideia 

exprimida pertence a atividade elementar que não representa o apoiar-se. O deixar não se 

encaixa porque a determinação é linguística. E, como a intenção da interpretação não se limita 

ao evento linguístico da memória, Bergson acrescentou que prestar atenção para o sentimento 

de esforço, prescinde de uma pré-percepção. Essa condição imputa na relação entre a 

percepção e a experiência passada. Um enriquecimento gradual pela atenção. Há um esquema 

como imagens-lembrança que a atenção procura coincidir com as imagens percebidas.  

 

O esforço intelectual, para interpretar, compreende fazer atenção; é, portanto, um 

movimento do << esquema dinâmico >> na direção da imagem que o desenvolve. Esta 

é uma transformação contínua de relações abstratas, sugeridas pelos objetos 

percebidos, em imagens concretas, capazes de envolver esses objetos. Sem dúvida, o 

sentimento de esforço não se produz sempre nesta operação (2003, p.94).  

 

O esforço mental, de quem evoca, processa o duplo movimento relacional entre o 

esquema e as imagens. Para o primeiro, tem-se o geral ou todo e, para a segunda, há periferias 

que intercalam as partes. Em outros termos, pode-se afirmar que para Bergson a atenção 

destinada à percepção bruta, começa por sugerir uma hipótese destinada a interpretação. A 

existência do esquema torna-se um fato e ele está inverso a redução da representação sólida 

das imagens, sob a observação de objetos exteriores (2003, p.100,102). Na posição de 
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oscilação entre sujeito e objeto, intenciono a ideia de que esta parte da interpretação destina-se 

ao ouvinte e não ao narrador. A interpretação da memória-ação estimula a compreensão pelo 

fato de que a determinação necessária não está nem para o narrador e nem para o ouvinte. 

Mas, essa conclusão é possibilitada unicamente se a memória for pensada a partir do plano 

cartesiano e do cone da memória que localiza exclusivamente os intermediários e os 

intervalos.  

Mesmo sob o risco de que a ideia sobre intermediários e intervalos possa incorrer a 

partir da contingência, a memória é para Bergson uma questão de duração. Isto significa que 

não se trata de conteúdos como determinações necessárias vindos do externo, como os 

acontecimentos históricos, por exemplo. Sob o princípio do absoluto, Merleau-Ponty criticou 

Bergson porque este não observou que há uma dialética no mundo que estimula o não. 

Necessariamente, a partir do Élogie de la Philosophie et Autres Essais, foi apresentado o 

problema do teológico. Se, sob a filosofia teológica houver um ateu, não se pode acreditar que 

esse progresso coincidente entre o pessoal e o teológico seja possível a partir de uma intuição 

da duração (2011, p.38). Os intermediários e intervalos em Bergson, como bem apontou 

Merleau-Ponty, não consideram que a contingência seja o não para a memória. Isto porque a 

memória não se torna refém da contingência como determinação necessária. Mesmo assim, 

não se pode acreditar na hipótese de que Bergson ignorou a contingência porque acreditou no 

absoluto a partir de uma mística131. Deixando essa parte da relação com o absoluto para o 

terceiro capítulo, há de estabelecer a contingência a partir da relação de familiaridade. Neste 

sentido, há a aproximação das considerações feitas por Iser.  

Para dar continuidade ao problema do virtual e do atual, há a parte da interação presente 

em Iser que transita na relação entre filosofia e literatura. Essa transição inaugura-se por tratar 

da ficção. A partir de Merleau-Ponty, Iser refletiu sobre os limites da interpretação pela 

condição da contingência e não dos intervalos. E, essas considerações são indispensáveis 

neste momento. Então, na obra O Ato da Leitura, especificamente na parte referente a A 

Interação entre Texto e Leitor, Iser escreveu:  

 
A literatura moderna tende, de maneira crescente, a pôr as negações primárias a 

serviço das negações secundárias. Isso significa que a literatura moderna dificulta 

cada vez mais as negações primárias, responsáveis pela constituição do tema, razão 

pela qual a formação de representações do leitor se intensifica. O leitor está 

consciente dessa mobilização porque se sente incapaz de consolidar suas 

representações, as quais, devido à frustração do leitor, se tornam elas mesmas objeto 

                                                           
131 Como, neste momento o problema da contingência está para a determinação necessária, significa dizer que 

em Merleau-Ponty (2011) e Simmel (1950), o problema entre duração e absoluto baseia-se a partir da leitura 

realizada sobre a obra L’Évolution Créatrice.  
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de sua atenção. (...) No entanto, se o uso da linguagem visa a impedir a formação de 

conotações, sem cumprir a função alternativa de designar um modo empírico, então 

a linguagem, reduzida à mera afirmação pela eliminação das implicações, se torna 

virulenta na consciência do leitor (1999, p.186).  
 

No princípio da psicologia social da contingência e da psicanálise da ausência (1999, 

p.103), Iser pôs em equilíbrio aproximação e distanciamento. Sendo a relação comunicativa 

ausente de diádica, esta, a partir da interação, equilibra-se em nome do sentido. Mas como 

relacionar o sentido com os termos virtual e atual? A partir de Merleau-Ponty, se 

compreendeu estes termos na eliminação da referência132. Mesmo que não esteja presente a 

referência – que, aparentemente, remeteria autor e leitor para um além do texto, em torno da 

busca de familiarização e automatização do texto – há no conceito de interação, de Iser, a 

dimensão de que o leitor é apreendido pelos termos hábito, expectativa de orientação e 

perspectiva do autor (1999, p.166, 180). Não sendo a referência o mais importante, pela 

interação texto e leitor importa o tema e o horizonte (1999, p.155). Iser defendeu que o tema 

pertence a negações primárias; elas não são nem abstratas, nem vivência do autor. Há 

justificativa do porquê não ser uma discussão sobre autor e leitor. Com o tema aparecem os 

lugares vazios. E, longe de se apresentarem negativamente para Iser, eles compõem aquilo 

que dinamiza a leitura e responsabilização do leitor. Ler passa a ser busca de familiarização e, 

a partir dos lugares vazios, as negações secundárias dizem do modo como o leitor movimenta-

se diante do texto. Não sendo diádica, a leitura não possui a garantia do texto de que ela está 

correta (1999, p.102).  

Sem adentrar em peculiaridades que estão além do problema virtual e atual, encontra-se 

em Iser a leitura, pela interação, como elemento determinante do virtual. Assim como em 

Bergson e Gadamer, não se pode ter compreensão do virtual se a função do atual for 

negligenciada. Um não pode ser considerado maior que o outro; a dialética passa a ser 

equilíbrio, em relação a determinação, pelo sentido desprendido da vontade do autor – pela 

força do signo por ele empregada, na tentativa de imobilizar a capacidade colaboradora do 

leitor. Em sentido contrário, o autor minimiza o poder de veto do leitor, em relação ao texto, 

por proceder em aproximação por reafirmar hábitos dele. Virtual e atual estão diretamente 

relacionados à representação. Não se pode romper com a representação, mas esta não é uma 

determinação do virtual a ponto de haver determinismo. Para lidar com a questão do virtual e 

do atual, é preciso direcionar a discussão de Iser sobre a representação.  

                                                           
132 O princípio para referência situa-se no que Iser chamou de pré-dado, uma determinação não localizada nos 

textos ficcionais (1999, p.130).  



139 
 

O conceito de representação é usado porque, para Iser, a realidade do signo não se 

confunde com a realidade (referência). Pela psicologia social e pela psicanálise, aparecem no 

texto lugares vazios e negações que movimentam e regulam a interação entre texto e leitor 

(1999, p.124). Respeitando o virtual, abre-se, na interação de ambos, um campo para a 

compreensão. “O campo é a unidade organizadora mínima de todo o processo de 

compreensão” (1999, p.148). A interação passa a ser condicionada por precondições, por 

relação, entre formulado e não-formulado. Mesmo não havendo uma referência, há, no texto, 

um horizonte desta; ocupando-se dela o leitor, ela se apresenta pelo critério do previamente 

dado e o lugar vazio. O que Iser pretendeu, com essa investida, concentrou-se na limitação da 

interpretação para a estrutura escrita (1999, p.154).  

Com Gadamer, a estrutura escrita interiorizada compõe a limitação material, ou seja, 

como uma determinação psicológica que não ultrapassa o linguístico (1998, p.44). No caso 

das negações secundárias, aquilo que o leitor apreende, decorrentes dos lugares vazios, são 

chamadas por Iser de novas representações – o que não significa o abandono da experiência. 

Quem lê o faz a partir de determinados interesses e expectativas, e estas não são limitadas à 

representação. Mesmo no desaparecimento da perspectiva do autor e na frustração da 

expectativa de orientação, a representação não pode ser confundida com projeção. “Noutras 

palavras: o ponto de vista do leitor se torna o pré-requisito para a transformação dessa 

conexão” (199, p.168). Neste sentido, se a atenção for para corroborar com o hábito do leitor 

ou o seu horizonte atual, o virtual perde força.  

 
Elas não apontam mais para a descoberta de um virtual ponto de convergência onde 

confluiriam todas as realizações estabelecidas durante o processo de constituição. 

Ao contrário, enquanto seqüência serial, elas resistem à integração numa estrutura 

em que se fundam. Daí não advém necessariamente um caos mas antes um novo 

modo de comunicação. (...) O leitor não mais terá de descobrir, como no romance do 

século XIX, o código escondido; ele deve agora produzir a condição para 

experimentar o cotidiano enquanto a história dos pontos de vista transformados 

(ibid).  
 

Virtual e atual não conseguem fugir da representação. Porém, para que esta possa ser o 

que ela representa, a necessidade de controle da projeção caminha em positividade. O texto 

não é pleno de sentido, unicamente, no exercício da justaposição das palavras. Mais uma vez, 

há insistência em mencionar que a estrutura linguística do texto não é suficiente para 

compreender ou recompor sentido. Atentando-se à contingência e à ausência, de Iser, e ao 

intraduzível, de Gadamer, mesmo ele não pertencendo à limitação material, uma expectativa 

se abre. Como orientação, o lugar de compreensão não pertence, unicamente, ao texto, nem 

ao leitor – e, sendo interpretação, a hermenêutica visa colocar limites para a adequação do 
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virtual e do atual. O primeiro não é maior que o segundo, devido ao rompimento com a 

determinação cronológica; o segundo não é maior que o primeiro, por causa da 

temporalização daquilo que ultrapassa a estrutura textual. Na dimensão histórica, tanto Iser 

quanto Gadamer reconheceram a distância entre um e outro. Aquele que interpreta começa 

por estranhar, mas se posiciona num quadro familiar de horizonte de referência, sem perder a 

negação.  

Mesmo na distância temporal há descoberta, e esta tensiona o habitual. Na busca do 

virtual pelo ficcional, o limite entre representação e compreensão se abre por uma dialética de 

ambos – equilibrados, porém, na interpretação. A representação, enquanto elemento, necessita 

da referência para que, no caso da história, se apresente legítima – e no caso de sua ausência 

completa, procede a desorientação. Não é a representação que permanece, mas as projeções 

frustradas do leitor. Campo e horizonte existem na proporção de controle dessa determinação.  

Tendo o quadro por limite, o predeterminado da referência fica substituído por atos de 

apreensão como produtos do quadro (1999, p.161). Iser usou o termo efeito estético para 

designar a colaboração do leitor, mesmo na ausência da referência.  

 
Assim, o leitor é capaz de realizar a resposta que o romance procura formular acerca 

de um determinado problema. Essa também a razão por que o leitor não-

contemporâneo pode estruturar o passado histórico e compreender um texto 

ficcional. Ele deve, guiado pelos lugares vazios, reorganizar o campo do ponto de 

vista do leitor e assim recuperar a situação histórica à qual o texto se referia e a que 

ele reagia (1999, p.162).  
 

No processo do atual, como elemento compreensivo, estabelece o virtual para um 

terreno que não se localiza na vontade do texto, nem nas projeções do leitor. O processo 

interpretativo que parte daí não precisa se ocupar com aquilo que um autor esconde, ou que 

está pré-determinado na estrutura narrativa. Não importa a vivência do texto ou do autor: o 

abandono da referência, sob preceito epistemológico, não se apresenta, aqui, como critério 

negativo para a compreensão da memória – mas permite à pesquisa sobre a memória libertar-

se da ideia de que o corpo falante consiga substituir, em grau de importância, o escrito. 

Ambos se comportam como narrativa; por isso, em meio ao discurso, há representação e 

simbólico. Não se pode confundir memória com determinação psicológica, nem com 

percepção. Encerrando as considerações de Iser sobre o virtual, o importante canaliza-se para 

o tema. “Em conseqüência, o texto esboça seu tema virtual apenas mediante as negações 

primárias; o tema é atualizado à medida que imprime correções nos hábitos do leitor, 

transformando assim em experiência” (1999, p.184).  
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Significa, então, ocupar-se com a evocação em rememoração pelo princípio de autoria. 

Esta, por sua vez, não se apresenta desinteressada, pelo fato de haver, implícitos, elementos de 

negações primárias; mas estas não pertencem, explicitamente, ao autor – e sim à estrutura 

apresentada por ele na fala. A fala, partindo da escolha e das percepções, permite a 

constituição de um quadro (simbólico ou representativo) e um horizonte. O autor não age sem 

intenção e interesse, ou seja, sem perspectivas a ponto de permitir que o leitor se torne 

desorientado. Mesmo não comungando de uma referência familiar, a desorientação não passa 

a ser absoluta ou determinante (a ponto de as projeções se sobreporem), porque o tema virtual 

é a condição de aproximação de ambos por este que se permite ser atual. O sentido, tanto em 

Iser quanto em Gadamer, é o lugar de preservação da condição de recomposição, porém, não 

absoluta. O autor é incapaz de ser a determinação, porque a atenção não está para o dito, 

propriamente (expressão). Por isso, Iser escreveu: “o sentido é a exploração de uma causa 

virtual e assim a transformação do que acontece. A transformação nesse caso quer dizer que a 

constituição do não-dito se expressa como superação dialética do dito” (1999, p.195).     

Nesta dialética, a noção de referência se suspende porque o não-dito não pode ser 

considerado a realidade empírica presente decorrida das negações primárias. E, neste sentido, 

é possível apresentar a ideia de Ricoeur quanto a noção de diálogo vinculada estritamente a 

diádica. Sob o princípio do texto mudo, Ricoeur defendeu, no Teoria da Interpretação, que a 

leitura é um exercício interpretativo porque a palavra não se faz presente. No ato da leitura, o 

que se tem não é o autor, mas sua significação. O texto não é refém de seu autor. Com a 

interpretação, há alteração devido ao fato relacional eu e tu. Mas, no caso da fala, o diálogo 

impõe sobre locutor e ouvinte algo que está presente em Iser. A contingência induz a 

circunstância ou o situacionismo. Assim, Ricoeur escreveu que: 

 
(...) no discurso falado, o critério último do alcance referencial do que dizemos é a 

possibilidade de mostrar a coisa referida como um membro da situação comum ao 

locutor e ao ouvinte. Esta situação rodeia o diálogo, e os seus pontos de referência 

podem indicar-se, de um modo ostensivo, pelo próprio discurso através da referência 

obliqua, dos indicadores que incluem os demonstrativos, os advérbios de tempo e de 

lugar e os tempos do verbo. Por fim, podem descrever-se de um modo tão definido 

que uma e uma só coisa se pode identificar dentro do enquadramento comum da 

referência. (...) Neste último sentido, todas as referências da linguagem oral se 

baseiam em mostrações, que dependem da situação percebida como comum pelos 

membros do diálogo. Todas as referências na situação dialógica são, por 

conseguinte, situacionais (2000, p.46,47).  
 

Esta postura de Ricoeur apresentou a dimensão de que dialogar é constituir a referência 

por princípio ostensivo (no caso do som e da alienação). A fala inviabiliza a condição 

interpretativa e, ao mesmo tempo, condiciona o ouvinte à posição situacionista; a fala simula 
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a ausência da contingência. A prática de oralidade não se fundamenta, necessariamente, no 

fato de haver afirmação e correção do referencial mediante pergunta e resposta, ou na 

apresentação de um quadro comum. O estado comum entre locutor e ouvinte restringe o 

diálogo à situação narrada; a referência abre-se por uma linguagem oral, que situa o ouvinte 

por uma agregação ao lugar comum (é preciso recompor as quatro contingências apresentadas 

por Iser). Ricoeur afirmou ser a presença dos dois corpos em proximidade uma tentativa de 

resolver o problema da distância tempo e espaço. A alienação de ambos possibilita ao dito ser 

mais, ostensivamente, que a escrita. Ricoeur atentou-se à fala como inscrição, mas quando se 

trata da memória e da rememoração, é importante agregar ao entendimento da proposição 

aquilo que disse Merleau-Ponty no Résumés des Cours. Não se trata, unicamente, da fala, 

daquilo que é dito, mas há, necessariamente, uma posição de inscrição do corpo. Esta 

inscrição se dá por meio daquilo que é encarnado e habitual. A percepção se faz através de um 

campo, que se abre por expressão e exprimido (2011, p.16). O elemento básico é reconhecer 

que a fala não possui maior crédito que o escrito. O corpo, a palavra e a referência parecem se 

constituir numa lógica, como uma causalidade por retroação; não é uma língua, como campo 

comum, que impera, mas o exercício da inscrição na fala.  

A inscrição do corpo é o mesmo que haver palavra. “A palavra não realiza somente as 

possibilidades na língua. Já em Saussure, a despeito de definições restritivas, ela está longe de 

ser simples efeito, ela modifica e sustenta toda a língua tanto que esta é valorizada por ela” 

(2011, p.26) 133 . O que Merleau-Ponty defendeu, a partir de sua leitura de Saussure, 

concentrou-se no fato da palavra desmembrar som e significação. A presença do corpo é, 

então, o que significa inscrição. No Résumés de Cours, na parte do Le Probléme de la Parole, 

evidenciou o que foi apropriado por Iser em nome da perspectiva e do horizonte; ambos são 

mantidos na linguagem. Conforme Merleau-Ponty, a linguagem é concentrada em palavra, ou 

inscrição do próprio corpo (2011, p.28). Aqui, há o ponto de parada porque, com esta ideia, 

este filósofo criticou a postura kantiana de um transcendente, ou de um espírito puro. Assim, 

o problema não deve ser colocado para um espírito puro, mas para a linguagem que inscreve 

no corpo.  

Na parte destinada a Materiaux pour une Théorie de l’Histoire, sua atenção se voltou ao 

conceito de história. A partir de uma base posta por Kant, começou sua investida para o 

problema: colocar-se na escolha. Ao mesmo tempo em que contesta Kant, também se 

interessou em mostrar, mesmo indiretamente, o limite da compreensão de Bergson quanto à 

                                                           
133O termo valorizada foi utilizado para corresponder ao original portée.  
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história, ao tempo e à memória. A noção bergsoniana de momento de tempo foi vista por 

Merleau-Ponty (embasado no conceito de dialética de Marx) como problemática, uma vez que 

o tempo não pode ser apreendido pelo entendimento mediante paralelismo – nem mesmo 

colocando os acontecimentos como menores ou incompletos, a ponto de não ser possível 

haver entendimento histórico em nome de uma história universal. O que imediatamente se 

defende, por este raciocínio, é a exclusão de uma causa exclusiva.  

 
A verdadeira partida para se fazer não é entre o entendimento e a história ou entre o 

espírito e a matéria, mas entre a história como deus desconhecido, – bom ou mal 

gênio, – e a história como meio de vida. Ela é um meio de vida se houver entre a 

teoria e a prática, entre a cultura e o trabalho do homem, entre as épocas, entre as 

vidas, entre as ações deliberadas e o tempo onde elas aparecem, uma afinidade que 

não seja nem acidental, nem apoiada sobre uma lógica toda-potência. O ato histórico 

é inventado, e contudo ele responde aos problemas do tempo que ele é incluído e 

seguido, que ele se incorpore, diria Péguy, à “duração pública”. Haveria ilusão 

retrospectiva para projetar no passado que ele transforma, mas haveria ilusão 

prospectiva para fazer cessar o presente ao limiar para um suceder vazio, como se 

cada presente não se prolongasse a um horizonte do suceder e como se o sentido de 

um tempo, cuja iniciativa humana decida, não seria nada antes dela (2011, p.32).  
 

À memória, o conceito de duração é adjetivado pelo público. A afirmação de tempo 

puro, ou de uma ausência completa de sentido, é um equívoco. Merleau-Ponty defendeu a 

posição de que não há separação entre o corpo e a inscrição. Sua questão impede a concepção 

de uma duração pura que esteja para além ou aquém do acontecimento. A duração pública 

manifesta-se em seus termos por uma relação temporal, que possa durar “um mês, um ano ou 

um século” (2011, p.33). Contrariamente ao projeto de uma escolha desvinculada da noção de 

natureza, ou do plano escondido, é preciso conceber a existência do relacional entre história e 

lugar, assim como ignorar o presente como prolongamento no suceder. Não há causa fora, 

como não se pode apreender o acontecimento sob o princípio do provisório. No caso da 

referência, a discussão de Merleau-Ponty acentuou a recusa de um acontecimento mesmo. 

Não se pode dar ao possível, e nem ao real, a condição para que se mantenha relação com o 

passado que rompe com a contingência e com a distância. A história é apreendida, nestes 

termos, por um conceito que coloca em conflito uma posição ora caótica (insensata ou de 

contrassenso), ora ontológica (dada por duração pura ou transcendente). A duração, na parte 

da L’“Institution” dans l’Histoire Personalle et Publique referida ao eu, não ultrapassa a 

própria história que, em conexão com Proust, é instituição enquanto hábito. Há uma exigência 

do que sucede bem, como o presente, tornar-se um eco do passado. Deste modo, a verdade se 

ordena não por uma coisa em si, mas por um campo comum (2011, p.41,42).  

Sob o ponto de vista da inscrição e do corpo, os símbolos possuem um conjunto de 

direções múltiplas, as quais não podem ser apreendidas inteiramente por um a priori, ou 
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colocar-se por uma lógica. Assim como em Bergson, há, em Merleau-Ponty, a descrença de 

que a liberdade e a moral devem ser compreendidas em torno de um plano da natureza que 

ultrapassa o próprio acontecimento. O que se abre não ultrapassa a relação entre mim, minha 

história e o outro. A duração é correlata à história de cada um. E a história de cada um, na 

relação com a inscrição é, em Merleau-Ponty, aquilo que Proust chamou de hábito. “O 

passado ao contrário faz figura de preparação ou premeditação de um presente que tem mais 

sentido que ele, ainda que ele se reconheça nele” (2011, p.42). A ideia freudiana de um 

inconsciente apreensível pela psicanálise desrespeita o não. Este filósofo lidou com a 

linguagem a partir da dialética, a qual entra em consenso naquilo que Iser buscou em Derrida: 

a ausência.  

Seguindo a ideia dialética da linguagem de Merleau-Ponty, na parte Le Problème de la 

Passivité: le Sommeil, l’Inconscient, la Mémoire, atestou não ser o espírito um caso particular 

de natureza. O inconsciente não faz o papel do espírito, mas de um simbolismo. O sonho não 

pertence ao pensamento convencional, por isso é diferente da vigília. O sonho torna-se um 

mundo para cada um, individualmente, e não para o outro; Merleau-Ponty o chamou de 

estreitamento de nossa vida.  

 
Sonhar não é traduzir um conteúdo latente claro por ele mesmo (ou para o segundo 

sujeito pensante) na linguagem, claro também, mas enganador, do conteúdo 

manifesto; isto é viver o conteúdo latente através de um conteúdo manifesto que não 

é a expressão “adequada” do ponto de vista do pensamento desperto, mas mais o 

disfarçar deliberado, que vale para o conteúdo latente em virtude das equivalências, 

dos modos de projeção chamada para o simbolismo primordial e para a estrutura da 

consciência onírica (2011, p.46).  
 

Merleau-Ponty não comungou com a ideia de que a existência própria do intraduzível se 

apreenda ao discurso. O sonho possui uma realidade própria, que não se limita a instalar-se 

nele. “Há, na Ciência dos Sonhos de Freud, toda uma descrição da consciência onírica, – 

consciência que ignora o não, que não diz sim que tacitamente, produzindo frente a análise as 

respostas que aguarda dela (...)” (ibid). E, em continuidade, afirmou que esse transplantar é “ 

incapaz de palavra, de cálculo e pensamento atual (...)” (ibid). Os sonhos não são circunscritos 

ao momento em que o sonhamos. O sonho caminha em direção do poder do não e, por isso, 

esse inconsciente torna-se consciência perceptiva. Em termos, para radicalizar, o sonho não é 

dado por nominalismo. “O delírio como o sonho é pleno de verdades eminentes, caminho em 

um labirinto equivalente as relações verdadeiras que ele não possui e de onde ele não leva em 

conta (2011, p.47)134. Essa descrição concentra-se na afirmação de ser a vida um misto, que 

                                                           
134 A expressão leva em conta é usada para correlacionar ao original, tient compte.  
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produz vários sentidos que não se pode saber qual deles é o verdadeiro. Em especial, a 

memória passa a ser compreendida como negação da passividade, e constitui-se por um 

passado dado e uma razão inversa ou voluntária.  

Em outros termos, a memória é mista em conservação e construção. O transcendente, ou 

imanente, é unicamente apresentado, segundo Merleau-Ponty, se for por função tácita. A 

passividade e a ação da memória não podem ser reconciliadas; por isso, sem equivalências, a 

memória seria esquecimento. Percebe-se, em Merleau-Ponty, o debate em torno da memória 

que não se limitou à representação, motivo este que descaracterizou a posição da psicanálise 

em compreendê-la como um todo sim. Ao mesmo tempo, em relação a Bergson, é possível 

observar que Merleau-Ponty colocou em suspeita o conceito de imagem e virtual. Deste 

modo, essa inquietação interfere na ideia de fenômeno da memória, a endosmose. Pela noção 

de endosmose, compreende-se que Merleau-Ponty suspeitou de Bergson porque, sua leitura 

refere-se às noções de passividade e atividade sob o ponto de vista do absoluto. Por isso, ao 

mesmo tempo que a endosmose é colocada sob suspeita por essa dialética do não à 

passividade e atividade da memória, ela responde a essa dialética pelo fato de que a 

endosmose não estabelece-se a partir de um absoluto. Assim, não se trata do não como 

negação, mas do não como afirmação de alguma coisa.  

A partir do Résumés de Cours é compreensível que a crítica de Merleau-Ponty destinou-

se tanto para Freud quanto para Bergson, e o motivo, diante do que já foi escrito, refere-se a 

insistência do sim em detrimento do não135. A dialética foi o motivo pelo qual sua filosofia da 

linguagem não apreendeu a filosofia da memória de Bergson. Atentando-me exclusivamente 

para a crítica de Merleau-Ponty em relação a Bergson, o espírito não ultrapassa que uma 

questão de simbolismo e ausência. Um não-dito permanente nega a ideia de uma presença. O 

princípio dialético combate este que é chamado de passividade. A consciência deixa de estar 

vinculada a duração e passa a compor a relação que cada um tem a partir da relação com o 

social e com a transformação.  

Voltando a atenção para a leitura que Iser realizou de Merleau-Ponty, da psicanálise e 

da psicologia, quando se trata de fala e escrita, há um regime diferente que incide a partir do 

pressuposto da contingência. Em outros termos, pode-se dizer que a capacidade comunicativa 

existente entre escrita e fala diferencia a noção de interpretação. E, isto não quer dizer que a 

fala ou a escrita seja uma mais importante que a outra, mas que, de acordo com o já dito, a 

capacidade comunicativa de ambas possui estreita relação com a contingência.  

                                                           
135 Esse não de Merleau-Ponty (2011) está muito próximo da ideia de conflito em Simmel (1950). Há clara 

resistência ou dialética entre universal e mundo.  
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O que distingue a relação entre texto e leitor dos modelos esboçados acima é o fato 

de não haver a face of face situation que origina todas as formas de interação social. 

À diferença do que sucede com os parceiros numa relação diádica, o texto não se 

adapta aos leitores que o escolhem para a leitura. Os parceiros de uma interação 

diádica têm a possibilidade de verificar através de perguntas em que medida a 

contingência está sendo controlada, ou seja, se a imagem formada em razão da 

impossibilidade da experiência mútua se adéqua à situação. O mesmo não vale para 

a relação entre texto e leitor. A este texto jamais dará a garantia de que sua 

apreensão seja a certa. Além disso, a interação diádica segue determinadas 

finalidades. Portanto, ela faz parte de um contexto que a regula enquanto horizonte, 

funcionando muitas vezes até como tertium comparationes (1999, p.102). 
 

Sob o ponto de vista da psicologia social, a qual Iser expõe em seu texto, o fato de estar 

cara a cara não garante melhor compreensão em relação ao escrito. A rememoração não 

preserva uma experiência em que a escrita esteja, dela, alijada136. A fala apresenta critérios 

que, em Chaï Perelman – em sua obra Retóricas –, se ordenam por adesão em relação ao 

auditório (2004, p.74). Iser chamou esse processo de adesão pelo nome de contingência 

assimétrica, ou seja, entre A e B, um encobre o outro porque um dos plano de conduta passa a 

ser absorvido pelo outro. Há, ainda, a pseudocontingência, que ritualiza uma interação pelo 

conhecimento prévio dos parceiros; e a contingência reativa, na qual o plano de conduta não 

fica claro, pois é encoberto pelas reações momentâneas (1999, p.97,98). Iser não intencionou 

dizer que uma atividade de face of face ativa uma experiência que não seja compartilhada, 

porque um dos parceiros fica impedido de experimentação. O termo compartilhar está na ideia 

de que há, com um dos parceiros, uma experiência que não é captada pelo signo, o que a torna 

intraduzível. Mas Iser é contra essa possibilidade de experiência devido a ausência ser de 

ambos, não somente para um. Aquele que rememora também é carregado de contingência. 

Assim, a experiência vivida é uma distância temporal para ambos. Ou seja, aquele que narra 

sobre si coloca-se no futuro de sua lembrança, como atestou Candau. Ao mesmo tempo, para 

Merleau-Ponty, ao segundo sujeito não pode ser deliberada a autorização de compreender 

melhor. Então, se de um lado, com Iser, a ausência apresenta-se como determinação 

necessária, decorrente da contingência – esta é de forma assimétrica, é presente a diferença 

que retira do mesmo plano narrador e ouvinte. De outro lado, com Merleau-Ponty, o ouvinte 

não é dotado de tradução sobre o narrador porque é presente a ausência. Há, então, entre 

narrador e ouvinte o não. Esta determinação preserva a ideia do falado não ser mais 

                                                           
136 A partir de uma afirmação como esta, é importante prestar atenção para o fato de que, se há concordância da 

inexistência de uma referência para a história, mas sim uma expectativa ou horizonte desta, então, não há o 

menor problema de haver recusa de que a oralidade se aproxima da experiência do passado com maior precisão 

que a escrita. A partir desse posicionamento de Iser, nos aproximamos do que está sendo apresentado até o 

presente momento em nome de uma defesa de Bergson. É com a teoria literária e com a hermenêutica filosófica 

que Bergson deixa de ser visto como um metafísico ontológico, e passa a ser colocado, à luz de seus próprios 

escritos, na dimensão da interpretação por intervalo que, em Iser, chama-se contingência.  
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importante que o escrito. Ao mesmo tempo, para o que se chama aqui de indeterminação, a 

fala não garante ao narrador uma referência que seja sua. Em relação a memória, o corpo é o 

movente que produz acontecimento que está para a percepção do ouvinte e não a prova 

material de um passado corpóreo da experiência passada.  

Deve-se fazer uma consideração mais detida da situação que envolve a ausência. Se ela 

fosse absoluta, não haveria possibilidade de rememoração, pois a percepção seria pura. Em 

sentido contrário, se não houvesse, absolutamente, a ausência, o passado estaria, 

permanentemente, inundando o presente – e não haveria percepção, mas pura rememoração. 

No caso de Iser, somente o termo interação pode conseguir compreender este processo 

dialético. Acreditar que, pelo compartilhamento (no sentido dado por Candau), poderia haver 

uma relação com o vivido por parte da memória, maior do que pela história, é um erro. Este é 

sustentado por Candau, quando mencionou que a história é subalterna da memória porque esta 

não consegue apreender o vivido do campo memorável, mas o aprendido (2011, p.100).  Seria 

o mesmo que afirmar que a vivência é uma relação de percepção maior que o aprendizado.  

No Matière et Mémoire, Bergson compreendeu a experiência pela duplicidade 

permanente entre viver e aprender (virtual e atual). Candau insistiu na relação psicológica da 

memória na dicotomia entre interno e externo, o que justifica sua investida no conceito de 

idiossincrasia. Por este antropólogo, há a impossibilidade de aproximação por parte do 

historiador: sua função é colocar-se à distância. Em sentido contrário, Gadamer afirmou ser 

este distanciamento rompido não pela superação do temporal, mas em virtude da intuição –a 

qual não passa a ser conteúdo informativo, mas formativo, e que mesmo nas situações 

distintas, as pessoas estão conectadas. Por isso Gadamer, utilizou os termos eu e tu ou 

efeitual. No caso da linguagem, é necessário relacionar-se com outros, que se organizam por 

interação e diálogo, para fins de comunicação. Pondo a arte e a poesia no centro de discussão, 

Gadamer mencionou ser a intuição promotora da recomposição do sentido. Assim, a 

proposição dada por Candau em relação à experiência vincula-se, imediatamente, à vivência e 

à cronologia. No caso de Gadamer e Iser, a experiência vivida não é reversível, uma vez que 

atualização e interação se fazem no intraduzível e na ausência.  

Pode-se afirmar, então, que esse processo dialético do tempo (puro e homogêneo), 

descrito até o presente momento, está para o que Bergson tem por certo: a endosmose. O 

esforço de apresentar o debate, que não se esgota nos argumentos, poderia ser acessado a 

partir de pressupostos variados. Mas, aqui, a entrada se deu por meio da linguagem, com 

princípios da hermenêutica filosófica. Não é possível afirmar que Bergson se ocupou da 

hermenêutica, e nem que fez estudos a partir dela. Mesmo assim, Gadamer encontrou em 
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Bergson elementos constituintes da noção de interpretação que se aproximaram da 

compreensão. Neste sentido, a relação entre memória e compreensão não parte de uma 

miragem entre ambas, mas sim por sua articulação na linguagem (mediana).  

Continuando naquilo que é dito a partir de Bergson, a endosmose constitui-se pela via 

da experiência. Então, esta noção se apresenta como veto em relação ao determinismo de um 

absoluto. E, para que esta compreensão seja possível, há necessidade de estabelecer 

considerações que possam clarificar. A experiência não possui relação com o natural. Não há 

experiência sem intenção, segundo a afirmação de Rüsen (2001, p.58). A intenção não escapa 

à experiência, porém, esta não se faz enquanto determinação necessária. Pela interpretação, 

observa-se a distinção entre a experiência e sua intenção em relação à temporalidade. A 

interpretação é uma função humana que se impõe a todos que se reconhecem temporais. A 

memória como experiência para o outro é expressa em sentido. Sendo em individuação, a 

memória não se limita à dimensão do indivíduo, mas à duração em relação a um cérebro. Esta 

individuação é na pessoa que a porta, referência enquanto existência (real). De modo 

semelhante, por distanciação, há um autor para um texto. Sob princípio historicista, o sentido 

é, de fato, o que estabelece uma demonstração empírica, por relacionar experiência e intenção 

pela (em) vivência. De modo semelhante, a pesquisa histórica da memória se ordena, de modo 

satisfatório, quando dedica tempo em apreender o sentido das lembranças. A memória, seja 

escrita ou falada, não escapa à linguagem, ela se manifesta através de sua língua materna. É 

importante haver uma comunidade comunicativa na memória (escrita ou consciência), porque 

a pessoa é um ser moral; por isso, não se mantém apartada ou alijada da matéria ou do espaço.  

Como encerramento deste capítulo, a memória-compreensão foi direcionada para 

satisfazer algumas inquietações: da relação entre escrito e falado, da sobrevivência das 

imagens e da negação. A partir de Iser e Gadamer foi possível apresentar a interação e o 

diálogo como dois princípios internos ao problema da interpretação. E, por meio deles abordar 

o virtual diferente de referência. Assim, a presença do corpo não representa ou preserva a 

garantia de relação com o passado mais que na sua ausência. Assim, para a sobrevivência das 

imagens não está vinculada a determinação necessária do psicológico como vontade e querer. 

Significa que, para Bergson, a questão da representação não se apresentou como um problema 

porque a demonstração localiza-se na diferença mais que no retroagir. Bergson apresentou a 

compreensão de um passado que, pelo acontecimento e o virtual, ultrapassou a visão 

comumente apresentada na pesquisa em história de sua época. Significa que, a negação 

manteve uma relação tensa entre os intervalos e os intermediários em relação a contingência. 
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Por fim, a endosmose como fenômeno foi pensada por Bergson a fim de que a memória não 

se tornasse subserviente do subjetivo e nem do absoluto.  
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--------------------------------------------------CAPIII----------------------------------------------------- 

CRÍTICA A DURÉE : A ÉTENDUE COMO ALTERNATIVA A NEGAÇÃO ENTRE 

INTERMEDIÁRIOS, INTERVALOS E CONTINGÊNCIA 

 
Este que nós percebemos em fato, este é certa 

espessura de duração que se compõe de duas 

partes: nosso passado imediato e nosso avenir 

imanente. 

Bergson 

 
 

Este capítulo refletirá sobre a condição da memória de relacionar vivência e 

experiência. Para que isso seja possível, são necessárias duas partes: 1) começar pela crítica à 

endosmose com base no conceito de contingência; e 2) compreender como a durée e a 

étendue favorecem a noção de encerramento do passado como caminho justificável ao 

conceito memória-compreensão.  

Na primeira parte, a endosmose estará submetida ao crivo dos conteúdos transcendentes 

orientados por uma epistemologia; na segunda, evidencia-se como esta crítica se relativiza por 

contribuir para a negação da determinação externa, presente nos argumentos de Bergson.  

Devido a uma particularidade, a abertura seguirá os argumentos de Simmel, por meio de sua 

proximidade com Bergson em relação à intuição da vida e, em seguida, de Vladimir 

Jankélévitch, devido à tentativa de aproximação entre Simmel e Bergson. Essa preparação 

demonstra que a leitura sobre a endosmose não é conciliatória, de um lado, ou um 

complemento, de outro. Na segunda parte, a atenção será voltada ao encerramento do que já 

vem sendo preparado nos capítulos anteriores – ou seja, aproximar-se da diferença presente 

no próprio passado e do lugar dialógico da interpretação.  

A compreensão da memória como acontecimento dado por rememoração foi um 

problema para Simmel porque esse acontecimento não diferencia duas séries distintas: 

psicológica e histórica. Simmel baseou-se na contingência como o impedimento para haver 

uma continuidade, como durée, por meio da endosmose. O imediato e a simplicidade não 

fazem parte da reflexão que visa estabelecer a lógica dos conteúdos presentes nos 

acontecimentos históricos. A necessidade de uma separação das duas séries é fundamental 

para Simmel. Mesmo assim, estas considerações estarão voltadas para como os apontamentos 

de Simmel, referentes ao psicológico, são pertinentes para este último capítulo. O caminho 

que tenho em mente, para continuar nos argumentos sobre Bergson, é o de relativizar o poder 

da rememoração capaz de escapar da representação; encontrar, na endosmose, o lugar 

privilegiado que apresenta o narrador iludido, o qual acredita apreender, em sua narrativa, a 

própria vivência como experiência passada por um pré-dado; e, por fim, encontrar na 
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memória-compreensão a liberdade do intérprete em relação à dicotomia entre referência e 

representação.  

Mesmo não apresentando diretamente a discussão, foi justamente através do primeiro 

capítulo que o problema da referência apareceu disfarçado, no momento em que Halbwachs 

desenvolveu sua crítica ao cérebro frente ao social. A representação simbólica de Halbwachs 

concentrou a referência na convenção da memória coletiva por meio da linguagem. A 

memória coletiva passou a se comportar como a representação, por suas comemorações e 

compartilhamentos; os quadros sociais comporiam a própria referência, justamente o lugar 

onde repousa a validade da memória. No segundo capítulo, o real deixa de ser uma condição 

pré-dada (como referência) e passa a ser colocado no campo de referência como ato negativo 

que busca familiaridade, orientação e perspectiva. Pelas contribuições de Gadamer e Iser, o 

virtual e o atual deixam a endosmose numa posição não limitada à determinação necessária 

porque a compreensão aborda parada e prolongamento na contingência e nos intervalos. A 

contingência não se torna um problema para o intérprete, como o é para o narrador, que 

acredita não haver contingência no seu eu. Como a discussão foi justamente apresentar a 

abertura de um debate que coloca a interação e o diálogo no centro, Bergson submeteu-se ao 

regime da compreensão. A rememoração passa a ser considerada por meio da idiossincrasia e 

pelo apoiar-se137. Não se trata de trazer o passado, mas de como conteúdos presentes orientam 

a ação para aquilo que se abre como novo.  

Mesmo considerada como ponto de partida na filosofia bergsoniana, compreende-se a 

endosmose, nesta pesquisa, como o lugar nascente da inquietação para pensar o encerramento 

do passado e a memória-compreensão. De acordo com os dois primeiros capítulos, esta noção 

bergsoniana não teve adesão de muitos intelectuais de seus dias, assim como posteriormente. 

A noção de endosmose como princípio foi questionada pela psicologia social de Halbwachs, 

por ter realizado a leitura de Bergson baseado na ideia de mais que, quando se trata de 

passado e avenir. No caso da psicanálise de Lacan (pelo método da transferência dialética), a 

duração era um mito, por acreditar em uma força que fosse capaz de superar a barreira 

imposta pela diferença entre os corpos, os cérebros e sua condição histórica. Mesmo com a 

                                                           
137 O apoiar-se relativiza a relação direta entre representação e referência. Em Bergson, a representação possui 

uma característica peculiar que envolve o conceito de matéria. Por representação, é preciso prestar atenção no 

que se tem por tradução. Para não gerar mal-entendido, representação, em Bergson, aproxima-se de tradução 

porque a interpretação se coloca como imagem mediadora. Mesmo presente no segundo capítulo, a noção de 

imagem mediadora em Bergson preserva-se por uma relação simpática. A interpretação, por simpatia, coloca o 

intérprete no esquecimento para pensar e ver como. Bergson deu o exemplo do poeta: apreender-se à arte ou ao 

poema localizar o ritmo para se forçar a tradução. Existe uma comunicação psíquica que compreende o 

espectador. Há um pensamento exprimido e não causado, mesmo havendo considerável influência histórica no 

pensamento de um poeta ou artista (2003, p.13-15).  
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perspectiva psicológica de negar a endosmose, com Simmel esta noção ficou mais 

evidenciada; no entanto, ele questionou a endosmose, tendo a própria metafísica como 

base138. Pela separação entre as séries, o cérebro passa, mais uma vez, a ser questionado como 

lugar de retenção de conteúdos externos a ele. Simmel passou a ter importância porque foi o 

primeiro a pôr em discussão a noção da endosmose sob o ponto de vista de uma 

epistemologia, e a travar um embate com a endosmose para sugerir uma teoria da história.  

Mesmo na tentativa de apresentar a crítica de Simmel a Bergson, fundamentalmente no 

que se refere à endosmose na relação entre o simples e o complexo139, não se pode esquecer 

que ambos os intelectuais mantiveram contato até por volta de 1914, interrompido devido à 

Primeira Guerra Mundial. Em outros termos, como já mencionado em nota ao pé da página, 

Ferrari descreveu que a relação entre franceses e germânicos foi interrompida, mas que, desde 

1900, ambos passaram a ter contatos, o que inclui correspondência e texto140. Quando se trata 

desses dois intelectuais, Simmel encontrou, em Bergson, a ponte para pensar o agir a partir do 

subjetivo e do objetivo (2014, p.213). Mesmo Bergson tendo escrito uma carta a Simmel, em 

1908, ressaltando o prestígio da terceira edição do Die Probleme der Geschichtsphilosophie 

                                                           
138 Aqui, há uma discussão pertinente que se encontra em texto escrito pelo professor italiano Massimo Ferrari – 

como pesquisador em história da filosofia, ocupa-se, entre outros temas, do neokantismo e pragmatismo. Neste 

artigo em especial, cujo título é Il Giovane Jankélévitch tra Simmel e Bergson, fez uma abordagem de um ensaio 

escrito por Jankélévitch, em1925, para a Revue de Métaphisyque et Morale – que tratava, justamente, a respeito 

da obra de Simmel. Ferrari apresentou, como informação, que a relação entre Bergson e Simmel começou ainda 

no ano de 1900 e que, a partir do ensaio de Jankélévitch, surgiu um tipo de bergsonismo simmeliano (2014, 

p.217). Nestes termos, com base no relativismo, é preciso ter cuidado com o sistema de oposição entre Bergson e 

Simmel. Mesmo começando este capítulo com uma ideia de oposição, há muito mais em comum entre Simmel e 

Bergson do que se possa imaginar. Essa ideia pode ser observada nas considerações do editorial da publicação 

em espanhol. Sob a direção de Eugenio Pucciarelli, afirmou-se, nesta edição de 1950, que Simmel se aproximou 

do vitalismo organicista, especialmente de Bergson. Foi incluído nesta edição o texto em que Simmel abordou 

pontos das defesas de Bergson sob o título La Configuracion Historica. Foi incluído porque, na versão original, 

publicada em 1905 pela Universidade de Leipzig, havia unicamente três capítulos: 1. Von den Inneren 

Bedingugen der Geschichtsforschung, 2. Von den Historischen Gesetzen e 3. Von Sinn der Geschichte.  
139 A concepção que ronda o simples e o complexo remete-se à crítica que Simmel fez ao imediato, como uma 

intuição que não necessita da reflexão para apreender conteúdos de ordem histórica que independem do cérebro. 

Este liga-se a eles se houver reflexão ou mediato.  
140 Na própria informação de Ferrari, extraída do texto de Jankélévitch, de 1925, a aproximação de Simmel e 

Bergson deu-se pela concepção sobre a vida. A perspectiva entre a individualidade original e fluidez e a não 

uniformidade universal desde Kant foi o que aproximou ambos (2014, p.210, 212). Segundo Ferrari, foi com 

Simmel que Jankélévitch encontrou a possibilidade de estabelecer a durée na vida social (2014, p.211). Depois 

de enfatizar o agradecimento de Bergson a Simmel, pelo envio da terceira edição do seu livro Die Probleme der 

Geschichtsphilosophie, há, no texto de Ferrari (retirado do texto publicado – a partir das anotações de André 

Robinet – de Bergson, com o título Correspondances), o termo una certa affinità. Bergson, em sua carta a 

Simmel, escreveu que havia uma afinidade devido ao fato de o espírito e a exigência prática se constituírem a 

partir da experiência. E, a partir de 1909, Simmel teve a iniciativa de traduzir os textos Evolução Criadora e 

Introdução a Metafísica. Em 1914, Simmel dedicou um artigo a Bergson que colocou em confronto as duas 

filosofias da vida, do élan vital e da tragédia da cultura (2014, p.212). Este artigo está publicado, originalmente, 

na obra Zur Philosophische der Kunst, de 1922.  
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(2014, p.212) 141 , não se pode esquecer a discussão realizada por Simmel a respeito da 

endosmose. Primeiramente, a tentativa será compreender as críticas realizadas por Simmel 

para, posteriormente, aproximá-los, como fez Jankélévitch. Essa crítica baseou-se, 

fundamentalmente, no Essai sur les Données Immediates de la Conscience, de 1889.  

Bergson ofereceu, em sua obra, uma discussão referente à endosmose que se iniciou 

desde o final do século XIX como lugar de pensar a experiência. Foi em sua tese de doutorado 

que anunciou a endosmose como uma noção pertinente para tratar das categorias tempo e 

espaço sem paralelismo ou dualismo de oposição, mesmo numa relação de confusão e tensão. 

Esta noção não correspondeu a algumas páginas específicas, mas a toda a sua obra desde o 

primeiro capítulo De l’intensité des états psychologiques (2003, p.19). Independentemente 

dos caminhos adotados pelo filósofo como tentativa de constituir uma ciência metafísica 

(tendo a intuição como método e a negação como princípio), a noção que ele apresentou sobre 

a endosmose é o lugar de assentamento desta pesquisa. Este caminho se reserva na negação da 

memória como retenção e guardiã de um substrato apreendido pelo que ele mesmo 

denominou de contração muscular. Em outros termos, a ideia de que a rememoração, por uma 

relação diádica, preserva e apreende referência e que na condição de eu e tu um está 

submetido ao outro apresenta-se, aqui, como um problema metodológico. Isto é: até o 

presente momento, com a escrita dos dois capítulos anteriores, o corpo como preservação de 

uma ausência, que pode ser apreendida unicamente através da expressão do dito, impede a 

capacidade compreensiva da memória por meio do diálogo. Em Gadamer e Bergson, o 

diálogo não se limita a uma questão diádica: a capacidade comunicativa da memória coloca-se 

como um imperativo inevitável conduzido pela simpatia. Com o acontecimento da memória 

como rememoração pela lembrança tem-se, inevitavelmente, o encerramento do passado142. A 

vontade, embasada no esforço de colocar o passado como presença, precisa fatiá-lo porque há 

uma seleção representativa que o assenta num discurso. Sendo assim, a representação, o 

discurso e o simbólico da memória são atividades do locutor, daquele que se apoia no seu 

passado como memória. De acordo com o que foi apresentado no segundo capítulo, com base 

em Lacan, o corpo necessita inscrever-se naquilo que diz e as palavras soam não como meras 

palavras, mas como uma vivência que não se repetirá. Há uma confusão entre o que se diz 

                                                           
141 A primeira edição desta obra foi lançada em 1892, ou seja, três anos após a publicação da tese de doutorado 

de Bergson.  
142 Por esta condição, entra, aqui, o que Bergson chamou de representação. No entanto, como se verá no decorrer 

deste capítulo, a representação à qual Bergson se reportou não corresponde à representação como ausência da 

referência sob o ponto de vista da epistemologia. O passado possui uma duplicidade neste momento: a primeira 

está para a autonomia do passado em relação ao presente (virtual), e a segunda para o passado como conteúdo 

decorrido da vivência (retenção).  
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naquele tempo e o que aconteceu como um antes. Mesmo que a memória não respeite a 

cronologia histórica, é a partir dela que a nostalgia se firma como mecanismo para estabelecer 

a diferença entre quem fala e quem escuta. Essa diferença pretende preservar a autoridade de 

quem narra em relação a quem presta atenção como ouvinte. Quando Gervinus foi 

apresentado nesta pesquisa, o objetivo foi justamente mostrar que, na memória, há 

envolvimento (como determinação psicológica) e que, por meio dele, quem evoca se inscreve 

e exige autorização pelo dito. No caso da pesquisa sob o conceito memória-compreensão, esse 

desembaraço se orienta em meio à durée e à étendue.  

Apresenta-se, nesta breve introdução, que a importância de Simmel não se resume a 

mais um que interrogou a noção da endosmose de Bergson; assim como Lacan, ele atestou 

que não se pode apreender o outro como se fosse ele mesmo, porque a contingência impede 

essa aproximação a qual anula a barreira que nos separa uns dos outros. Lacan apresentou a 

barreira da contingência a partir do eu e do outro; Iser, por meio da interação e dos atos 

negativos e, com Simmel, o objetivo é pensar de que forma a contingência, como 

determinação, impede ou relativiza a duração na memória como sistema psicológico 143 . 

Raciocinar com Simmel, exclusivamente naquilo que remete a Bergson, é tentar retomar a 

dimensão negativa à qual se reportou Halbwachs e a epistemologia da referência. No entanto, 

esse retomar encontra uma presença de conteúdos que não são apreendidos por uma 

determinação puramente externa. Aqui, com Simmel, mesmo tendo refutado que conteúdos e 

lógica são apreendidos por elementos simples e imediatos, não significa que este sociólogo se 

coloque no modo de leitura em que Halbwachs se inseriu para criticar Bergson.  

Quando se trata de memória, em Bergson, é preciso que esta esteja separada da noção 

que a vincula a algo144. O termo memória não se separa do de consciência porque não se trata, 

unicamente, de conteúdo (retenção); é, também, força e criação (duração). Também não se 

pode confundir memória com fenomenologia ontológica, porque não se trata de um a priori e, 

sim, de uma abertura145. Desta forma, para abrir o debate que se anuncia, iniciarei pela 

                                                           
143 Neste momento, é preciso prestar atenção para o que representa contingência, em Simmel, e como ela é 

vertida em intervalos, em Bergson. Simmel, pela separação entre objeto e sujeito, estabeleceu a contingência por 

uma orientação externa à vontade psicológica, como reflexo do imediato.  Em sentido contrário, Bergson pensou 

a contingência como possibilidade de se assentar nas imagens, como rupturas em si mesmas, mantidas 

conectadas por intervalos, e suas extremidades apreendidas devido à duração.  
144 O debate bergsoniano não se limita à questão entre interno e externo. Os termos virtual e atual foram usados 

por Bergson a fim de contestar a determinação de ambos como regra.  
145 É possível descrever esta abertura a partir da ideia de possível e real, em Bergson, porque a noção de causa e 

efeito não se relaciona com a de consequências dadas no plano do antes e depois, como ocorre em fenômenos 

externos. A abertura representa que o possível é heterogêneo, composto de infinitos pontos possíveis e por um 

avenir não previsível devido à ausência de um sentido homogêneo dado por princípios que determinam a noção 

de ordem.  
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relação entre vivência e experiência. Na obra, elogiada por Bergson, traduzida para o 

espanhol como Problemas de filosofía de la historia, consta o capítulo intitulado 

Configuración histórica em que Simmel separou duração (étendue) de memória. Por esta 

separação, o problema vincula o debate sobre história e memória. A aproximação de Simmel 

para debater a contingência, pela relativização da concepção metafísica e das defesas de 

Bergson, passa a compor um elemento importante: a condição do histórico na endosmose 

aproxima a discussão sobre durée e étendue. Deste modo, o princípio para a duração é 

destiná-la, mesmo não abordando esta nomenclatura, para fora da memória e aproximá-la da 

história. Não se trata de uma metafísica imanente, mas de uma metafísica transcendente.  

 

Endosmose, memória e contingência  

Simmel: um leitor da metafísica e de Bergson 

O vivente é a parte central da discussão, tanto em Simmel como em Bergson. A partir 

da leitura realizada sobre Kant, é possível observar que cada um se dedicou, de maneira 

distinta, a lidar com a compreensão da vida. Simmel buscou fundamentar sua perspectiva 

numa filosofia da história que mantinha a psicologia no centro. Como tentativa de se afastar 

de Bergson, deixou explícito que conteúdos apreendidos por meios teóricos são diferentes de 

conteúdos dados psicologicamente. A vivência é objetiva e funda-se, nela, atividade e 

passividade do sujeito. Ou seja: na vivência, não há separação lógica dos conteúdos porque 

existe, sob o ponto de vista da memória, uma ligação entre esses conteúdos que não 

reconhecem a contingência. Não a vivência, mas o vital torna-se objeto da história (1950, 

p.210, 211)146. O objetivo central de Simmel, fundamentalmente presente no texto traduzido 

para o português – A Forma da História, do original Die Historische Formung –, foi o de 

criticar a ideia de simplicidade de Bergson. A suspeita de Simmel deu-se em relação ao eu 

comportar um sistema fechado, com capacidade de centralizar, em si, um absoluto da vida. O 

misto, de Bergson, foi posto sob suspeita a partir de uma elaboração formal do conhecimento.  

Isso significa que não se pode mencionar que o historiador deve reproduzir a 

vivência147. Na realidade, esta não deve ser sua atividade intelectual: seu trabalho decorre da 

relação entre conceito e categoria (método). Sob o signo do objetivo, percebe-se que, em 

                                                           
146 Na consideração sobre o problema do método na história, Simmel reportou-se para o espírito como objeto da 

história (1950, p.124). Por isso, não se trata de uma questão puramente de causa, mas também de efeito. A 

metafísica à qual Simmel se referiu comporta-se por uma dimensão transcendente. A causa e o efeito constituem-

se da dinâmica entre regularidade e variação, meio e fim. O ponto de discussão tem a condição teórica das leis 

históricas.  
147 A reprodução da vivência mostra-se de importância secundária devido à ocupação exclusiva com séries 

psicológicas e de efeitos puramente dados por conservação.  
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Simmel, há o esforço de separar aquilo que, em Bergson, é mistura. A vivência entrega-se à 

condição da memória, e não da história. Seria como se Simmel afirmasse haver uma estrutura 

a ser apreendida que não se mostrasse numa condição de consequências orientadas por uma 

mesma lógica. Em outros termos, para que se possa compreender a crítica iniciada por 

Simmel à noção de endosmose de Bergson, é necessário distinguir memória e história. “Para 

usar uma fórmula radical, apreendemos o momento vivido a partir de seu passado, e o 

momento histórico a partir de seu futuro” (2011, p.92). Entre o passado e o presente, existe 

uma diferença que não se resolve ao se estabelecer a noção de consequência por justaposição. 

Em outros termos, o presente não pode ser compreendido por meio de uma determinação 

passada. Essa determinação, na memória, é confusa porque não respeita a contingência que 

incide sobre os conteúdos. “Quando, por exemplo, interrompemos a leitura de um livro e a 

retomamos dias ou semanas depois, o que lemos agora liga sem hiato à leitura passada; o 

instante psicológico traz a sucessão que o conteúdo objetivo impõe (...)” (2011, p.62).  

A contingência não significa que alguma coisa saiu do controle ou que entrou em 

desordem; para Simmel, essa dialética, presente na contingência, faz parte da história. A 

história não condiciona sua função lógica de conteúdos na justaposição entre o passado e 

aquilo que decorre. Nestes termos, passado e presente possuem uma relação que não se limita 

em alguma linha do tempo do antes e do depois. A particularidade do acontecimento histórico 

demonstra uma unidade construída a partir do conceito (formal). A vida de cada um possui 

várias séries que se interrompem e se religam continuamente. Essa lógica existe sob o ponto 

de vista objetivo e psicológico. Sob o mesmo princípio da leitura, Simmel falou da 

embriaguez (2011, p.63; 1950, p.215): a condição de embriaguez não permanece quando o 

indivíduo volta ao seu estado de consciência normal. Com a retomada da leitura ou do ficar 

embriagado novamente, é como se aquele estado de interrupção não houvesse existido. O 

acontecimento, no caso da história, é singular e, por isso, a certeza na história não 

corresponde à da memória. Cada acontecimento é compreendido na sua relação consigo, 

enquanto desenvolvimento, e sua consequência enquanto, imediatamente, causa e efeito. Se 

não há previsão para a história é porque o presente não se desenvolveu completamente para 

que seja capaz de se fazer mediação. No caso da memória, sua relação com o tempo é o da 

vivência que já se desdobrou e há, pelo psicológico, a tendência de unir séries diferentes.  

Nos termos de Simmel, memória e história possuem ritmos diferentes porque a 

continuidade presente na memória não pertence à lógica. Em outras palavras, é o mesmo que 

atestar que a memória é subserviente às percepções do cotidiano e de sua entrega ao retroagir. 

A história, não sendo confundida com justaposição, desenvolve-se a partir de conteúdos 
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vitais, ou seja, assim como na leitura e na embriaguez, não responde a estímulos externos 

como determinação orientada pela cronologia. “A continuidade vital abre os limites rigorosos 

do conteúdo particular, de modo que suas possibilidades de se unir a outros conteúdos são 

mais livres e amplas que as dos conteúdos pré-conceituais, estritamente circunstanciais” 

(2011, p.64). Não se trata de um deslocamento puramente teórico de um e outro, mas do 

fundamento de suas filosofias do conhecimento. Simmel acentuou que o psicológico e o 

imediato não possibilitam a compreensão de elementos que estão para além da vivência. A 

capacidade reflexiva desdobra-se a partir do reconhecimento de que os conteúdos vitais fazem 

parte dos acontecimentos históricos, os quais refletem a dualidade entre a lógica histórica, 

cronológica, e a lógica dos conteúdos como desenvolvimento e progresso. Não se trata de um 

acontecimento psicológico, mas histórico.  

O nome história já carrega, em si, o descontínuo e o singular sob uma unidade imediata. 

“De fato só existem histórias especiais” (1950, p.212). O conceito passa a ser o “sucessor 

contínuo da realidade vivida” (Ibid); é supratemporal, devido à determinação de seus 

conteúdos, os quais são dados a partir das formas de vivências, e não delas mesmas (Ibid). 

Simmel buscou estabelecer um paralelo entre particular, geral e seus cruzamentos. A 

separação entre série histórica e série psicológica reafirmou a discordância em relação a 

Bergson naquilo que dizia sobre a endosmose. Deste modo, sob sua discussão em relação às 

filosofias da história, a crítica a Bergson, tendo a psicologia no centro, deve-se ao fato de a 

base se sustentar num tipo de psicologismo. Manter a duração atrelada à memória seria uma 

incoerência porque a consciência do indivíduo não é capaz de compreender o além da 

vivência. “Assim, nossa vida se constrói com inumeráveis séries que são objetiva e 

psicologicamente coerentes, mas cujas partes se interrompem e se sucedem constantemente 

umas às outras no curso da vida anímica” (1950, p.214,215).  Por esta invocação, afirmou que 

a lógica entre a série temporal e a série dos conteúdos da vida é independente da memória.  

 

Porque em essência, não se trata aqui de uma mera associação com que a 

representação atual conjura parecer a anterior afim, mas de um desenvolvimento 

(que de nenhum modo deve ser teleológico) em uma corrente vital conduzida com 

objetividade, que passa por elementos separados no tempo e em que cada um 

somente pode ter em lugar determinado, ainda que a associação não reclame uma 

sucessão determinante; uma orientação dinâmica, e não uma justaposição somente 

associativa, que enlaça o elemento posterior com o anterior (1950, p.215,216).  

 

De primeira observação, Simmel defendeu uma lógica que não se reduz à série 

temporal, nem à série dos conteúdos. A lógica compõe a parte da construção que se apresenta 

por meio do conceito (formal). Mesmo assim, não há redução da lógica à construção 
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intencional do historiador porque, em presença, persiste um espírito. A representação atual 

não compreende o desenvolvimento porque não se trata de uma teleologia, uma questão de 

percepção ou de simplicidade. Simmel localizou-se na parte em que desejou estabelecer a 

discussão do objetivo em detrimento do subjetivo; ou melhor, na determinação de uma 

condição objetiva da vida, que independe de preceitos subjetivos. Essa relação lógica é 

apreendida se houver um acontecimento histórico que, no entanto, não pode ser confundido 

com coincidência. O que há é um atravessar – ou uma condição cruzada – entre a 

especificidade ou singularidade do acontecimento e um conteúdo lógico que dele se apresenta 

como desenvolvimento (apreendido no conceito, e não na subjetividade da vivência). Essa 

condição entre o conteúdo e a forma preserva a concepção de Simmel sobre a história. 

Observa-se que o projeto bergsoniano, de anular a separação entre objeto e sujeito, não foi 

bem visto por Simmel. No princípio epistemológico, Simmel estabeleceu a distinção entre os 

dois, mas, mesmo assim, a concepção do relativismo impede que esta separação seja 

vinculada à pressuposição mecanicista da neutralidade.  

A vida não pode ser reduzida à memória, pois há elementos que ultrapassam seus 

limites. Independentemente de especulações, Simmel tentou apreender a vida não para a 

memória, mas sim para a história. Estas reterritorialização e disputa teórica evidenciam, com 

base em Kant, uma clarificação dos debates. A vivência não pode compor o objeto da história 

devido ao fato de, por meio do psicológico, as séries tornarem-se misturas entrelaçadas por 

um revelar e esconder. Há uma confusão que não é positiva em Simmel. No caso específico 

da memória, sua condição baseia-se num antes e depois, por uma justaposição ou associação 

em nome da representação atual. A justaposição não trabalha na distinção do que se apresenta 

na série psicológica em relação à contingência, presente no próprio desenvolvimento. A noção 

do desenvolvimento não se orienta por simplicidade, mas por complexidade; não é uma 

questão de vivência, mas de reflexão. O conceito passa a se comportar como uma abstração 

em relação à vivência porque os conteúdos não são justaposição do passado. A condição entre 

causa e efeito manifesta-se por um transcendente, e não necessariamente por uma relação 

entre um e outro acontecimento histórico na cronologia.  

O desenvolvimento não se reduz à percepção, mas se ordena por uma corrente vital. 

Simmel teve como noção básica a de que a memória possuía o retroagir como característica – 

como se, por meio de um esforço psicológico, desejasse encontrar o vital a partir do caos da 

vivência ou do heterogêneo. Em outros termos, a memória é incapaz de separar séries 

psicológicas de históricas; por isso, pela memória, os conteúdos não controlados pelo 

cronológico ou pelo passado submetem-se a eles. Com base em Kant, o debate sobre o de fora 
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apresenta-se pela disputa entre imanente e transcendente. A coincidência de Bergson não 

corresponde ao cruzamento de Simmel; isso produz uma diferença entre o que Simmel e 

Bergson compreenderam por contingência e intervalo. O desenvolvimento não significa 

continuidade em Simmel, assim como a contingência e o intervalo não podem ser 

compreendidos a menos que sejam recolocados na unidade imediata. A característica objetiva 

dos conteúdos demonstra-se por meio da formalidade, que cria conceitos e afasta o conteúdo 

normativo, dado historicamente, da vivência. Não é a vivência que importa, mas suas formas. 

A vida como tal é fragmentária, mas seus conteúdos são totalidades próprias (2011, p.68). 

Para transitar do objetivo ao subjetivo, é preciso prestar atenção à crítica feita por 

Simmel sobre a compreensão do acontecimento. Simmel expôs a posição teórica que se 

espelha numa lógica, a qual pode ser compreendida se constituída por certo grau de abstração 

em relação à vivência – ou seja, sobre a base do conceito. Como o princípio é o vital, e não a 

memória, esta se submete e se compreende, em Simmel, a princípio, pelo critério do antes e 

do depois na representação atual. Em outras palavras, é como se, em Simmel, a memória, 

como uma representação atual, não fosse capaz de estabelecer a conexão com a durée ou com 

a étendue. Uma representação atual aborda a condição extensiva como espaço, ou seja, a 

justaposição por mistura, e não a condição extensiva do vital. A continuidade e a contingência 

manifestam-se por uma dialética que não respeita um impulso positivo absoluto (1950, p.88). 

A endosmose não reúne em si duração e extensão de conteúdos que somente podem ser 

compreendidos se houver o acontecimento histórico, o qual determina uma relação com as 

leis históricas. Estas não possuem causa, não há justificativa para uma lei; essa ausência da 

justificativa decorre do fato de que causa e efeito não possue uma relação dedutiva ou 

indutiva no método. A crise que se instala está no modo como Bergson e Simmel conceberam 

o método. Simmel recusou a endosmose porque ele se serve de dois fundamentos duvidosos: 

não separação entre sujeito e objeto e a intuição que questiona a possibilidade da reflexão, que 

faz a linguagem ser capaz de pensar aquilo que se apresenta por imediato.  

 Retomando a base informativa de Ferrari, mesmo nesta característica inicial de crítica, 

o contato entre Bergson e Simmel apresentou-se fecundo, sob o ponto de vista do élan vital e 

da tragédia da cultura. Essa fecundidade presente nos argumentos de Jankélévitch foi a ponto 

de Ferrari utilizar os termos su e con a fim de se referir à sua obra, publicada no ano de 1931, 

com o título Henri Bergson (2014, p.216). Especificamente, dentro da própria obra de 

Jankélévitch, Simmel está presente a partir das obras Philosophische Kultur e Der Konflikt 
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der modernen Kultur (2011, p.70,74) 148 . Antes de morrer, acrescenta Ferrari, Simmel 

questionou a forse defendida na metafísica de Bergson. Segundo ele, seria necessário 

encontrar uma forma de pensar a vida na relação com a non-vita (2014, p.213). No entanto, 

mesmo nas diferenças, Jankélévitch encontrou, em Simmel, uma influência forte de Bergson, 

que vai da obra Tragedia della cultura (de 1911) a Lebensanchauung (de 1918) 149 . A 

distinção básica que separou os dois filósofos foi o aspecto trágico, defendido por Simmel 

como quase inevitável para a vida (2014, p.215).  

A influência de Bergson, em Simmel, é uma afirmação que consta, também, na obra do 

sociólogo brasileiro Leopoldo Waizbort cujo título é As Aventuras de Georg Simmel. 

Conforme suas palavras, apesar de muito influente, Bergson foi pouco estudado. Numa 

passagem específica de seu texto sobre a influência, a atenção volta-se ao que se descreve 

como o centro da distinção entre Simmel e Bergson. Estando em desacordo com a força à qual 

Bergson se referiu para caracterizar a evolução da Vida, apresentou Simmel sob duas imagens 

do mundo.  

 

Há duas “imagens do mundo” relativas a essas duas perspectivas: uma delas relativa 

à fixidez, à lei eterna e imutável, ao intemporal; a outra ao movimento, ao efêmero, à 

realidade histórico-concreta. O moderno se caracteriza por essas duas imagens de 

mundo. Foi justamente isto que Baudelaire também percebeu ao afirmar que “La 

modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre 

moitié est l’eternel et l’immutable.  

Na verdade, Simmel elabora uma escatologia que compreende o mundo como 

duração e não duração, como fixidez e movimento. Este é o dualismo radical que 

habita o mundo (2013, p.224,225).  

 

As duas perspectivas mencionadas por Waizbort relacionam-se à relativa posição entre 

metafísica e empiria. Estes são dois polos do dualismo da existência em que tudo é fixo ou 

tudo é fluido. A coincidência entre ambas é improvável, porque há uma dialética que impede 

a evolução positiva da Vida. Há sempre uma contradição: enquanto um é rico, o outro é 

pobre; enquanto um trabalha, o outro é ocioso. As direções e os pontos no universo são tantos 

e tão diferentes, que uma duração em absoluto torna-se ingenuidade. Atividade e passividade 

do sujeito são diferentes, mas na vida (vivida) são indiferentes à lógica. Essas ideias 

apresentadas por Waizbort fazem parte dos próprios termos de Simmel, ao tratar da forma ou 

da configuração da história (2011, p.58; 1950, p.210). Waizbort atestou que Simmel se 

considerou contemporâneo de Bergson. Para descrever esta relação entre eles, esse sociólogo 

                                                           
148 Esta informação destaca que, mesmo no conflito que a vida possui como uma questão dialética, Simmel e 

Bergson apresentam pontos em comum quanto ao pragmatismo. Assim, com correspondências entre Bergson e 

Jankélévitch, mesmo após a morte de Simmel, Bergson não questionou a aproximação de ambos, feita por 

Jankélévitch.  
149 Período de publicação do Matière et Mémoire (1896), Le Rire (1899) e L’évolution Créatrice (1907).   
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citou a introdução do Philosophiche Kultur em seu texto. Traduzindo a Einleitung para o 

português, o fez de maneira integral e a abordou dentro de suas Caracterizações. É importante 

considerar alguns pontos pertinentes a esta parte, em especial.  

A Historische Kultur foi a única coletânea realizada pelo próprio Simmel, a qual foi 

editada sem seguir um princípio de ordenação sequencial, por várias direções e caminhos. Por 

isso, os teores verdadeiros, que soam como falsos, sobre Simmel, são: “vitalismo, relativismo, 

esteticismo, formalismo, irracionalismo, psicologismo, impressionismo e tantos mais” (2013, 

p.11). Isto significa que os rótulos sobre Simmel são incapazes, mesmo falando dele e o 

apresentando. A partir do texto – autônomo, considerado mais um ensaio que propriamente 

uma introdução –, compreende-se a concepção dualista de Simmel, que se diferencia de 

Bergson, assim como da própria relação entre objeto e sujeito.  

 

Quando a teoria do conhecimento – declarada frequentemente como único objeto 

permanente da filosofia – desliga o puro processo do conhecer de todos os seus 

objetos e o analisa; quando a ética kantiana situa a essência de toda a moral na forma 

da vontade pura ou boa, cujo valor seria autossuficiente e livre de toda determinação 

mediante conteúdos finais; quando para Nietzsche e Bergson a vida enquanto tal 

significa a realidade verdadeira e o valor último, não determinada por algum 

conteúdo como que substancial, senão que o conteúdo é por sua vez criado e 

ordenado – então consuma-se toda aquela separação entre processo e conteúdo e a 

acentuação autônoma do primeiro (2013, p.17).  

 

Nesta parte da tradução de Waizbort da Einleitung, a preocupação de Simmel é separar 

forma e conteúdo. Há, em sua defesa, um elemento que escapa à vida, propriamente, e este é o 

próprio espírito do vivente. Não se trata de um élan vital ou de um instinto que perpassa 

Bergson ou Nietzsche, mas de um fora que não se apreende, exatamente, pelas categorias 

formais, a menos que seja por abstração. O impulso metafísico, compreendido pelo valor que 

não é atingido por contradições e incoerências de seus conteúdos, torna-se prolongamento 

referido por conteúdos possíveis. O absoluto da metafísica retira a contradição de 

determinados conteúdos os quais, enquanto possíveis, impedem de compreender aquilo que 

nega como não duração. O absoluto da metafísica pode condicionar a posições idealistas ou 

realistas, uma racionalista e outra voluntarista. Simmel, na recusa de um absoluto para a 

metafísica, escreveu:  

 

Há, portanto, evidentemente, uma relação mais íntima entre toda a multiplicidade da 

existência dada, que anseia ser levada à camada filosófica profunda, e toda a 

multiplicidade dos absolutos metafísicos possíveis. A articulação flexível entre as 

duas, a ligação possível a fim de relacionar cada ponto de uma com cada ponto da 

outra, foi propiciada por aquela mobilidade do espírito, não determinada por 

nenhum absoluto, que é em si mesma metafísica. Nada a impede de percorrer 
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alternativamente os caminhos indicados e muitos outros, e em tal abandono a função 

metafísica pode então captar os sintomas das próprias coisas de modo mais fiel e 

flexível do que se limitada pelo ciúme de uma exclusividade material. A exigência 

do impulso metafísico não é redimida apenas ao final desses caminhos. Pois todo o 

conceito de caminho e fim, que traz consigo a ilusão de um ponto final 

necessariamente comum, é aqui inoportuno e apenas um abuso de uma analogia 

espacial; por assim dizer, as qualidades daquelas mobilidades somente teriam um 

nome se os princípios absolutos pudessem sobressair a eles como pontos de chegada 

ideais (2013, p.18).  

 

 Simmel, além de recusar o absoluto para a metafísica, ainda afirmou que a 

heterogeneidade metafísica e sua ilimitável relação de possíveis e contradições recusa a 

concepção de uma coincidência entre formas e conteúdos, a ponto de uma não ser diferente da 

outra. A causa não se encontra na força de um absoluto, mas na disputa entre os contrários os 

quais incidem sobre esta força, que não pode ser outra coisa a não ser uma imagem. Um 

processo vivo passa a ocupar o lugar dos conteúdos por instituir um princípio fixo. Nem 

panteísta, nem individualista podem dar conta dessa dinâmica movente da metafísica dualista. 

Parece que Simmel, neste momento, localizou Bergson numa dessas posições. Ou seja, seria 

como se Bergson, se assim podemos dizer, tivesse se deixado encantar por uma possibilidade 

absoluta do conteúdo vinculado ao processo, não havendo distinção entre ambos por uma 

condição lógica dada pela própria metafísica. No entanto, para detalhar alguns pontos, é 

importante observar como Waizbort apreendeu este ensaio de Simmel quanto à metafísica e, 

consequentemente, a Bergson. Esta atenção concentra-se na perspectiva objeto e sujeito.   

Em termos, o objeto é apresentado pelos conteúdos e o sujeito é aquele que tenta ou 

intenciona abarcar a multiplicidade desses conteúdos. Porém, a forma como Simmel abordou 

cada um pode enfatizar um ou outro. “Uma primazia do sujeito, manifesta na sua intenção, 

desloca-se de imediato ao objeto, na busca de suas significações” (2013, p.21). Waizbort o 

chamou de processo pendular. Esse processo movimenta um tipo de Simmel que apresentou 

uma perspectiva de totalidade da filosofia e a atitude espiritual como método e procedimento. 

Estabelecer conhecimento das coisas não resulta de outra coisa que não seja atitude. Por isso, 

na relação sujeito-objeto:  

 

(...) é necessário debruçar-se sobre as coisas e “apanhá-las”, agarrá-las de algum 

modo, pois elas não se entregam indefesas e espontâneas ao sujeito; e este, ao 

dominá-las – pois apanhar as coisas é um modo de dominá-las –, procede com elas 

de um modo determinado, que também deriva de sua “atitude” (2013, p.21).  

 

 Na relação sujeito-objeto, há disposição espiritual. Simmel tenta atribuir sentido: por 

isso, conteúdo e forma são tão importantes que um não pode ser dado mais que outro. O 

conteúdo tem sentido quando ele passa a ser relacionado a uma forma. Em verdade, o 
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psicológico não determina o formal porque, como uma função, o formal do espírito é que 

filosofa. Simmel requisitou uma distinção entre psicológico e psíquico. Há uma separação 

entre o “processo vivo” e o “resultado conceitual” (2013, p.22). Simmel não teve dúvida que, 

mesmo na transição entre sujeito e objeto, como função pendular, não se pode perceber a 

incontestável diferença entre conteúdo, processo e forma. Em determinados momentos de 

Simmel, o processo independe do conteúdo porque aparece com um desenvolvimento. O 

processo não se diferencia devido à sua ligação com a história universal. Seus objetos variam, 

mas o processo é autônomo em relação a eles. Simmel pensou uma ligação entre a atitude 

espiritual e seus resultados; essa atitude é em si mesma como sentido, pois independe de seus 

conteúdos e resultados. Ao mesmo tempo, é preciso “compreender que há sempre alguém por 

detrás de dada análise, e sempre devemos perguntar, com Nietzsche: quem fala?” (2013, 

p.23).  

Com base na ideia de autonomia, o sujeito é compreendido por Simmel a partir de uma 

individualidade que não se dissolve no social; ele é livre e percorre vários caminhos. Por isso, 

sua atenção não se concentrou nos conteúdos e resultados, propriamente, mas na condição 

dessa autonomia. Simmel não se ocupou em diferenciar as disciplinas história, sociologia, 

filosofia, estética, psicologia, economia e outras, porque a realidade é infinita e seu móvel 

possibilita pensar e raciocinar sobre vários caminhos. O contrário não deve ser apagado, mas 

realçado como elemento da própria realidade. Na relação entre sujeito e objeto, não há um fim 

ou uma meta que possa esgotar o processo que se desenvolve. Não há continuidade que possa 

ser traçada ou sobre a qual se possa fazer previsão. O que há a fazer é evidenciar a 

contradição, “somente um pensamento que se ponha como processo pode abrigá-la no seu 

próprio interior” (2013, p.27). Observe que a atenção de Simmel é uma posição realmente 

pendular em relação ao lugar do sujeito e do objeto em sua filosofia. No seu conceito de 

filosofia e de metafísica, é ao processo que se deve atenção e, assim, objeto (conteúdos) e 

sujeito (atitude) não se engessam em nenhuma direção. Para Simmel, tudo é passível de 

interpretação; assim, o conteúdo como forma não apreende a atenção como ponto final. O 

processo mantido, pelo sujeito, como caminho para relacionar conteúdo e forma é que deve 

merecer atenção. Neste sentido, há o problema dos conceitos, os quais tendem a estabelecer a 

fixidez. No entanto, em Simmel – continua Waizbort –, o conceito como resultado não remete 

a outros resultados, mas ao processo interior deles, ou seja, aos caminhos do pensamento 

(2013, p.28).  

Na posição pendular entre sujeito e objeto, o conhecimento se firma não por um misto a 

partir de um processo apreendido e inerente à própria experiência; pela cultura filosófica, o 
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pensamento é condicionado a uma experiência histórica, ou seja, a pressuposições. Não há a 

possibilidade de sujeito e objeto tornarem-se únicos por meio do imediato espontâneo. O 

pensamento é uma imagem construída, que oscila entre ser social e não o ser como atitude 

autônoma. Em outras palavras, não há uma determinação necessária que condiciona o 

pensamento a uma espacialização. A interpretação como atribuição de sentido, é, na realidade, 

uma arte. Como um ator, a interpretação é capaz de oferecer uma, e não a interpretação da 

vida e da existência. E diferentes atores podem desempenhar um mesmo papel, dando-lhe 

vida de maneiras diferentes. “O ator extrai a verdade (a realização artística) de sua 

interpretação da relação que estabelece entre a sua ‘subjetividade artística’ e o papel de que se 

incumbe. É desta relação que se estabelece a intepretação” (2013, p.30). A interpretação está 

para o processo, e não para os objetos. Simmel está comparando a interpretação a uma arte e, 

como na arte, há um sentido. O ator coloca-se como lugar para o sentido; a partir de sua 

subjetividade, percebe-se a encenação como forma de um conteúdo. “O desempenho, a 

interpretação, é o processo no qual a relação do ator com seu papel se desenvolve. (...) Ele se 

oferece a si mesmo, no que possui de mais íntimo” (2013, p.31). Assim, conteúdo, forma e 

processo não se confundem a ponto de serem confusos sob um mesmo e único plano.  

Na defesa objetiva da história, há um Simmel que discutiu o problema de filosofias da 

história sob a ótica suspensiva da endosmose. Dito de maneira diferente, Simmel rejeitou, de 

certo modo, a concepção dos dados imediatos de Bergson porque não se tratava de 

simplicidade. Simmel afirmou ser uma atividade que exige uma atitude intelectual não 

vinculada à duração ou à extensão (não extensa) apreendida pelo mecanismo imediato do 

psicológico. A contingência do próprio acontecimento histórico tece em fios que não se 

revelam sem o mediato. O de fora é uma convergência entre Bergson e Simmel, que 

divergem, porém, quanto ao modo de acessá-lo em sua manifestação. Essa conclusão foi 

possível a partir do momento em que Bergson afirmou que toda negação é uma afirmação 

(evolução) e, em Simmel, por sua vez, toda negação é uma dialética.  

É possível afirmar, neste momento, que a noção de memória em Bergson – vinculada à 

consciência como força que impulsiona o passado em relação ao avenir – apresenta um 

problema em Simmel. Esta divergência decorre, conforme mencionado anteriormente, da 

simplicidade e do imediato, como se houvesse uma comunicação direta entre o passado na sua 

duplicidade (conteúdos do passado e conteúdos vindos do passado) e o presente como tensão 

para o que será como futuro. Neste ponto, pode-se atentar para a crítica de Simmel à 

endosmose como um mecanismo psicológico. Como se trata de um debate centrado na 

metafísica, existem dois modos de pensar a memória, um de caráter psicológico (do antes e do 
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depois) e outro filosófico (intuição e sentido)150 . A crítica, sustentada por Simmel, é a 

insuficiência psicológica de lidar com a dimensão que não se limita a ela; é um mal-estar 

entre presença e ausência.  

A memória comporta-se de modo inverso à história, em Bergson. É necessário prestar 

atenção em como cada um desses intelectuais apropriou-se dos conceitos. O de fora, em 

Bergson, não corresponde a um processo transcendente, mas imanente. O que aparece, para 

Simmel, em forma de conteúdos e processos deve ser apreendido por meio de uma 

inteligência reflexa, a qual estabelece a oscilação entre objeto e sujeito. Em Bergson, essa 

oscilação não é necessária quando os conteúdos e as formas estão em processos pelo imediato, 

o qual não se apresenta pela dialética entre dentro e fora. Há, de acordo com o exposto até o 

momento, uma ligação entre Simmel e Bergson pelo fato de que ambos não concordam com 

uma determinação psicológica, mas psíquica. Ao mesmo tempo, a simpatia como 

interpretação não se coloca no lugar do outro ou no sentido absoluto, mas no lugar de onde se 

pode apreender elementos que independem de uma contingência espacializada. Ambos evitam 

considerar a importância do conhecimento a partir de uma definição dada pela determinação 

do espaço. Tendo, ainda em vista, o que Deleuze esclareceu de Bergson, é possível conceber 

que Simmel e Bergson dão atenção ao pensamento. Mesmo assim, não se pode ser ingênuo de 

acreditar que Simmel e Bergson são, aqui, conciliados por uma convenção teórica: há fortes 

diferenças conceituais. Tanto que, em Bergson, a história ocupa o lugar em relação ao 

passado, e não à memória – porém, essa memória pela qual Bergson se interessa não é aquela 

da determinação psicológica, mas de uma memória-consciência e impulso metafísico. O 

passado é um problema na filosofia de um e de outro devido às exigências da metafísica.  

A respeito do passado, não se pode pensá-lo, através de Bergson, como uma corrente 

temporal a qual incide sobre o presente, como a força-conservação que passa a ser o potencial 

e o superávit da memória. O passado não pode ser concebido como esta corrente porque o 

presente não é refém do passado, pela noção de pré-dado. Neste aspecto, tanto Simmel como 

Bergson concordaram: os conteúdos e as formas não se limitam aos acontecimentos neles 

mesmos, ou seja, não são autoexplicativos ou autorreferenciais. Não há uma referência 

(passado) tamanha na realidade do tempo-homogêneo a qual seja capaz de apresentar um 

fundamento de realidade que elimine a dúvida sobre ela (referência). A justaposição é 

                                                           
150 Como escreveu Jankélévitch no seu Prolégoménes au bergsonisme, o objetivo do método bergsoniano da 

imanência concentra-se no fato de Bergson defender a teoria da pesquisa como inerente à própria pesquisa. Sua 

crítica ao método das ciências representativas baseava-se na insistência delas em separar sujeito e objeto (1928, 

p.437). Na intenção metodológica de Bergson, como recusa ao método abstrato e favorável ao espiritual, há 

concepção de presença (nele mesmo), evidência atual e certeza visível (1928, p.438).  
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criticada em Simmel e Bergson, ou seja, o passado não se estabelece numa perspectiva de 

autodeterminação por forma e conteúdo destituída da necessidade intelectual ou vital. Simmel 

escreveu:  

 

É absolutamente impossível superar a contingência da tradição, a descontinuidade 

dos fragmentos da vida vivida, que se conserva de acordo aos seus conteúdos o que 

podem ser reconstruídos segundo indícios. A formação de uma totalidade, como 

função que atuam espontaneamente com o material, está ligada a índole deste 

material, de um modo muito mais direto, muito mais íntimo que para o 

conhecimento histórico. Mas ainda, a diferença nem sequer é só gradual. Tudo o que 

é presente, o atualmente vivente, está rodeado de certa atmosfera com a que se 

estende acima de seu conteúdo conceitualmente expresso e que nós, sem buscar uma 

explicação verbal, aceitamos como naturalmente concomitantes e como se procedera 

dele (1950, p.228, 229).  

 

Simmel chamou a atenção para uma questão pertinente: solicita-se a explicação se a lei 

de conservação for posta no limite da descontinuidade e da contingência. O problema da 

duração vinculada diretamente à memória decorre de esta não distinguir elementos de 

naturezas diferentes. A condição do histórico impossibilita a memória como duração, ou seja, 

como continuidade; se assim o for, a confusão entre conteúdo e vivência produz miopia em 

relação ao histórico. Aqui, é possível observar que a noção de passado é, em Simmel, para a 

memória e, no caso da história, sob a postura fragmentária do historiador. Em termos, os 

indícios dependem de um retroagir da memória, que junta um conteúdo em uma forma 

determinada pela contingência justaposta. Deste modo, os indícios do passado nada remetem 

a uma continuidade que não pode ser capaz de pensar o processo ou o desenvolvimento. As 

noções de conteúdo e de totalidade apresentam-se por meio de uma relação de reconstrução – 

ou seja, a partir de um horizonte, colocar os fragmentos que se juntam a fim de apresentar 

seus conteúdos contínuos. Essa apresentação de totalidade depende dos fragmentos sob a 

noção de causa e efeito, orientados a partir de um antes que outro.  

Na verdade, o passado é posto, por Simmel, como função da memória e de um tipo de 

história fragmentária, que não é capaz de apreender a singularidade e o desenvolvimento, o 

único e o permanente. Em outros termos, a história, na relação com o futuro, não se ocupa 

com a reconstrução, mas com a demonstração das leis as quais atuam no próprio 

acontecimento, que sempre coloca em dialética o cronológico e o histórico. Em história, não 

há espontaneidade: o conhecimento se manifesta por uma condição complexa entre o 

acontecimento como manifestação de uma cultura filosófica apreendida por atitude e por 

objetos. Assim, o conteúdo não pode ser confundido com conteúdo conceitual. A atmosfera 

ou o impulso metafísico permeiam o presente de tal modo que eles são apresentados se, de 
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acordo com a atitude, o intelectual colocar-se na posição de construir, e não de reconstruir 

sentido. Ele não é dado espontaneamente por meio de uma causa e um efeito espacial, mas do 

desenvolvimento de um no outro. A espontaneidade de conteúdos presentes no passado 

estabelece forma e conteúdo que não servem como conhecimento para a história. A memória 

condiciona uma postura de acreditar que, pelo apoiar-se no passado, há demonstração de 

elementos pré-estabelecidos nos indícios. A memória fixa o conteúdo em imobilidade, 

apresenta certeza do passado como relação direta com o presente, ou que este tenha sido 

determinado por aquele. A memória e a história fragmentária acreditam que os conteúdos do 

passado possuem seu desenvolvimento neles mesmos, com base em sua ordem cronológica e 

de consequência determinada pela relação com o exterior.  

Um problema identificado, aqui, é o fato de que Simmel encontrou sua condição de 

conhecimento na relação com o desenvolvimento. Pela cultura filosófica, põe em dialética e 

cruzamento sujeito e objeto, porque o tempo não é uma determinação presente na vida, 

propriamente. Em Bergson, o problema não está, também, exatamente na vida; ele se 

convence de que o impulso ou a força vital é nela e com ela. Sem uma, não há outra, e esta 

condição empurra a vida a partir de uma evolução criadora. Sob a convicção de um não 

absoluto na metafísica, Simmel recobrou a ideia de que a imagem é forma de um conteúdo, o 

qual não apreende o desenvolvimento que responde, também, para uma não duração, a 

dialética.  

Mesmo pela dialética da duração e da não duração, em Simmel, é necessário pensar uma 

relativização porque, na tradução espanhola do Die Probleme der Geschichtsphilosophie, o 

que, em Bergson, aparece como de fora, em Simmel é enhebrado (enfiado). Ou seja: 

enquanto, na tradução para o português, Bergson utilizou-se do termo fresta (de fora), Simmel 

reconheceu que, mesmo no paradoxo entre psicológico e histórico, há um amálgama não 

indicado pelo psicológico, mas dentro (psíquico). Simmel considerou a importância do atual e 

da extensão, pois, caso contrário, como o espírito da lógica se tornaria presente se o acontecer 

permanece, a partir do singular e do individual, temporalmente determinado? Neste sentido, 

compreende-se porque Waizbort considerou o pensamento de Simmel a partir de um pêndulo 

entre sujeito e objeto. A influência de Kant, deste modo, é inevitável151.   

                                                           
151 A questão do debate é clara se atentarmos aos termos presentes em Kant com base nas leituras de Marques 

(1), Collingwood (2) e Koselleck (3). 1. O foco e a atenção voltam-se para o tempo, o qual não pode ser 

considerado objeto do histórico porque pertence ao transcendental. É por meio do tempo que qualquer objeto se 

dá ao conhecimento. É no tempo que o homem se realiza e este é histórico, porque se trata da relação entre 

finitude e infinito. Devido ao fato de o homem não ter acesso ao tempo, propriamente, e nem aos elementos 

suprafenomenais, o acontecimento localiza seu caminho e sua possibilidade à finalidade da legalidade como a 

priori. Kant não defendeu a legalidade a partir de um princípio linear. O Progresso lida, também, com ruptura e 
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Há, na citação feita com base em Simmel, uma ideia que o aproxima e o distancia de 

Bergson. Do ponto de vista da distância, acrescendo ao que já está sendo dito, a contingência 

vinculada à extensão impõe ao corpo vivente uma relação com a vida que ultrapassa o vivido. 

Simmel fez referência a uma condição imperceptível da vida, assim como os raios 

ultravioletas, os quais estão presentes no corpo de cada um, mesmo não havendo percepção. 

Em sentido contrário, sob uma premissa aproximada, a concepção de histórico e de vida, em 

Simmel, passa distanciadamente de atribuições ao histórico pelo regime cronológico e plano 

horizontal, concepções, estas, defendidas nas obras de Candau e Halbwachs. Neste sentido, há 

a aproximação de Simmel e Bergson, devido ao fato de ambos defenderem o de fora como 

uma condição independente do próprio material que se apresenta como início de um 

acontecimento e que concentra, em si mesmo, a explicação por uma relação indiciária. Assim, 

o élan vital de Bergson trata de uma lógica na qual a negação é afirmação e que, por isso, há 

uma evolução. Em Simmel, o processo lógico da vida não é compreendido por uma evolução 

em duração se não houver a contingência que provoque um sistema de extensão como uma 

negação (tragédia). Sendo uma negação, a relação entre os indícios dos acontecimentos e seus 

conteúdos espontâneos não se apresenta por endosmose, mas por conhecimento histórico. 

Neste ponto, mais uma vez, há resistência de Simmel frente ao imediato e à forma com que 

apreende o processo (o conceito de imagem de Bergson). Assim, defendeu a distinção, de 

natureza, entre os conteúdos transcendentes daqueles conceitualmente expressos.  

Por fazer associação entre as considerações apresentadas e pelos termos de Simmel, o 

vivente é atravessado por determinações resultantes de uma determinação não orientada pelo 

psicológico. Os indícios dados como possibilidade de retrospecção para a história não se 

confundem com a noção de consequências de antes e depois. Esta visão é encontrada, em 

Simmel, se a história estiver mantida na postura fragmentária do historiador. A noção de 

unidade de sentido posiciona-se a partir do formal, e não da vivência. A história organiza-se 

não pela reprodução da realidade, mas mantém com ela um grau de parentesco (1950, p.253). 

Sendo elementos para conhecimento histórico, os indícios localizados nos materiais remetem 

                                                                                                                                                                                     
recuo (1982, p.72-74, 78, 83, 84). 2. Diferentemente das leis da natureza, a história compreende o tempo por 

meio de um princípio que simula ideia de um projetista a partir da noção de espírito. A vida não pode apreender-

se ao fenomenal porque está relacionada ao espiritual. Mesmo não concordando com Kant, há, em Collingwood, 

a ideia de que este filósofo apresentou ao historiador uma característica de que a história é uma espécie de 

educação humana (1981, p.129, 131). 3. É em Kant que a história se funda na Era Moderna, ou seja, a história 

instaura sua própria cronologia. A história diz-se por si mesma, deixa de apenas ensinar e passa a instituir moral. 

Com o conceito de Weltgeschichte, a história se constitui como processo. Koselleck evidenciou que o modo das 

filosofias da história apresentava-se por forma poética e estética. A Historie ocupou-se com as verdades secretas 

ou unidades de sentido que estavam para além das descrições cronológicas. Kant tinha uma relação com o tempo 

que o colocava sob a determinação interna (2013, p. 127, 139, 141, 146, 150, 159).  
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a uma elasticidade que não se limita neles, mesmo neles estando presente. A totalidade 

reivindicada por Simmel para a história é possível se houver a compreensão do 

desenvolvimento entre lógica e conteúdos. Este sistema respeita a condição lógica do passado 

que, pela extensão, mantém uma posição de fragmento de passado e fragmento de futuro 

(1950, p.236). O desprendimento do conteúdo em relação aos acontecimentos determina 

analogias que não correspondem a antes e depois. Esta crítica em relação à descrição histórica 

está diretamente associada à crítica em relação à memória. Sem a extensão, a realidade 

temporal seria uma imaginação, tanto quanto o futuro é uma fantasia. O empiricamente dado 

constitui-se de um enfiado lógico (1950, p.235). A extensão preserva, simultaneamente, o 

passado extenso e o extenso futuro. Mesmo não havendo o futuro, este possui uma relação 

com o extenso devido ao fato vital último (1950, p.237). O presente, ou atualmente vivente, é 

rodeado de uma atmosfera que não pode ser apreendida por conteúdos orientados pela 

percepção ou pelo psicológico. Simmel propôs que a noção de acontecimento está diretamente 

associada a consequências. Em outros termos, o acontecimento precisa ser compreendido pelo 

critério da distância – não temporal, mas psicológica – da recordação. A memória, neste 

sentido, é orientada exclusivamente pelo vivente, o qual não ultrapassa a própria vivência. O 

desenvolvimento da vida é carregado de contingências que impedem a duração na memória. 

O impeditivo ou o não da memória não é o psicológico, mas o processo.  

Até este ponto, parece que Simmel se coloca contrariamente a Bergson por ocupar a 

postura que diferencia objetivo e subjetivo. Porém, é preciso refletir sobre a parte em que 

Simmel considera a propriedade da atividade intelectual152. Pela via do transcendente, fez o 

uso do termo extenso como sinônimo de realidade. Mesmo não tratando da intensidade, o 

conceito de extenso, de Simmel, está no limiar da duração de Bergson. Pode-se dizer que o 

problema, aqui, pensando com Deleuze, vincula-se ao plano e ao conceito que cada um realiza 

para tratar da duração. A contingência histórica reativa a dinâmica entre fora e dentro naquilo 

que diz do sentido. Simmel contestou diretamente o cone da memória de Bergson, porque os 

movimentos contínuos do centrífugo e do centrípeto não são capacitados para compreensão. O 

distanciamento necessário à compreensão não é condição da memória: compreender percorre 

o caminho do método e da independência intelectual. “Os grandes pensadores possuem seus 

métodos próprios assim como o artista tem seu próprio estilo” (1950, p.134). Não se trata de 

conjecturar a exatidão da realidade pelo método, mas de projetar o objeto em um novo plano, 

uma cópia que guarda relação contínua com a realidade. O conhecimento passa a ser o 

                                                           
152 A atividade intelectual é o lugar em que Simmel recusa a endosmose, mas que a tem por importância. A 

relativização da mesma não representou, neste sociólogo, sua desvalorização.  
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transcendente da realidade de si, a partir das leis históricas (1950, p.135). Ele torna-se, então, 

uma cópia da realidade que se faz por complexidade, e não por simplicidade (como pensou 

Bergson). É com o conhecimento que se tem a noção de causalidade (1950, p.94). Simmel 

contestou, no capítulo De las leyes históricas, a ideia de que cada indivíduo possui um 

sistema fechado ou que cada um seja um mundo em si mesmo. Assim, o eu de Simmel 

depende de leis para sua vivência, não apreendidas pela disposição da simplicidade ou 

sucessão no retroagir. A condição intelectual para compreender a realidade (leis históricas) 

não se faz por retroagir, mas por conceito. É preciso atentar-se a algumas considerações feitas 

pelo próprio Bergson. Mesmo assim, o conceito não é um ponto final para a metafísica, mas 

sempre um penúltimo. O conceito faz parte da cultura filosófica porque concentra, em si, a 

atitude do sujeito (independente do social), e o localiza historicamente mediante a evolução 

do pensamento.  

Segundo Jankélévitch, Bergson passou a ser lido nos países de língua alemã no contexto 

da Primeira Guerra Mundial. Até então, sua influência se dava, exclusivamente, nos países de 

língua inglesa. Para este filósofo, a consideração entre Bergson e Simmel decorreu da relação 

que os dois possuíam com a noção de vida. Na língua francesa, viver possui dois significados: 

exterioridade e interior. O primeiro é ausente de sujeito que age; o segundo, compreendido 

por qualidade e concreto. No caso alemão, há três: leben, Erleben e Erlebnis. O er é um verbo 

em sentido transitivo, ou seja, precisa haver um eu-sujeito que age (1925, p.215, 216). A vida 

foi, para Simmel, um princípio motor invisível e inexprimível. Na relação entre sujeito e 

objeto, estes possuem interdependência entre si. Com isso, a vida se faz pelo reflexo da 

consciência sobre a consciência, e não numa condição de envelhecimento psicológico; “ela é 

o devenir contínuo e criador que nós experimentamos em nós mesmos nos acontecimentos 

onde ele se produz (...)” (1925, p.216,217). Em outras palavras, a vida se resume na ação, e 

não em uma passividade exterior. Jankélévitch afirmou que, sob o radical alemão, não se pode 

dizer que uma ameba vive. Pela função pendular entre sujeito e objeto em Simmel, há, 

segundo Jankélévitch, um transcendente imanente. Há um transcender da consciência nela 

mesma, mas sem se dividir em duas partes (1925, p.230).  

Jankélévitch afirmou que Bergson não foi mencionado na obra Lebensanschauung, de 

Simmel, “mas a inspiração bergsoniana, invisível e presente, penetra, atravessa, banha, se 

posso dizer, todo o volume”. Uma ideia latente presente em Matière et Mémoire está contida 

em toda a sua teoria da Selbsttranszendenz (1925, p.231).  
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(...) esta é a ideia segundo a qual o presente não é em realidade o limite ideal e 

intemporal do passado e do futuro, então que o passado, seja para a memória, seja 

para a generalização, ou seja para a criação de conceitos objetivos, seja ainda para a 

imaginação especulativa, se sobreviva à ela mesma no presente e se prolongue no 

avenir; os termos nos quais se serve o relativismo alemão (“Hineinleben der 

Vergangenheit in die Gegenwart”, “Hinausleben der Gegenwart in die Zukunft”) 

expressar a maravilha desta imanência profunda dos diversos instantes do devenir 

espiritual que só a abstração analítica dos gramáticos pode romper em três “tempos” 

absolutos e substancialmente distintos (1925, p.231,232).  

 

De antemão, os termos avenir e devenir foram preservados na língua francesa devido ao 

caráter semântico de cada um 153 . Assim, o presente não pode ser considerado, 

especificamente, a dinâmica ou o limiar entre passado e futuro como medida temporal entre 

os três tempos. Essa posição ilude a compreensão por uma relação entre sujeito e objeto, que 

lida com a dimensão da realidade pelo plano horizontal. Os termos, no original francês, não se 

reportam para um futuro, propriamente; ambos estão para aquilo que sucede e para o tornar-

se. Não se pode conceber um futuro porque o passado não é a explicação. Mas em que 

sentido? Já presente nas ideias apresentadas pelo próprio Simmel e por Bergson, o passado 

não pode ser compreendido, exclusivamente, pela relação cronológica de seu 

desenvolvimento. Os conteúdos transcendentes e imanentes não condicionam o tempo à 

posição de exterioridade como determinação. Aproximando-se de Bergson, Simmel 

estabeleceu à consciência mesma a fonte primeira e vivificante de nossa lógica do sólido.  

A vida estabelece uma dualidade que se inicia com o próprio sujeito e objeto, por sua 

dualidade conceitual. Sob o ponto de vista estético, forma e conteúdo aproximam-se da obra 

de arte, que isola e mantém uma unidade objetiva. O quadro representa o que o corpo é para a 

alma. Há aproximação e afastamento na relação estética do sujeito e do objeto. Mesmo se a 

individualidade se manifestar por uma unidade irredutível, há, também, o afastamento que se 

apresenta como uma dialética. O afastamento, segundo Jankélévitch, aproxima Simmel da 

concepção de um absoluto e imutável. A consciência seria uma apreensão para evitar a caída 

no nada (1925, p.239,240). A aproximação entre Simmel e Bergson pode ser compreendida, 

ainda, a partir do momento em que tanto um quanto o outro questionou o dogmatismo dos 

realistas e dos idealistas. O caminho de Bergson para alcançar o absoluto seria romper com o 

intelectualismo; para Simmel, esse absoluto se daria pela síntese entre conteúdo e forma. 

Simmel estudou a consciência intelectual e moral no meio sócio-histórico, religioso e afetivo 

(1925, p.246,247). As contradições fundamentais entre esses dois intelectuais não se baseiam, 

                                                           
153 Entre devenir e avenir, há diferença. O primeiro está para o passado, assim como o segundo está para o 

futuro. O avenir possui certa relação com o que sucederá pelo fato de que o próprio passado se comporta como 

conteúdo de reserva regular de orientação. 
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assim, numa disparidade entre uma transcendência e uma imanência da filosofia, mas na 

recusa do segundo de que o impulso vital se apreende, inevitavelmente, para a vida, 

propriamente. Em Simmel, há, com força e vigor, a ideia de que a vida, propriamente, pode e 

é, também, a contradição do impulso metafísico. O móvel não pode ser pensado sem um 

imóvel, a duração sem a não duração, o intervalo sem a contingência. A antítese imanente 

apresenta-se sob o signo Mehr-Als-Leben, ou seja, a vida advém de alguma coisa que não é 

vida (1925, p.375).  

 

A vida, em si, é imortal; a matéria, em si, é imortal: somente o indivíduo, ou seja, o 

ponto exato onde estas duas imortalidades, se ouso dizer, se encontram e misturam, 

somente o indivíduo pode morrer. Somente o indivíduo deve morrer: caso a morte é 

de alguma maneira o segredo de uma existência superior, a expiação que os homens, 

seres inteligentes e diferenciados, devem pagar para a perfeição de sua lógica e a 

potência da objetividade (1925, p.376,377).  

 

De maneira performativa, há, na vida de cada um, a sua negação. Com esta concepção, é 

necessário que o vital, como realização, dependa de uma antítese. A tragédia é o signo 

presente nos argumentos de Simmel. Logo, como contestação ao modo como Bergson pensou 

a vida pelo vitalismo, atestou a ideia de que, se a vida é vivente, então, ela é individual (1925, 

p.374,378,379). A negação da vida é imanente à sua afirmação. Na exteriorização da 

consciência, a negação a invade mediante determinações positivas. A negação existe porque 

somos de valores morais, estéticos e religiosos (1925, p.376,377). Ao contrário de mencionar 

que há um problema ou um hiato exagerado entre Simmel e Bergson, Jankélévitch preferiu 

dizer que, a partir de Simmel, compreendem-se as leituras superficiais feitas sobre o objeto do 

bergsonismo. Com Simmel, segundo Jankélévitch, compreende-se que não há oposição entre 

forma e vida em Bergson. O admitido de Bergson é que a intelectualidade está limitada à 

realidade material, mas que ela é indispensável ao esforço da intuição (1925, p.380); o que 

Bergson não reconheceu foi a vida ser a forma, porque esta segunda pode ser parasitária.   

 

A memória e o enhebrado de Simmel em Bergson 

A partir deste ponto, é necessário meditar, propriamente, sobre o que Bergson tem a 

ensinar a partir da crítica de Simmel em relação à confiança que Bergson demonstrou sobre a 

endosmose. Como afirmação, Simmel recusou este absoluto do misto, mas, ao mesmo tempo, 

não o contestou a ponto de negá-lo, absolutamente. A tentativa de pensar Simmel pela 

afirmação de Waizbort, pelo pêndulo, preserva a relação entre sujeito e objeto, forma e 

conteúdo no processo ou desenvolvimento. Desta forma, a vivência e a experiência oscilam 
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em Simmel a ponto de, para a primeira, não haver autorização de apreensão, simultaneamente, 

dos conteúdos e das formas de maneira harmônica. Por isso, o impulso metafísico de Bergson 

foi considerado, por Simmel, como um absoluto individual. Por outro lado, segundo afirmou 

Jankélévitch, a leitura de Bergson, por Simmel, é esclarecedora de que Bergson também não 

defendia um absoluto a ponto de não haver negação. Essa negação pode ser demonstrada 

como o estado de tensão que Bergson estabeleceu entre forma e conteúdo, para dar conta do 

problema levantado sobre a memória.   

Neste ponto, a distinção proposta por Bergson em relação à memória e ao cérebro pelo 

conceito de imagem é pertinente. “Em outros termos, o cérebro nos parece ser um instrumento 

de análise por relação ao movimento concentrado e um instrumento de relação por relação ao 

movimento executado” (2003, p.18). Deste modo, o movimento concentrado relaciona-se ao 

órgão de reação escolhida através da abertura da totalidade de possibilidades reativas. Há 

análise de si mesmo por dispersar-se. A escolha reativa relaciona-se à execução a partir dela. 

Bergson estava orientando a distinção entre representação e percepção. O sistema nervoso não 

trabalha baseado em representação, mas em excitação. Sua convicção perpassa a ausência de 

fabricação e preparo da representação pelo sistema nervoso. O problema de Bergson 

localizou-se na exigência da clareza de que presença e representação não sejam confundidas. 

A representação força a presença da imagem tornar-se solidária a um objeto material e se 

coloca como ponto em relação a outros pontos. “A representação é, sempre virtual, 

neutralizada, no momento onde ela passaria a ato, por obrigação de se continuar e de prender 

em outra coisa” (2003, p.21).  O ato não se limita à representação, a qual se orienta por meio 

da relação entre coisas ou imagens vinculadas à matéria de objetos. A representação não se 

consolida sem a exteriorização. A dinâmica entre dentro e interno, fora e externo está 

canalizando a atenção para os debates entre história e memória. No entanto, não é esta a 

discussão que Simmel apresentou em relação a Bergson. Realmente, este início deixa 

evidentes duas situações: 1) o que Simmel debate, em nome da extensão e do externo, não se 

relaciona com o que defenderam Halbwachs e Candau; e 2) Simmel tratou de um reflexo para 

o conhecimento, uma imagem (cópia) que canaliza o extenso no singular. Assim, 

especificações são necessárias.  

Precisa-se ficar claro o fato de que memória não depende do querer ou da vontade, de 

um lado, e de sua evocação, de outro. A recordação caminha pelo retroagir. Isso depende da 

representação, ou seja, a memória é representativa quando ela se aliena da recordação e 
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simula, por sensação e emoção, a recomposição do acontecimento154. A simulação evidencia-

se porque, na série psicológica de Simmel, não há distanciamento entre forma e conteúdo 

fragmentários. Nisto, é importante mencionar que, para Bergson, a memória independe dessas 

séries como vitalidade, mas é nelas e por elas que a memória se apresenta como conteúdo e 

forma. Logo, a experiência é o lugar no qual Bergson repousa sua filosofia da imanência. A 

memória aliena-se em si mesma, porque necessita do movimento dialético orientado pela 

representação e pelo simbólico no discurso e na ação. A endosmose condiciona o pensamento 

ao limite entre material e espiritual, ambos virtuais. A representação, então, movimenta-a para 

objetos. Quanto ao espiritual, não há representação e nem simbólico, devido à incapacidade 

de mensurar. O ato criador passa a compor a medida intelectual, por intuição, dessa força que 

compõe o élan vital. Assim, este espírito (puissance) que habita cada cérebro e o impulsiona 

segundo conteúdos, sendo eles informativos ou condutores de uma força criadora, é o limite 

posto por Simmel. Voltando a atenção às suas considerações, as quais localizamos na 

endosmose, a relativização do pensamento de Simmel começa quando ele reconheceu que, 

sem o subjetivo, não há capacidade de compreensão do objetivo. O particular orientado por 

elementos simbólicos, retrospectivos e evolução apreende a vida a partir da compreensão de 

seus conteúdos (1950, p.219). Estes conteúdos são dispostos na história pela corrente 

sanguínea do orgânico-anímico. Trata-se de um impulso: quando aparece, em Bergson, a 

afirmação de que o ser é para a vida, significa que o vivente se projeta, continuamente, e esta 

projeção busca um sentido. O sentido caminha em meio aos pontos presentes na 

heterogeneidade e na sucessão.  

De acordo com o exposto no segundo capítulo, o corpo localiza tempo e espaço ou os 

comprime e os dilata com a finalidade de compreender elementos para além da percepção e 

das representações dadas. O temporal impede que, pelo movimento da memória, o indivíduo 

abandone a si mesmo de maneira a colocar em risco a relação com seu passado. A memória, a 

partir de seus conteúdos, incide sobre a ação a relação com. Relacionar-se localiza o indivíduo 

numa temporalidade, que visa responder suas carências orientadoras. E, enquanto Simmel 

estabeleceu a história como condição lógica dos conteúdos em relação à extensão do real 

dados pelas consequências – virtude, esta, presente devido à contração do próprio conteúdo 

como presença, por meio do enhebrado (dinamização de passado e futuro em ordem inversa à 

                                                           
154 É impossível negar a proximidade que esta concepção apresenta entre Bergson e Simmel. Retirando-se do 

debate sobre o absoluto, o acontecimento não se compreende pela relação que mantém com o passado a partir de 

uma relação causal determinada pelo horizontal. Quando Bergson estabeleceu a memória como uma não 

recordação, propriamente, demonstra que um há ultrapassa a postura do querer como estatização daquilo que é 

movente.  
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determinação temporal ou cronológica) –, Bergson estabeleceu esta possibilidade na memória. 

A experiência, que não se torna abstrata (contestação à metafísica transcendental ou da pre-

sença), possibilita a permanência do vitalismo devido ao fato de que a experiência se orienta a 

partir de si mesma. Tem-se aqui, neste sentido, uma confusão na endosmose: de um lado, 

Simmel pensou a contingência como interrupção da duração e, de outro, Bergson defendeu 

que a duração não faz parte da conservação do passado ou da dialética da não duração. Com a 

noção de leis históricas, Simmel contestou que a duração se apresente por meio da 

recordação, por isso está fora do corpo. Esses conteúdos orientadores da apreensão causal 

fazem parte da realidade e independem da vivência e da experiência. Com a noção de 

experiência, Bergson defendeu que o externo depende das representações e que o de fora, 

mesmo pela infinitude dos heterogêneos, preserva a busca de sentido.   

Há um ponto claro, em Bergson, quando se trata de racionalizar possível e real no 

capítulo De la sélection des images pour la représentation. Le rôle du corps, no Matière et 

mémoire. Bergson negou um a priori devido ao fato de não apresentar a consciência por meio 

de um consciente de si. Lembrar possui uma relação estrita com o passado e com a 

experiência. E, em sentido contrário ao proposto por Simmel, a experiência a partir da 

lembrança não é limitada ao individual155. No entanto, pelo movimento de recolhimento e 

realização, o processo de atualização dá-se porque existe percepção e, para este filósofo, a 

percepção não acontece sem que haja afecção ou sensação. A causa desse movimento contesta 

o a priori porque a causa nasce, necessariamente, no momento que há contração da memória 

para o nascimento de uma ação 156 . Bergson defendeu um posicionamento a respeito da 

compreensão da memória que não se prende à recordação do passado. A atualização e a 

sensação inviabilizam que o passado seja recomposto; na realidade, a recomposição compõe a 

ilusão de que o passado pode ser trazido de volta. Em contrariedade ao pensamento sobre a 

recordação como conteúdo de recomposição, há, em Bergson, o debate acerca de uma 

reorientação dada pelo sentido.  

Atualizar significa dizer que o passado não se apresenta a partir de seus próprios 

conteúdos informativos, mas formativos; o objetivo é realização. Bergson apresentou o termo 

                                                           
155 Bergson (2003) negou qualquer relação de sua metafísica da imanência que se restrinja ao psicológico. Sua 

crítica concentrou-se, necessariamente, em dados orientados pelos cones e pelos pequenos bastões da memória. 

Afirmar que a memória está atrelada a elementos psicológicos resulta na desconsideração do étendue, que possui 

adjetivos, no português, ligados à extensão, vastidão ou duração. Independente do termo utilizado, que 

comumente se apresenta com base na duração, o que importa é o fato de que cada um deles está para o 

inextensive. Neste sentido, o objetivo de Bergson foi o de conseguir medir o que não é determinável nem reflexo 

de um objeto exterior.  
156 Se a ação for imediata, não há representação, que depende de um colocar-se na tentativa vinculada entre 

imagem e objeto.  
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composição da pessoalidade. Deste modo, buscar referência é engano e inocência, pois o 

passado somente se localiza na ação se esta estiver projetada para o avenir. A nostalgia 

compromete a concepção bergsoniana da realidade em função de acreditar que o não vivido 

não faz parte da experiência. A ação independe da experiência de vida vivida, mas não 

significa que o aprendizado não faça parte da vivência. Pelo a priori, a vivência não se 

confunde com a experiência, mas sob a endosmose esta distinção precisa entre uma e outra é 

uma contradição. Os conteúdos não pairam sobre as cabeças dos indivíduos e neles passam a 

ser enhebrados; caso haja concordância com este tipo de concepção, não há condição de 

racionar a respeito do possível e do real dados pela própria ação. Ao mesmo tempo, engana-se 

quem acredita que Bergson pregou um psicologismo a ponto de negar o mundo exterior 

(afirmações de Halbwachs). Por este princípio orientador, Bergson pôs em discussão o 

nascimento da ação, da sua relação com o passado e com o futuro (avenir e devenir).  

A ação é dependente de uma imagem primordial localizada como centro das outras 

imagens, o corpo (2003, p.15). Pela ação do corpo, apresenta-se o signo da representação. 

Deste modo, evidencia-se a questão da representação. Para encontrar um caminho, o conceito 

de imagem recebe toda a atenção de Bergson. A presença das imagens independe do estado de 

representação. Assim como representação, lembrança e percepção também são diferentes. 

Para definir representação, dela se impõe um ponto sobre os outros pontos; ela força que uma 

imagem seja solidária a um objeto. Na condição de ato, a representação é neutralizada devido 

à presença da continuidade (2003, p.21).  

 

Nossa representação da matéria é a medida de nossa ação possível sobre os corpos; 

ela resulta da eliminação disto que não interessa nossa necessidade e mais 

geralmente nossas funções. Em um sentido, poderia dizer que a percepção de um 

ponto material inconsciente qualquer, em sua instantaneidade, é infinitamente mais 

vasto e mais completo que a nossa, desde este ponto concentra e transmite as ações 

de todos os pontos do mundo material, enquanto nossa consciência não atinge que 

certas partes por certos lados (2003, p.22).  

 

Uma afirmação que pode gerar confusões: Bergson tratou de uma memória imanente, a 

qual torna a própria consciência independente de conteúdos dados por formas. Esse absoluto 

é, na realidade, uma heterogeneidade que apresenta pontos diversos de possibilidades 

diversas. Ou seja, há, aqui, um infinito que não se limita a uma posição da forma como 

determinação de um conteúdo. Neste caso, memória-consciência não se limita a uma 

porcentagem de seu possível e real. É o mesmo que afirmar ser a realidade inesgotável, sob o 

ponto de vista dos conteúdos confusos com formas. Logo, o absoluto não se confunde com 

um a priori, é uma força que impulsiona para a vida. Em Bergson, a negação da vida não é 



177 
 

coerente com a própria vida, porque tempo e espaço, espírito e matéria não se distanciam a 

ponto de provocar a separação entre sujeito e objeto por colocá-los em contradição. Porém, é 

preciso que se diga, ainda, que Bergson reconheceu o hábito como um alienante. O desejo da 

fixação e da segurança condiciona cada indivíduo a se localizar por uma determinação da 

necessidade útil da vida.  

Entre a memória-consciência e a memória-hábito, há uma diferença de natureza. Daí 

decorrem duas situações que precisam ser descritas: a memória-ação como representação e a 

memória-ação como processo. Para a primeira, há uma distância significativa entre Bergson e 

seu maior contestador, pela recepção no Brasil – Halbwachs, que criticou a duração tendo 

como ponto de fundamento a lei de conservação. Na segunda, Simmel impulsionou a leitura 

sobre Bergson pela forma como determinação do conteúdo. Ou seja, naquilo que dizem da 

memória, tanto um quanto outro a localizaram sob uma característica psicológica. Deste 

modo, Bergson foi apresentado por meio de duas observações distintas, mesmo com a 

memória sob o princípio do psicológico: 1) a apresentada no primeiro capítulo, sob o conceito 

de memória coletiva e da noção de quadros sociais; e 2) a que aqui se desenvolve: a memória 

não ser capaz de lidar com o singular e o permanente no processo pelo princípio da 

contingência. Esta segunda é, necessariamente, nosso objeto deste último capítulo.  

A representação, em Bergson, não pode ser vinculada à compreensão atual que existe da 

representação, simétrica à referência, e não corresponde a uma oposição à referência – esta 

última não é compreendida estaticamente no bergsonismo, mas de forma móvel. Mesmo 

assim, na pós-modernidade, a noção de referência vincula-se à epistemologia e, para que esta 

possa ser aplicada à memória, seria necessário adentrar no problema que ela não está disposta 

a tratar. A representação como elemento discursivo não corresponde ao que se busca pelo 

bergsonismo. A determinação social da memória possibilita pensá-la pela representação e 

pelo discurso. Em outros termos, a representação passa a compor, por esta via de pensamento, 

o impedimento de avançar em relação ao dito ou na busca de sentido. Ou seja, pela via da 

representação, o bergsonismo se apresenta como uma discussão puramente filosófica e 

inatual.  

 Presentes no segundo capítulo desta pesquisa, as aproximações do bergsonismo por 

meio de conceitos como representação, referência, discurso, simbólico e absoluto de uma 

forma não compreendem o que Bergson pensou a respeito da memória. Como seu dualismo é 

dinâmico, e não estático, entre uma dualidade da vida vivida e da vida (metafísica), a 

memória passa a ser compreendida como fluída, que se torna dual em si mesma e com seus 

conteúdos. Ao buscar compreender a memória a partir de noções que se orientam pelo 
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princípio do pré-dado, não se consegue apreender o que Bergson colocou no centro da 

discussão, que parte da endosmose. Bergson discutiu a representação não atrelada à 

referência, deixando explícito que representação faz parte do que é utilitarista e 

psicologicamente determinado por uma exigência externa. Nenhuma representação é capaz de 

lidar com aquilo que não esteja voltado à praticidade ou à escolha por motivos. Em termos, a 

representação passa a se constituir, com base na leitura de Ankersmit, como uma anulação do 

valor dinâmico entre forma e conteúdo pela mobilidade ou pelo processo. É preciso continuar 

em Bergson para separar a memória da representação.  

Representação e referência possuem um duplo aspecto quando se trata da postura 

epistemológica pós-moderna e a que Halbwachs se inseriu, via positivismo 157 . Pela 

perspectiva pós-moderna, o intérprete não consegue se desvincular da expressão daquele que 

narra sobre si mesmo. No caso de Halbwachs, a narrativa que cada um faz de si precisa ser 

compreendida pelo lugar social em que ela se constitui. Esse elemento psicológico da 

memória é determinante para que ela possa ser representada de maneira a se perceber 

socialmente. Por esta relação, tanto em Ankersmit quanto em Halbwachs a memória, como 

lugar pessoal, fica suspensa pelo princípio da dúvida. A memória é sempre insuficiente para 

lidar com o passado, a menos que seja testada pelos limites que a legitimam, sua condição 

histórica ou representação simbólica.  

Logo, interrogar Bergson por um limite psicológico como determinação externa não 

permite o posicionamento para a memória-compreensão. Permanecer neste limite da 

representação incapacita a possibilidade hermenêutica entre eu e tu. Assim, nesta pesquisa, 

fica claro que a endosmose possui mais a oferecer do que permanecer na discussão da 

limitação representativa da memória. Neste caso, não importa em que lugar da representação 

se encontre, seja ela de orientação pós-moderna ou mesmo sob o princípio bergsoniano; ela é 

insuficiente para lidar com elementos móveis que não se fixam em formas, metafísicas ou 

fragmentárias, decorrentes da rememoração. Deste ponto em diante, diante de todas as 

exposições realizadas até o momento, é preciso apreender uma determinação, mesmo 

arriscada, e apresentar uma definição para a noção e o conceito aqui defendidos como 

possibilidade de equilíbrio da endosmose. Ambos são defendidos e debatidos desde as 

páginas iniciais, mas somente a partir deste momento a atenção será, exclusivamente, deles. 

Se o corpo é o centro, ou a imagem primordial, e a narrativa de si é o lugar da relação entre eu 

                                                           
157 Mesmo Ankersmit (2004), no capítulo Representación Historica do Historia y Tropologia, tendo mencionado 

que sua discussão em relação a representação, estava baseada a partir da estética e não da epistemologia; é aparir 

dessa segunda que seus argumentos se constituíram para representar a realção entre as máscaras e o rosto.  
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e tu, tendo como complicador o dito, a memória-compreensão precisa assinalar para uma 

direção que transite entre o expresso e a expressão.  

Em Bergson, a partir do Maière et Mémoire, representação e matéria são completamente 

distintas. A representação ocupa-se da relação exterior e a matéria é virtual. A clareza dessa 

matéria apreende-se a imagem, com princípios de interdeterminação e de causas (2003, p.14, 

15). O corpo é parte do mundo material quando este se apresenta como imagem que age sobre 

outras. Mas este corpo (meu) não pode ser alienado, nem a imagem e nem a matéria, porque 

sua função é receber e fazer movimento, recolher e realizar. A matéria não se limita ao corpo 

porque ela independe dele ou o ultrapassa, ou seja, o circunda e está fora dele. Se ele for 

imagem, não consegue dar o que recebe; se não fosse um centro de ação, não faria nascer 

nenhuma representação (2003, p.11). Mesmo atestando haver uma percepção pura, nossa 

percepção se limita ao interesse.  

Na tentativa de especificar do que se trata a questão levantada por Bergson, 

localizaremos a relação confusa que há entre fora, dentro, externo e interno. É claro para 

Bergson que a matéria se localiza nessa relação entre fora e dentro, mais que externo e 

interno. Mesmo assim, esse atravessar é mantido em endosmose porque o corpo não pode ser 

subsumido a ela, nem à imagem propriamente, porque ele é produtor de ação. Ao mesmo 

tempo, a matéria não se limita a ele, nem mesmo à imagem, porque haveria um choque entre 

eu e mundo, de um lado, e corpo ausente de matéria, de outro. A noção de fora e de externo 

pode ser apreendida a partir da matéria pelo fato de que, sem ela, não pode ser projetado, 

informado ou formado; não haveria conteúdos formadores, nem possível e real. Neste sentido, 

de maneira a não definir matéria – o que pode mais provocar mal-entendido que 

esclarecimento –, concebe, para o externo, aquilo que é dado a partir de objetos, das 

representações, do discurso e do simbólico. Em sentido contrário, aquilo que é interno 

constitui-se pelo limite da percepção atual; está localizado a partir de elementos psicológicos 

idiossincráticos, numa relação subjetiva com o mundo. Não há ideias e nem conteúdos, mas 

uma direção dos sentimentos, orientados pelos quadros objetivos do externo e dos objetos 

vertidos pela vontade e querer por idiossincrasia. Não se apresenta, neste ponto, a ideia de que 

há uma dicotomia entre subjetivo e objetivo, este último como realidade. O objetivo está mais 

para a relação com o externo do que com a realidade. É um conflito à dicotomia apresentada 

por Simmel, sobre aquilo que diz da história e da memória. O argumento fundamental, que na 

realidade se apresenta mais como princípio que fundamento, é o fato de haver recusa de 

Bergson em relação ao a priori. Sua base de reflexão de um ponto de vista historiador, 

considerando possível e real, a noção de acontecimento questiona o princípio orientador de 
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Simmel. Ao contrário de um acontecimento orientado por conteúdos transcendentes, existe 

conteúdos dados no momento da ação. Deste modo, o acontecimento, em Bergson, relaciona-

se à ação, e não a uma causação psicológica ou objetivamente apresentada como pré-dada.  

Nota-se que, por meio da discussão sustentada com base na endosmose de Bergson, as 

noções de referência e representação se evidenciam, no centro deste capítulo, como um 

problema a ser superado. Entre vivência e experiência, estão localizadas as duas noções 

referidas, que passam a ser as condições precisas para estabelecer conhecimento. Mesmo 

assim, Simmel ofereceu uma discussão que não pode ser ignorada: o limite entre memória e 

história a partir da contingência que mantém dialética com o intervalo. No caso da primeira, é 

inegável a aceitação dos intelectuais que aqui aparecem como críticos da concepção 

bergsoniana de intervalos. Neste sentido, será mais prático caminhar em relação à 

contingência, primeiramente, para depois apresentar a ideia de intervalos. Voltando à questão 

lançada por Candau e Iser, o tempo real e a própria experiência em relação ao outro impedem 

que se pense a proposta da duração. Em outros termos, a condição histórica torna-se a 

contingência. E, voltando às críticas de Halbwachs, para que – baseados na perspectiva em 

que nos localizamos neste momento – o histórico relativize a noção de duração, é preciso que 

a percepção se torne uma forma enfraquecida de lembrança.  

Em termos, a percepção atual passa a ser a condutora das relações com as lembranças. 

Enquanto sucessão, as percepções tornadas lembranças, são formas individuais que alcançam 

as relações sociais de outrora. Para além da vivência como duração, os conteúdos orientados 

pela sucessão histórica apresentam as contingências dessa experiência subjetiva como única, 

ou orientada por uma ideia de eu profundo. A concepção de endosmose de Bergson foi 

considerada, por Halbwachs, a partir da dinâmica da matéria, como espaço. O estado cerebral 

canaliza suas relações reflexas pelas percepções de elementos simbólicos sociais, os quais não 

estão descritos por indeterminação. No caso de Simmel, esta defesa de Halbwachs deve ser 

tomada por suspeita. Simmel defendeu, no capítulo De las leyes históricas, a tese de que os 

fenômenos descritos por sucessões colocam-se fora do conhecimento das determinações 

transcendentes. Ou seja, enquanto Halbwachs radicalizou para que o psicológico fosse 

orientado pelo social, Simmel defendeu que o psicológico necessita da reflexão como 

caminho do conhecimento da realidade. Discute-se, neste momento, a elasticidade da 

endosmose por princípio psicológico do espaço e por psicológico dos conteúdos invariáveis.  

A noção de lei, em Simmel, não se comporta a partir da lógica: está mais para uma 

questão de gnoseologia (1950, p.91). Com o transcendente, a diferença entre tempo e espaço 

existe para além da simples separação entre externo e interno (social e psicológico). Simmel 
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provocou a concepção de Bergson por questionar a noção de que, por um eu profundo, se 

estabelece uma unidade compreensiva que mantém por duração. Esta indagação apresenta a 

contingência como crítica à posição bergsoniana de colocar o espaço simplesmente como 

justaposição. Ambos concordam que o acontecimento não deve ser mantido pela descrição 

regular de fenômenos. Pode-se, então, haver a indução de que o pensamento de Bergson 

possui um problema em relação ao exterior. Significa afirmar que a percepção em Bergson é 

sempre orientada por uma dinâmica que se explica pela complexidade dos acontecimentos 

neles mesmos, mas eles mesmos passam a se comportar como unidades autônomas presentes 

na autoexperiência (interna, individual). Na concepção de autonomia do acontecer como 

simplicidade mantida na unidade, cada experiência do acontecer é uma realidade total, devido 

ao fato de que cada homem se torna um sistema fechado que não incide sobre outro. O 

conteúdo formativo de cada experiência subjetiva é captado e conduzido pela lei da duração 

(1950, p.101). Simmel recusou compartilhar esta noção porque, segundo ele, para 

compreender uma batalha, seria necessário perceber cada homem que participou dela por sua 

condição psicológica.  

 

Segundo isto, não se “compreenderia” nenhum acontecimento coletivo, por 

exemplo, a batalha de Maratona, antes de conhecer a história da vida de cada grego e 

de cada persa até o momento em que sua conduta durante a batalha se deduz 

psicológica de todo seu desenvolvimento interior. As leis psicológicas, sob cujas 

suposições se produzem esta “compreensão”, seriam, segundo isto, leis da história 

tal como as leis fisiológicas e químicas que fazem compreensível a estrutura da 

célula até a árvore, quer dizer, as leis da vida vegetal (1950, p.101,102).  

 

A conclusão de Simmel torna-se categórica um pouco mais à frente, em relação à 

postura de pensar a unidade como representação real da complexidade histórica: 

 

Mas, embora realizada esta exigência fantástica, não se chegaria a completar a 

explicação buscada. Pois, para alcançá-la haveria que remontar cada um dos 

conteúdos anímicos até suas origens psíquicos e históricos além da consciência 

pessoal. Em cada lutador da batalha da Maratona, deveriam concorrer inumeráveis 

influências do ambiente físico, cultural e pessoal; vinculadas de todo os lados, 

procedentes de distâncias infinitas no tempo, para provocar sua conduta no combate. 

Portanto, não são as leis que dentro das almas individuais permitem entrelaçar os 

conteúdos nelas aos resultados chamados históricos, as que explicam 

suficientemente a estes últimos; mas somente aquelas que invadem todas as 

províncias do acontecer cósmico são as que por sua parte explicam geneticamente os 

conteúdos anímicos individuais, e regem as séries evolutivas em que a aspiração 

desses conteúdos não representa mais que uma etapa (1950, p.102).  

 

Simmel não concebeu a ideia da unidade como totalidade da vida anímica; sua crítica 

coloca a filosofia metafísica numa condição de formalidade. Pelo fato de a filosofia 
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concentrar-se na busca pela causa primeira, seus conceitos devem ser compreendidos como 

um meio para compreender a realidade, mas não um fim. Pela crítica à concepção de que cada 

homem possui a síntese do mundo, afirmou ser o psicológico e o histórico explicados pelo 

anímico cósmico como um equívoco. Não há referência a uma lei, mas a seus conteúdos: as 

séries históricas comportam-se por leis próprias e singulares, e não por lógica pré-fabricada 

ou explicação da invariabilidade dos conteúdos. Pela concepção de variabilidade, Simmel 

confirmou sua suspeita quanto à noção de duração como força positiva, capaz de explicar as 

séries históricas. O debate de Simmel, como afirmou Jankélévitch em seu texto Georg 

Simmel, philosophie de la vie, foi o de relativizar (1925, p.216, 225); Simmel colocou em 

suspeita a concepção metafísica da causa primeira e das leis absolutas pela endosmose. A 

contingência, como elemento importante para a série histórica, inviabiliza a endosmose 

porque existe a contingência na duração. Deste modo, nem série histórica, nem série 

psicológica carregam, em si, a plenitude ou o absoluto como verdade invariável. O devir 

constitui um problema para Simmel, ou seja, sua contestação é para a previsibilidade. Em 

relação a leis, há uma diferença que não se resolve, propriamente, mas há sempre uma busca. 

Os fatos tornam-se o modo pelo qual o cósmico se apresenta. A impossibilidade da 

previsibilidade decorre de a história da humanidade não ser a história universal (1950, p.111). 

Princípios formais e ideais fazem parte da construção metafísica e o empirismo apresenta-se 

como sua negação. A contingência suspende a continuidade e estabelece dúvida ao imediato 

das leis anímicas para a totalidade do universo. Há, então, duas questões apresentadas por 

Simmel à endosmose: de que forma a endosmose lida com a contingência e como a 

endosmose apreende leis.  

Para as questões acima, é preciso adentrar nos próprios argumentos de Simmel, que 

suspeita da capacidade da endosmose de apreender os elementos complexos presentes como 

contingências. Mesmo assim, o princípio orientador de Simmel não se localiza na disputa 

determinável entre endosmose e exosmose, mas na indeterminação de ambas. Não são 

questões puramente psicológicas, mas da relação delas com as várias influências externas não 

compreendidas por percepção ou sensação da presença. Para esta investida, foi necessária a 

abordagem a respeito da noção de leis como regimes absolutos e leis como variações nos 

casos particulares e únicos. Em todo caso, a proposta de Simmel é descartar a noção de lei 

absoluta ser impraticável para o estudo de fatos históricos. O acontecer precisa ser 

apresentado por uma complexidade que oscila entre a determinação sucessiva temporal e o 

regime de uma duração não encontrada no próprio desenvolvimento sucessivo do acontecer. 

A indeterminação evita que a história se torne uma especulação metafísica, de um lado e, de 
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outro, uma descrição dos acontecimentos por justaposição. De qualquer forma, a concepção 

de que o corpo é atravessado de tempo e espaço, matéria e espírito, é insuficiente para lidar 

com a complexidade histórica da vida. Dois nomes aparecem para orientação neste momento: 

conceituação e sentimento de valor. O engano da conceituação acontece quando se utilizam 

nomes unitários para coisas complexas, com a finalidade de operacionalizar a vida prática ou 

o conhecimento. Do ponto de vista do sentimento de valor, este se comporta como axiológico, 

que acentua unicamente o que interessa e ignora o que é considerado fora do interesse (1950, 

p.89).  

Para fugir da simplificação e da confusão entre endosmose e exosmose, Simmel afirmou 

ser o acontecimento dotado de causação que se entrelaça, também, ao intemporal. De um 

lado, há a exosmose, suas determinações que não se movimentam por disposição psicológica 

e, de outro, a capacidade reflexiva decorrente da consciência daquele que compara. O ponto 

de espaço e momento de tempo do acontecer não está fora dele mesmo, por isso a atenção 

volta-se para o acontecer na sua duplicidade. Significa que a ocupação de Simmel esteve para 

evitar a dicotomia entre causa a partir de efeitos de causa não diretamente ligada a eles. Em 

outros termos, não pretendeu pensar a história sob o ponto de vista da lógica (1950, p.91)158. 

Neste ponto, necessita-se estabelecer um princípio de Simmel, que colocou elementos da 

causalidade intemporal por meio do transcendente. Mesmo assim, o transcendente não se 

apresenta por uma condição superior, mas simultânea e sucessiva159. Neste ponto, pode-se 

perceber que o trabalho de Simmel é deslocar o acontecer da condição da experiência: os 

elementos que compõem a experiência estão para além dela. Aqui há, a princípio, uma 

simetria entre Bergson e Simmel: enquanto Bergson fala de uma simplicidade, Simmel 

reportou-se à complexidade. Neste sentido, seguindo os argumentos de Simmel, este texto 

continua na relação entre perspectiva e horizonte de Bergson, presente em Simmel. Deste 

modo, o ato negativo de Simmel enquadra a perspectiva de um pré-dado, em Bergson; já 

presente até o momento, a endosmose reúne a discussão sobre o acontecimento enquanto fato 

psicológico e fato histórico. Simmel foi contundente ao afirmar que a vida anímica é 

subsistente na vida singular, mas esta não será conhecida na própria experiência (1950, p.94).  

A compreensão da causalidade não é resumida ao antes e depois do acontecimento 

temporal. Na realidade, unidades e estados não revelam, necessariamente, a compreensão do 

acontecimento por relação causal. E, por causal, o acontecer apresenta-se por consequências 

                                                           
158 Para evitar continuar na discussão do singular e do idêntico, há, em Simmel (1950), a recusa de que a não 

repetição do singular determine uma liberdade anárquica.  
159 Parece haver uma simetria entre Bergson e Simmel, neste momento. Mas, no caso de Simmel, o propósito é 

relativizar a endosmose.  
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justapostas. Quer dizer que não há necessidade de observar a juventude para determinar a 

condição adulta. Em outros termos, não há uma determinação de tamanha ordem em que haja 

previsibilidade. Afirmar que no sistema de produção ocorreu uma regularidade de transição 

do feudal para o liberal não representa a compreensão causal. Simmel entendeu que a história 

não se limita aos conteúdos temporais, mas a conceitos. O acontecimento parte de múltiplas 

forças atuantes e de várias direções. O isolamento do acontecimento em relação a outro, por 

determinação temporal, não significou, para Simmel, a quebra da possibilidade de 

compreensão das leis. Mas, diferentemente da ideia de leis da natureza, o histórico não 

manifesta repetição ou regularidade – é dado como múltiplo e variável. Como Simmel buscou 

resolver esta equação? Na realidade, é justamente por esta característica singular e única de 

cada acontecer que se impede que a história seja apreendida por leis da natureza ou da 

metafísica. Por este motivo, não se pode falar de leis do devir histórico (1950, p.97). A fim de 

manter a atenção voltada ao histórico, Simmel preferiu transitar pela noção de causa e efeito, 

de maneira a preservar o acontecimento, em seu desdobramento histórico das consequências 

dadas pela particularidade empiricamente apreensíveis e por determinações as quais regem o 

acontecer e que o ultrapassam em conteúdo. Deste modo, o acontecer, sob influência 

metafísica, é posto, formalmente, na superfície dos fenômenos até que se apreenda sua 

contingência (1950, p104). A condição heurística questiona a metafísica sobre a predisposição 

da antecipação formal (das leis conhecidas). Ao mesmo tempo que a contingência dos casos 

particulares questiona a validade do formal, esta mesma validade questionada impede que a 

lei seja realmente lei. Para Simmel, é certo que “para uma lei não existe uma dimensão de 

validade” (1950, p.108). A contingência aproxima-se da indeterminação, a qual pode ser 

comparada com a determinação comportamental de uma pessoa.  

 

Assim como não se pode colocar a conduta futura de um homem por seu passado, 

porque além das energias que este passado acumulou até cada instante dado, 

incidem sobre ele uma quantidade de outras forças que modificam a direção e a 

intensidade das primeiras; assim como dentro do indivíduo os processos psíquicos 

apresentem uma causalidade fechada porque sensações novas interrompem sua 

continuidade, e o injetam constantemente à vida anímica elementos, não voluntários 

desde o estado anterior, assim tão pouco pode se considerar a vida da humanidade 

como um desenvolvimento que se basta a si mesma, cujos estados anteriores 

contiveram todos os germes, dos quais, uma causalidade puramente interna, 

provocasse todo o posterior. Há influxos que procedem de um setor de forças 

estranho a todo o ocorrido anteriormente, que interrompem seu desenvolvimento 

imanente e conduzem à igualdade das condições abertas do futuro a uma diferença 

insuspeita dos resultados (1950, p.110).  

 

Esta parte de Simmel o deixou como contestador da validade da metafísica formal para 

comprovar o empírico. Tendo a lei sob a égide da regularidade e do absoluto, pode-se dizer 
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que a indeterminação do futuro se deve à não apreensão da lei no histórico, com base num 

princípio causal. Se a citação acima pensar a experiência pela vivência em busca do devenir, 

significa que a vida individual corresponde àquilo que Simmel criticou em Bergson. Mesmo 

na vida individual, há elementos que independem da experiência subjetiva. Além disso, 

mesmo no impulso, como um acúmulo de energia no corpo, há outros que alteram a direção. 

De maneira que, por esta concepção de Simmel, seria possível dizer que Bergson defendeu 

uma lei de conservação e o plano horizontal. Não significa, com isso, que Simmel critica 

Bergson, mas a ideia de que há uma lei de conservação que deve ser combatida, porque nem 

história, nem memória conseguem fazer previsão. Não há uma totalidade no interior que seja 

capaz de compreender uma determinação universal, assim como não há uma lei histórica que 

seja capaz de apreender o sentido por determinação dos seus acontecimentos. Simmel criticou 

qualquer postura que defendesse um absoluto que pudesse ser apreendido por formas. É 

possível atestar que, independentemente da noção sobre a endosmose, tanto Bergson quanto 

Simmel criticaram a relação entre causa e efeito pelo princípio da previsibilidade. Não o 

passado, mas o possível é heterogêneo pela dimensão do caos ou infinitos pontos. O futuro 

não é previsível porque, diante do possível, o real se apresenta a partir de conteúdos e formas. 

A questão fundamental é: o processo e a força são incapazes de direcionar ou colocar a vida 

sob um plano unidirecional? No caso de Bergson, a memória é este lugar; no caso de Simmel, 

é a história. É necessário prestar mais atenção à relação com o passado.  

 

A representação do passado e sua compreensão 

Para não ultrapassar o limite da endosmose por uma busca imanente ou transcendente, o 

ponto bergsoniano que interessa neste momento é, necessariamente, como nasce a 

representação do passado. A interpretação como relação entre eu e tu deve ocupar uma 

centralidade. O cenário da relação entre intervalos e contingência abre-se para que a 

endosmose contribua com o conceito memória-compreensão e para a suspensão da referência 

(pré-dado). A iluminação da endosmose bergsoniana capacita a pensar na noção 

encerramento do passado como saída para escapar de duas ilusões: 1) a lembrança como 

preservação do passado; e 2) a lembrança como diferença entre o que é e o que foi. Para a 

primeira, a noção de encerramento do passado duvida de que o discurso e a representação (de 

quem rememora) apreendam o passado como ultrapassar do corpo. O ouvinte não 

experimenta a experiência que cada um tem de si mesmo e, o portador de uma vivência não é 

capaz de acessá-la porque necessita da representação. Para a segunda, a nostalgia não é uma 

lei que estabelece a diferença entre tempo e espaço por uma questão lógica de antes e depois.  
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Mesmo considerando essas condições, elas fazem parte da dimensão presente na 

atividade da rememoração, ou seja, são concepções vigentes impregnadas no ato de lembrar. 

Pensa-se a partir da perspectiva da metodologia. Na primeira condição, a ilusão organiza-se se 

o intérprete acreditar na referência vinculada ao cérebro de quem rememora. O encobrimento 

do diálogo impossibilita a capacidade interpretativa que sugestiona a memória-compreensão. 

No caso da segunda, a memória fica estabelecida numa ausência para quem rememora. Ou 

seja, no ato de rememorar, a referência deixa de ser um acesso para quem rememora e, no 

caso da interpretação, o intérprete interroga o rememorar pelo viés histórico. Se, por memória, 

a qualidade estiver vinculada ao corpo, será preciso atentar-se a como escapar a estas duas 

ilusões que se remetem à ação da memória.   

A endosmose não está sendo pensada, afirmação presente já desde o primeiro capítulo, 

como uma saída (princípio orientador de Bergson), mas como chegada. Mesmo não 

retomando definitivamente a chegada de conteúdos e sua relação com a história, Bergson 

apresentou alguns apontamentos para essa investida na obra Le Pensée et Mouvant. O que se 

intenciona neste momento? A noção de encerramento do passado coloca, primeiro, um veto 

ao passado e, segundo, um prolongamento no ouvinte. Deste modo, diante da pretensão 

afirmar haver duas ilusões, a suspensão da referência para a memória, a partir da endosmose, 

retira a alienação do passado, pelo locutor, e deslegitima o julgamento do intérprete, pela via 

histórica, na suspeição da percepção do narrador. Ao contrário de uma posição frente ao 

debate entre o que é objetivo e o que é subjetivo, estabelece-se a memória-compreensão como 

uma diferença em relação a ambos. A interpretação não está para a descrição das lembranças 

e nem para a criação literária pelo respeito ao locutor (portador de uma verdade sobre ele 

mesmo). Aqui, há tentativa de escapar do discurso e da representação como duas 

epistemologias. Ao mesmo tempo, não é possível entregar a ação da memória como privilégio 

de quem interpreta. Em ambos os casos, que aqui chamamos de ilusões, a referência é um 

pressuposto. Interrogar a referência sob o ponto de vista da epistemologia distorce o princípio 

da compreensão por simpatia.  

A capacidade da memória-compreensão projeta-se na suspensão da referência em 

relação ao locutor, porque não se trata de sua ausência, mas do fatiamento do passado em si 

mesmo. Colocar-se como evocador de si impulsiona para o apoiar-se como preservação de 

um substrato possível de acesso. Mas, neste caso, devido ao passado fatiado, a ação da 

memória não está para o passado, e sim para a tensão entre o velho e o novo. Mesmo assim, 

também não se pode atestar que o locutor não possui direito sobre seu próprio passado – mas 

que, no apoiar-se a partir da representação e do discurso, o apoiar-se é manifestado pela 
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contaminação entre o momento do dito com o próprio decorrido. A percepção, por meio 

daquele que evoca, o impede de pensar em suas próprias deliberações de motivos, de um lado, 

ou na inundação deles, de outro160. Neste caso, a rememoração corresponde a um retroagir. 

Pelo envolvimento, esta memória não elabora o distanciamento do passado como diferença 

em si mesmo. O dito do evento não pode ser compreendido como sendo o próprio evento. 

Neste sentido, não há, aqui, uma ideia de que o tempo cronológico é a principal operação do 

impedimento. Porém, o passado sobrevive em si mesmo, independente do presente. Essa 

sobrevivência não se trata de conteúdos sequenciais a partir da justaposição dos 

acontecimentos, ou na mistura deles pela percepção. Essa sobrevivência depende da própria 

duração com extensão aos conteúdos formativos e não informativos. É importante dizer: 

mesmo que cada um retenha impressões sobre o decorrido, este não se limita a uma questão 

mecânica; ela é, também, representativa. Para haver a representação, é necessário o mediato.   

De outro modo, se a cronologia histórica da vivência for condição contingencial que 

impeça a duração de manter sua extensão nos conteúdos apreendidos no psicológico, a 

memória perde seu poder potencial de ação e criação diante das novas interrogações da vida. 

Na base bergsoniana, a memória não se limita à reprodução maçante do passado sobre o 

presente. A diferença do passado nele mesmo insiste na ideia de que o passado possui uma 

realidade independente do presente. Por esta concepção bergsoniana, passado e presente 

possuem regimes diferentes de existência; por isso, a concepção do antes e do depois na 

memória não resolve o problema do apoiar-se. Há, aqui, uma relativização de princípios 

objetivos ou subjetivos referentes à memória naquilo que corresponde à lembrança. Voltando 

a atenção novamente para o L’Énergie Spirituelle, é com Bergson que se aplica a frase: “Toda 

consciência é com memória-conservação e acumulação do passado no presente” (2003, p.08); 

acrescenta ainda que a consciência é para a vida, ela é uma antecipação para o que virá (Ibid). 

Bergson reportou-se para dois movimentos importantes na memória, de separação e de 

reunião, dilatação e concentração. Logo, o ato de rememorar é um exercício de prestar 

atenção; a ação envolve o corpo a partir de uma intenção e inviabiliza a desvinculação entre a 

lembrança e a representação, devido ao fato de que a imagem passa a ser solidária de um 

objeto.  

Observa-se que, na concepção imanente de Bergson, a consciência desempenha um 

papel importante. A ideia que estabelece a consciência como memória-conservação é para 

designar que se a lembrança fosse a percepção de si mesma como imagem, haveria então uma 

                                                           
160 A inundação está firmada sob a concepção de memorialistas, cronistas ou da memória coletiva.  
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disfunção entre passado e presente. O resultado dessa disfunção seria a carência extrema de 

orientação para a vida prática161. Viver em sociedade não foi uma negação para Bergson: a 

vida prática movimenta a utilidade da memória. A consciência é compreendida, por Bergson, 

como meio possível que estabelece a conexão do passado com o avenir. Assim, o passado é 

visto como um superávit em relação à conservação nele mesmo. A consciência faz prever e 

faz lembrar (2003, p.11). Em Bergson, somente a consciência conserva o passado (2003, 

p.22). A consciência ligada à memória apreendida no cérebro possibilita, a cada indivíduo, o 

direito de escolha. Deste modo, liberdade e escolha coincidem memória e cérebro no corpo. O 

corpo passa a ser a razão pela qual não se pode negar o fatiamento do passado em si mesmo e 

o desligamento entre tempo e espaço. Bergson manteve, bem claro, que a lei de conservação e 

a observação de fenômenos psíquicos não correspondem ao mesmo processo (2003, p.24). A 

relação entre consciência e memória-conservação é para que o corpo seja capaz de apreender 

a impressão de si mesmo e de movimentar-se no mundo externo (pela exigência social) (2003, 

p.30). Na ação explosiva e no trabalho de contração, o que se encontra é efeito (2003, p.15); 

neste sentido, quando o corpo (atravessado de matéria) executa uma ação explosiva com a 

finalidade de movimentar-se por uma memória-hábito, não há representação162. O trabalho de 

contração é a possibilidade de o corpo inscrever-se em representação e discurso. Deste modo, 

não é estranho que cada indivíduo, na sua relação com o tempo, organiza-se para apreender, 

em mesmo grau e natureza, o passado e a inscrição do corpo pelo trabalho de contração. 

A percepção atual concentra o trabalho de contração porque a ação da memória não 

permite que o passado, em si, inunde o presente, pois o corpo e a imagem dos fatos de 

consciência impõem este fatiamento. Apoiar-se no passado obriga a lembrança, pelo processo 

de imensidão da história, a colocar-se a partir de um ponto, que apreende um esquema, e a 

partir dele escolher devido à necessidade prática da vida. A vida prática não se reduz ao 

utilitarismo. A memória, como consciência, introduz na memória-conservação a própria 

extensão da vida. Aqui, é importante mais uma parada com base em Simmel. Diante das 

páginas anteriores deste capítulo, entram na memória-conservação (do passado como 

vivência) conteúdos de ordem transcendentes a ela. Como o nome dado por Simmel é o da 

contingência, psicologicamente, a memória-conservação não distingue a contingência na 

duração. Dessa extensão, proposta por Simmel, apreende-se a memória – porque não se trata 

de uma escolha, mas a escolha de cada um diante de sua memória a deixa escapar como 

                                                           
161 O risco seria o de haver um esquecimento profundo, decorrente de uma percepção pura ou de uma existência 

desorientada em relação ao avenir pelo fato de as imagens se tornarem sua própria realidade.  
162 Esta discussão foi desenvolvida, também, no Matière et Mémoire (2003, p.18, 21).  
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elemento de compreensão devido ao apoiar-se. Os intervalos de Bergson acarretam não uma 

atividade psicológica em relação à conservação do passado, mas em relação à interpretação 

desse processo. Em Bergson, o psicológico desempenha papel fundamental porque possibilita, 

a partir da dinâmica entre tempo e espaço, o esforço que visa apreender a relação fatiada do 

passado, que atinge a todos independentemente do lugar ou do corpo. O intervalo ao qual 

Bergson se reportou dentro do Essai sur les Données Immédiates de la Conscience 

corresponde a uma dimensão estética. Como sugestão, e não causa, o conteúdo estético não 

determinado manifesta-se por exprimido. O exprimido da dimensão estética possui como 

finalidade interromper o tecido mal confeccionado de nossa história (2003, p.14,15) 163 . 

Quando o intervalo compreende eu e tu, a interpretação coloca-se na indefinível sensação de 

riqueza, pessoalidade e novidade (2003, p.15). No entanto, isto não significa que simpatia se 

torne empatia; a capacidade interpretativa que Bergson defendeu em sua obra não 

desconsiderou a existência da barreira entre o eu e o tu. O que não se pode dizer é que a 

barreira entre um e outro impossibilita a ponte de uma à outra margem do rio.  

A noção e o conceito aqui defendidos trabalham para uma conclusão direcionada, que 

não se sustenta por argumentos vinculados ao subjetivo, ao direito inquestionável à 

autorrepresentação (os donos de sua própria história), como se não houvesse outros elementos 

envolvidos em todo e qualquer indivíduo em sociedade (da dialética entre externo e interno, 

dentro e fora) 164 . Também, em sentido contrário, não favorece uma busca objetiva da 

memória. Neste caso, especialmente, esta busca se baseia pela dúvida do poder da memória 

em nome do histórico. Se, de um lado, a noção de encerramento do passado presume que a 

evocação de si, por rememoração, não corresponde à alienação entre a expressão naquele 

tempo e o decorrido, por outro, o conceito memória-compreensão possui a intenção de 

compreender essa diferença. Sendo uma diferença, o caminho hermenêutico presente na obra 

de Bergson parte da premissa da confusão (sentido positivo na endosmose) como uma noção, 

e da memória como duração (conceito)165. Essa duração, em sentido contrário ao que se pensa 

                                                           
163  Esta referência também foi utilizada por Simmel, no exemplo da leitura (2011, p.62; 1950, p.214). O 

importante é compreender que, em Simmel e Bergson, a contingência e o intervalo respiram uma proximidade 

porque durée e étendue estabelecem uma diferença entre a vivência e a experiência.  
164 A representação que cada um faz de si a partir de seu passado não corresponde a um abandono do presente e 

um mergulho no passado. Ainda que se trate de uma representação, este termo não é compartilhado pelo próprio 

narrador. Atribui-se o nome representação porque há uma suspeita em relação à referência. A representação é 

uma externalização (compartilhamento) por meio de um discurso que se assenta na inscrição de si mesmo. A 

interpretação da representação não pode ser vista, por nenhuma metodologia, como um processo equivocado em 

relação às lembranças de um indivíduo, da comunidade ou de uma coletividade. O princípio da memória-

compreensão seria, então, a recusa de que a externalização e a expressão pelo compartilhar resolvessem a 

diferença existente no passado (nele mesmo) e no apoiar-se para o que se abre como novo (liberdade e criação).  
165 Sem esquecer a apresentação que Deleuze (1992) fez a respeito do conceito na filosofia.  
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e prega, não representa o senso de continuidade, como existe na obra de Halbwachs no 

Cadres. Não se trata de uma parte, em especial, mas de toda a sua obra (o que inclui outros 

textos desse mesmo sociólogo)166. A duração e a extensão (étendue) propiciam um raciocínio 

que levanta a suspeita para os tipos de leituras orientadas por epistemologia de oposição entre 

representação e referência. Já apresentadas algumas noções – no capítulo primeiro, sobre 

Halbwachs e Ankersmit, representação e referência; no segundo capítulo, a hermenêutica 

filosófica de Gadamer e de Bergson –, correspondem a uma crítica diante dessa concepção. O 

nome adequado para a interpretação, presente nestes dois filósofos, deve ser tradução.  

A partir do Essai sur les Donnés Immédiates de la Conscience, se tratando de tradução, 

o exprimido a partir da expressão (verbal ou estética) por extensão (étendue), não é totalidade 

para aquele que interpreta porque há elementos não traduzíveis (2003, p.15). O exprimido fica 

submetido a uma condição do estado psicológico. Mesmo na exterioridade, o exprimido 

possibilita a queda da barreira entre tempo e espaço, como contingência histórica, de nossa 

consciência e a do outro. Segundo Bergson, “As intensidades sucessivas do sentimento 

estético correspondem às mudanças de estado ocorridos em nós, e os graus de profundidade 

mais ou menos numerosos de fatos psíquicos elementares que nos desembaraçam 

confusamente na emoção fundamental” (2003, p.15). Como esta ideia perpassa todo o 

segundo capítulo, a interpretação desempenha-se por um apoiar-se daquele que evoca e por 

um afastamento daquele que ouve. A noção de parada e prolongamento, de Gadamer, é 

pertinente devido ao fato de que a contingência temporal e espacial entre o eu e o tu não deve 

ser vista como uma distância. A memória como ação esboça duas posições fundamentais: 1) o 

elemento estético da rememoração não está atrelado à vivência passada; e 2) o prolongamento 

abre um campo de referência, porque há uma participação entre eu e tu na ação da memória. 

Assim, não é um passado que invade o presente ou o locutor que, psicologicamente, retorna 

ao passado. 

Atestar haver um apoiar-se preserva uma duplicidade que atua no passado fatiado e na 

percepção atual confusa com conteúdo que sustenta. A memória-ação é compreendida numa 

posição diádica que aproxima eu e tu num campo de referência. No momento em que o 

narrador fala de si mesmo, partindo de uma noção do passado, a memória acontece naquele 

momento para o intérprete, na condição de acontecimento. E, sendo acontecimento, o 

processo hermenêutico (heurística, crítica e interpretação) é de responsabilidade do intérprete, 

e não de quem evoca. O conceito de diálogo compreende que a percepção daquele que narra 

                                                           
166 Discussão apresentada no primeiro capítulo.  
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sobre si mesmo está imersa na confusão entre o passado e o avenir. Aquele que interpreta se 

coloca como simpático à confusão por tentar desembaraçar. Pela memória-compreensão, há a 

tentativa do não encobrimento do outro. Não há recorrência à última palavra, mas de afirmar 

que ciência não se inscreve pela percepção. A metodização167 controla a percepção empática 

do ouvinte e a percepção virtual do locutor. A contingência apresenta-se, neste momento, por 

uma dimensão positiva, e não negativa. Ela é positiva porque apresenta o ato negativo em 

relação à empatia e estabelece um não ao locutor em relação à percepção sobre o passado. A 

condição compreensiva da memória como ação veta a desautorização da percepção pelo 

histórico, e não retira o veto como autorização à memória apreendida pela conservação. A 

metáfora de Bergson referiu-se a um vento que sopra a hélice (2003, p.16).  

Com a metáfora de Bergson sobre a hélice e o vento, há uma aproximação do problema 

entre causa e efeito. No caso fisiológico, o esforço para movimentar um músculo corresponde 

à atenção de execução de movimento desejado. Neste sentido, esta atenção está diretamente 

para o resultado, e não para a força. Como exemplo, Bergson usou o caso da paralisia: se uma 

pessoa não consegue piscar o olho direito devido à paralisia do músculo do olho direito, não 

significa que, no esforço de piscar os olhos, o olho esquerdo fique prejudicado por causa da 

paralisia do direito. A questão é: se a sensação de esforço não for correspondida com o 

movimento do músculo, o esforço tende a acabar (2003, p.17). Essa introdução ao problema 

da relação causa e efeito é importante para ressaltar o problema da endosmose, devido ao fato 

de que o esforço vinculado à representação dele em meio a objetos exteriores tende a 

confundir, de maneira negativa para a endosmose, qualidade com quantidade, causa com 

efeito. Do ponto de vista bergsoniano, a discussão entre causa e efeito manifesta uma atenção 

especial para o que significa interpretar.  

Bergson não recusou a necessidade da matéria e do espaço para a representação das 

imagens. O psíquico movimenta-se por duas unidades diferentes: continuidade e 

descontinuidade. Para a primeira, há uma causa dos intermediários, que transitam de uma 

unidade para outra. No caso da segunda, a unidade é, ela-mesma, uma descontinuidade em 

relação à seguinte (2003, p.40). Bergson falava de uma condição inevitável para a intuição, na 

endosmose, da relação entre momento de tempo e ponto de espaço. Essa perspectiva 

bergsoniana está contida em todo o segundo capítulo de sua tese (De la Multiplicité des États 

de Conscience, l’Idée de Durée). Nesse capítulo, Bergson apresentou a discussão vinculada 

                                                           
167 Sem sombra de dúvida, esta ideia baseia-se pela concepção de Rüsen (2001) quanto a não haver um método 

para a história; no entanto, pela carência do objeto, há uma função metódica que o historiador deve exercitar a 

fim de justificar sua competência narrativa por meio de uma retórica como demonstrabilidade.  
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aos números quanto ao uno e à multiplicidade (2003, p.39). O habitual ou comum, entre as 

ciências físicas, é estabelecer a durée sob o ponto de espaço. Em outros termos, a 

continuidade sucessiva compreendida pelo intelectual tende a espacializar o tempo porque a 

finalidade é conseguir medição. O exemplo foi o do número 3 (três) como unidade sucessiva 

de 1+1+1. Ou seja, a unidade do número 3 (três) é mantida na multiplicação do 1x3. Em 

sentido contrário, se a unidade for mantida por uma intuição simples, cada número possui sua 

própria unidade, descontinuamente, em relação à seguinte. Não é uma sucessão de um para 

outro, por intermediários, mas de uma relação de intervalos de extensão (étendue) (2003, 

p.41). Voltando-se para o primeiro capítulo da tese de Bergson, consta, no De l’Intensité des 

États Psychologiques, que é comum a confusão entre grandeza intensiva e sucessão contínua. 

Essa confusão é apresentada por Bergson devido a um vício da psicofísica, que estabelece seu 

postulado teórico do ponto de vista da experimentação. Acrescenta: “(...) e ela não pode ser 

verificada experimentalmente sem que se admita primeiro seu postulado” (2003, p.36). 

Bergson duvidou da possibilidade de o espaço apreender os elementos do tempo sem os 

intermediários. Deste modo, não há um ponto de contato entre “l’inétendu et l’étendu” (ibid). 

É importante observar que, neste ponto, Bergson fez o uso do termo étendu, e não étendue. 

Devido a isso, pode-se acreditar que há uma relação entre durée e étendue, e não entre durée e 

étendu. Pensar a causa como uma condição vinculada a sensação e excitação produz a 

confusão, presente nas concepções comuns de seu tempo, quanto à espacialização do tempo 

em tempo homogêneo. Em outros termos, a qualidade não pode ser confundida com 

quantidade. A representação tende a estabelecer confusões de ordem negativa entre causa e 

efeito; Bergson estava interessado, não exatamente, na sucessão contínua – mas na nuança ou 

na gradação do colorido entre o claro e o escuro.  

Por essas considerações diretas em Bergson, a noção de encerramento do passado passa 

a fazer mais sentido porque o critério de objetivo, para a memória, não está no esforço para 

relembrar, ou na sucessão das lembranças que estabelece a posição de uma em relação à 

outra; ou seja, uma lembrança não se ordena na sequência representativa da outra. Sendo 

assim, a representação, por esse intermediário, apresenta uma representação da representação. 

Aqui, aproxima-se, precisamente, do argumento usado por Ankersmit quanto à representação 

a partir dos três lugares. Mas como é isso possível? Se os intermediários – dados à atenção na 

lembrança como esforço de colocar, em ordem, uma imagem em relação à outra – tornam-se o 

caminho, estes não devem ser correspondentes à causa, e sim a efeitos. Logo, do ponto de 

vista psicológico, a representação passa a comportar-se, necessariamente, como oposição à 

referência. A distância entre tempo e espaço reativa a tese da nostalgia em relação à 
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lembrança ou à memória-ação. Neste ponto, essa aproximação entre Ankersmit e Bergson é 

positiva. Realmente, a memória-ação não pode ser capaz de trazer, por atualização, as 

lembranças virtuais sem a representação. O corpo, como inscrição (por rememoração), 

impede que o virtual o ultrapasse sem a deliberação de motivos decorrentes da escolha na 

percepção atual. A representação é, realmente, o impedimento de um real da experiência 

passada (vivência) que possa inundar o presente sem que haja escolha. Essa escolha decorre 

de uma aproximação entre a imagem e o objeto exterior.  

Aquilo subjetivado no indivíduo pela idiossincrasia é, na realidade, uma percepção 

tornada a própria percepção da experiência passada – uma forma de percepção enfraquecida 

(para fazer uso dos termos de Halbwachs). O passado fica colocado na condição de 

horizontal, em que os intervalos entre os pontos são apresentados na posição de antes e 

depois168. Entre a lembrança e a lembrança como acontecimento passado, há uma diferença 

não em si, mas de sucessão contínua. O plano horizontal orienta a noção de causa e efeito 

através da sucessão contínua, de um acontecimento por outro. Em outras palavras, é como se 

as lembranças-imagem fossem insuficientes em si mesmas e, por isso, necessitassem de outras 

lembranças-imagem como continuidade de complemento da anterior. O critério de 

consequência, do ponto de vista entre causa e efeito no plano horizontal, prescinde de uma 

condição extensiva, e não intensiva da memória. O extensivo compreende a noção de causa 

com base no esforço muscular, confuso com a sensação. Mesmo assim, a sensação foi 

apresentada, por Bergson, a partir de duas posições: afetiva e representativa (2003, p.20). A 

sensação afetiva pertence ao estado da consciência e ao simples; há uma posição imediata não 

representativa, ela é intuitiva. Essa sensação decorre dela mesma e não pode ser controlada. 

Mas, em caso de prolongamento, será necessária a escolha; há um posicionamento consciente 

para estabelecer sua razão, uma posição entre a reação automática e movimentos possíveis.  

 

No seio da sensação característica, que dá o tom à todas as outras, a consciência 

desembaraça uma multiplicidade mais ou menos considerável de sensações 

emanando de diferentes pontos da periferia, contrações musculares, movimentos 

orgânicos de todo gênero: o concerto destes estados psíquicos elementares exprime 

as exigências novas do organismo e a intensidade de uma dor no interesse que uma 

parte mais ou menos grande do organismo quer tomar (2003, p.22).  

 

Bergson posicionou-se, a partir desta citação, em lugar distinto do horizontal; há outro 

lugar para prestar atenção, lugar de diferença em grandeza e não sucessão contínua. Dois 

termos estão presentes nas palavras de Bergson: tom e concerto. Esta é a parte em que discute 

                                                           
168 Porém, como já dito anteriormente, o narrador presta atenção a si mesmo para a interpretação, porque se trata 

de um apoiar-se, e não de um afastamento.  
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a respeito da verticalização da memória: se o tom, pela elevação da voz (pelo agudo na cabeça 

e o grave no tórax), direciona a atenção à dificuldade que temos em identificar e perceber a 

mudança, de uma nota para outra, entre continuidade e descontinuidade, é porque há uma 

intensidade. No plano horizontal, os intervalos são de ordem étendu, mas a intensidade que 

ocupa o plano vertical é na étendue. Algo importante deve ser observado: em nenhum 

momento Bergson criticou o espaço ou o externo, mas o criticou como uma determinação que 

despreza elementos do psíquico, os quais não são determinações. A endosmose articula 

possível e real, assim como virtual e atual. Essa metafísica é imanente e, por isso, ela não 

deve ser tratada com base em princípios epistemológicos ou homogêneos. Os movimentos 

centrípetos e centrífugos (atenção e dilatação do cérebro) fundamentam a interdependência 

entre tempo e espaço, assim como realçam a ideia de que as lembranças virtuais possuem 

regimes independentes da atenção para a finalidade representativa. Mas como, novamente, 

estabelecer a distância em relação à concepção da nostalgia para a memória na perspectiva da 

endosmose?  

A nostalgia caracteriza-se pelo plano horizontal da memória: tempo e espaço ficam, 

confusamente, estabelecidos na memória como retrospectiva. Parece que o espaço é invadido 

pelo tempo e o tempo, no presente, é invadido pelo espaço. O passado está em relação ao 

espaço temporalizado; o presente, em tempo espacializado. Há uma nítida separação entre 

tempo e espaço na relação passado e presente. Neste sentido, durée localiza-se no social por 

uma ordem de continuidade através da noção de antes e depois (2003, p.48). Mesmo assim, a 

endosmose distancia-se da memória como nostalgia quando esta memória é compreendida por 

meio de suas nuanças e colorações. Esse posicionamento da memória é vertical. A 

apresentação das noções horizontal e vertical não pode se comportar como uma obscuridade a 

esta exposição. Mesmo havendo o vertical, não é possível apresentar historicamente, a partir 

da experiência, uma separação nítida entre intenso e extenso na endosmose 169 . Essa 

compreensão bergsoniana existe no momento em que Deleuze apresentou a filosofia como um 

construtivismo: criar conceitos e traçar um plano (1992, p.51). O conceito em filosofia não 

respeita a separação entre sujeito e objeto; por isso, são múltiplos por erguerem e abaixarem-

se. O plano cumpre a função de enrolar e desenrolar os conceitos. O conceito é a coluna 

vertical, ele é volume, cifra não numérica, região do plano (1992, p.52,53). Com Deleuze, há 

apropriação de Bergson em comparação ao plano cartesiano. O conceito impõe ao plano um 

                                                           
169 A discussão em relação ao tempo puro como duração é uma discussão estimulada nas teses de Bergson. Neste 

estudo, em especial, a concentração não pode ultrapassar os limites orientadores da relação com a confusão 

apreendida por interpretação. 
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ponto que estabelece a conexão entre a linha x e y. A conexão entre estas duas linhas é o ponto 

de parada para localizar o caos com base numa ordem não sucessiva por continuidade. Em 

Deleuze, o cérebro possui relação estreita com o acidente. A reflexão, a contemplação e a 

comunicação são opiniões sobre o pensamento. Deleuze atribuiu a Espinosa a mudança no 

traço sobre a filosofia: há um pré-filosófico ou um inaudito, a música, o tornado, o vento, as 

cordas (1992, p.66). Escapando ao transcendental de Kant e ao conceito como representante 

de algo, o plano e o conceito devem estar inversamente compostos ao modo histórico do antes 

e do depois (1992, p.77). “A filosofia é devir, não história, ela é coexistência de planos, não 

sucessão de sistemas” (1992, p.78). 

O que se pode aprender com estes termos de Deleuze? Significa afirmar que a filosofia 

não pode se constituir sem método e sem conceito. Há um horizonte pelo qual cada filosofia 

se ordena e, no caso de Bergson, sua filosofia está para a oposição em relação ao Idiota. 

Deleuze afirmou haver dois idiotas, um antigo e um novo. A definição para o idiota de 

Deleuze está no eu penso (1992, p.83). O antigo idiota duvidava de tudo e o novo idiota 

deseja o absoluto. O primeiro desejava o verdadeiro, prestar contas à razão; o segundo, à 

criação, que se lhe prestem conta. O novo idiota não acredita nas verdades da história; o 

antigo desejava dar conta do compreensível ou não. O novo idiota deseja a devolução do 

perdido. Nos termos de Deleuze, “(...) um fio tênue une os dois idiotas, como se fosse 

necessário que o primeiro perdesse a razão para que o segundo reencontrasse o que o outro 

tinha perdido a princípio, ganhando-a” (1992, p.86). O que importa, neste momento, sobre 

Deleuze, é ressaltar que a filosofia presente em Bergson não correspondeu à busca pela 

verdade ou pela razão. A noção de possível e real abre o horizonte sob condição de não haver 

uma dialética a qual coloque a vida no caminho da sucessão contínua que possa apreender o 

sentido pelo viés da determinação necessária. O que isto tem em comum com a endosmose? O 

ponto de parada e prolongamento na memória-ação não responde a uma imposição do 

histórico, mas da experiência. O indivíduo não é fruto do espaço ou de uma imposição 

exterior. Escapando ao princípio do antes e do depois, o cérebro é atravessado por duas linhas 

que se cruzam, por meio de pontos conectados, por imagens em sensação e em representação. 

O conceito como reflexão apresenta a conexão entre as duas linhas do plano cartesiano em 

Bergson e há, desse cruzamento, uma expressão e um exprimido. 

Essa perspectiva editada em Deleuze, a partir de Bergson, nos ajuda a identificar um 

ponto fundamental: a necessidade de uma posição de prolongamento. Com o conceito de 

personagem conceitual, é preciso que haja um leitor para que este saia do subterrâneo. Porém, 

para que os personagens conceituais sejam manifestos, é preciso que o autor se organize em 



196 
 

meio aos personagens do diálogo. Na relação entre um autor e seus personagens do diálogo, 

há uma ordem de simpatia e antipatia. Um autor, na relação com os personagens do diálogo, 

identifica-se, simpaticamente, com um dos seus personagens e, antipaticamente, em relação 

ao restante. Os personagens conceituais operam os movimentos que descrevem o plano de 

imanência do autor e intervém na própria criação de seus conceitos (1992, p.85). A simpatia e 

o prolongamento estabelecem um tornar-se entre leitor e autor. O que Deleuze informa, com 

isso, é o fato de que a determinação histórica não impõe sobre a interpretação uma dimensão 

de exterioridade da contingência, pelo fato de o personagem conceitual não ser o 

representante do filósofo, mas o contrário. Assim, os personagens conceituais comportam-se 

como o heterônimo do filósofo, e este passa a ser o pseudônimo dos personagens conceituais. 

“Eu não sou mais eu, mas uma aptidão do pensamento para se ver e se desenvolver através de 

um plano que me atravessa em vários lugares”(1992, p.86). O filósofo como criador de 

conceitos, é a idiossincrasia dos seus personagens conceituais e estes não são abstratos porque 

vivem e existem. Ambos se misturam: o filósofo torna-se seus personagens conceituais e os 

personagens conceituais se tornam, eles mesmos, coisa diferente do que são historicamente, 

mitologicamente e comumente (Ibid). 

Em Deleuze, os atos da fala na vida comum remetem a tipos psicossociais. Em seus 

termos, estes testemunham, de fato, uma terceira pessoa subjacente, ou seja, o eu está numa 

condição de aparecer e acontecer. Na condição filosófica, é um eu como personagem 

conceitual. “Mesmo a duração bergsoniana precisa de um corredor. Na enunciação filosófica, 

não se faz algo dizendo-o, mas faz-se o movimento pensando-o, por intermédio de um 

personagem conceitual” (1992, p.87). Os personagens conceituais são verdadeiros agentes de 

enunciação. Os psicossociais não reduzem para si os personagens conceituais e nem as figuras 

estéticas. Os personagens conceituais são potências de conceitos porque operam sobre um 

plano de imanência, que é uma imagem do Pensamento, e as figuras estéticas são potências de 

afectos e perceptos. Essas potências operam sobre o plano de composição com imagem do 

universo (1992, p.88). Deleuze afirmou que “(...) um campo social comporta estruturas e 

funções, mas nem por isso nos informa diretamente sobre certos movimentos que afetam o 

Socius”(1992, p.90). Acrescenta: “Os campos sociais são nós inextrincáveis, em que os três 

movimentos170 se misturam, é necessário pois, para desmisturá-los, diagnosticar verdadeiros 

tipos ou personagens” (1992, p.91). Ao invés de disputa entre o interno e o externo ao 

pensamento171, na relação com psicossociais, o pensamento não se reduz à proposição. Não é 

                                                           
170 Deleuze (1992) refere-se aos movimentos de território, desterritorializar e reterritorializar. 
171 Uma aproximação do idiota louco ou maníaco. De um lado, há a descoberta da impotência de pensar no 
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uma questão de opinião ou discursiva. Para esta última, Deleuze deu o exemplo da 

substituição dos personagens conceituais por professores. “O conceito é bem uma solução, 

mas o problema ao qual ele responde reside em suas condições de consistência intensional, e 

não, como na ciência, nas condições de referência das proposições extensionais” (1992, 105). 

A exposição de Deleuze a respeito do conceito como intersecção entre as linhas x e y do 

plano e de seus personagens deixa claro que o passado, como reminiscência, não responde a 

conteúdos de ordem histórica como determinação. Deste modo, a filosofia arranca a história 

da necessidade para fazer valer a irredutibilidade da contingência (1992, p.125). Assim, o 

conceito não se torna um objeto, e sim um território (1992, p.131). Do ponto de vista entre 

função e conceito, este último é a consistência do virtual e a primeira coloca o virtual sob a 

referência de atual pela ciência (1992, p.154). A ciência não trabalha sem a dimensão da 

referência, que passa a constituir o limite do plano. A contingência, do ponto de vista da 

referência, é uma; sobre o ponto de vista do pensamento, é outra. De toda forma, quando se 

encontra a discussão quanto à contingência na duração e aos intervalos na extensão (étendue), 

não há uma remissão para uma determinação externa ou histórica. Para a filosofia, a ordem 

horizontal não pode ser compreendida em maior ou menor, mais ou menos, sem levar em 

consideração elevação, nuança, coloração (claro e escuro). Mas este estudo não está baseado 

num ponto filosófico, e sim histórico; como conciliar?  

Essa conciliação é mais ilusória que prática. Quando se trata de memória-lembrança, 

esta já ocorre na dupla dimensão entre horizontal e vertical. A dúvida que fica é: como um 

ponto é capaz de estabelecer parada e prolongamento? Pelo conceito memória-compreensão, 

tendo a noção de encerramento do passado como certa, a inseparável condição entre sujeito e 

objeto é uma atividade não existente na pesquisa histórica. Colocar, separadamente, sujeito e 

objeto não representa uma postura tradicional da ciência, mesmo porque a referência é, 

atualmente, um problema para a história. Seria mais válido pensar na posição pendular de 

ambos. Assim, o termo referência é abandonado e há apropriação da experiência do passado172. 

Na separação entre sujeito e objeto, a memória não pode ser vista se não estiver vinculada a 

uma lembrança que remete, diretamente, à relação entre a experiência e a vivência. O 

histórico pode passar a ser um problema para a filosofia, uma vez que esta traça plano e 

conceito por meio da relação com o infinito e o caos. Porém, a dimensão histórica não se 

constituiu um problema para Deleuze: quando se compreende que dialética (contradição) e 

diferença não se aproximam, o passado, como diferença em si mesmo, não representa que 

                                                                                                                                                                                     
pensamento e, de outro, procurar no pensamento o que o precede (1992, p.93, 94). 
172 Aqui, este conceito se apresenta a partir das discussões realizadas por Rüsen em sua trilogia. 
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existe uma negação do passado nele mesmo. A diferença não é uma contradição, mas uma 

virtualidade (1956, p.20). A diferença temporal se apresenta como conceito concreto por graus 

e nuanças (1956, p.22). 

Portanto, a visão bergsoniana da memória como ação a estabelece sobre o duplo aspecto 

de sua presença. Neste caso em especial, há uma concentração distinta entre o eu e o tu, uma 

vez que sujeito e objeto estão separados na pesquisa – concentrando a atividade de reflexão 

para o intérprete, e não para quem rememora. Primeiro, o duplo aspecto da memória é 

referente à compreensão cartesiana sob um ponto de parada e prolongamento. Segundo – e, 

aqui, é preciso dar continuidade às reflexões relacionadas ao conceito memória-compreensão 

–, por uma questão considerada lógica, já não é necessário justificar por que, em história, 

sujeito e objeto não podem ser apresentados unificados na pesquisa; porém, é preciso 

compreender como, a partir de uma filosofia que rompe essa separação, contribuem para 

raciocinar a respeito de uma proposta que visa fixar-se tendo como princípio sua separação. 

Logo, é necessário atentar-se mais detidamente ao capítulo De la Multiplicité des États de 

Conscience: l’Idée de Durée do Essai sur les Donnés Immédiates de la Conscience. A étendue 

concentra um duplo movimento de intensidade e extensão. “Assim a projeção que fazemos de 

nossos estados psíquicos no espaço para formar uma multiplicidade distinta deve influir sobre 

estes estados neles mesmos, e lhe dar na consciência reflexiva uma forma nova, que a 

percepção imediata não lhe atribui” (2003, p.44). Por esta mistura, Bergson rejeitou que o 

espaço se constitua, necessariamente, por geometria homogênea; há, também, nuanças com 

qualidades próprias (2003, p.45,46). Mesmo assim, não se pode considerar o espaço pela 

duração; esta passa a ser uma ilusão a qual coloca o espaço como fantasma do tempo (2003, 

p.48). A fim de permanecer no ponto da mistura, a parte que Bergson discutiu em relação a 

uma duração pura não faz parte dessas considerações. O objetivo é pensar a duração sob a 

intervenção da ideia de espaço. 

Mesmo havendo a ideia de mistura entre tempo e espaço a partir da étendue, não se 

pode considerar que Bergson defendeu a possibilidade do reversível na durée. Como 

definição, Bergson explicitou que a duração pura ocorre quando o eu se deixa viver, e não 

tenta estabelecer a separação entre o estado presente e os estados anteriores. De outra forma, o 

estado atual não se organiza entre pontos por justaposição, mas com eles, assim como a nota 

de uma melodia. A defesa de Bergson está na solidariedade do conjunto. A solidariedade é 

incontestável em Bergson: em suas palavras, há a afirmação “nous exprimons la durée en 

étendue” (2003, p.48). Esta afirmação de Bergson contribui para compreender a validade da 

noção de encerramento do passado. Assim, o passado é, simultaneamente, parada e 
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prolongamento. O corpo impede que o passado o ultrapasse com a finalidade de uma não 

representação. A rememoração é uma atividade que necessita da tradução por meio da 

linguagem. Mesmo assim, Bergson descreveu a linguagem como sendo a tentativa de parada 

para o móvel (2003, p.59). A tradução ocorre se, a partir da linguagem, houver uma 

representação que tende, comumente, a não distinguir intenso de extenso – na verdade, o que 

afirmou ser, de acordo com nossa vida prática, foi a predisposição de estabelecer o virtual por 

meio do espaço. A homogeneização do espaço produz uma impressão de que a exterioridade 

impõe uma representação simbólica sobre cada um. A linguagem canaliza a sensação da não 

mudança, porque acredita haver duração no objeto que é traduzido (2003, p.60). Desta feita, 

considera-se haver, ainda, maior indício de que, por rememoração como atividade afetiva, a 

pessoalidade do narrador lhe impõe uma ilusão que pode ser traduzida pela expressão lembro 

como se fosse hoje. 

O encerramento do passado não é uma noção que se torna compartilhada por quem 

narra sobre si mesmo. O passado de cada um é colocado sob um ponto de vista de tábua rasa. 

Aquele que fala sobre si mesmo possui a certeza de que tudo aconteceu de acordo com o que 

se é narrado; há uma referência. Não há distância entre o que se narra e o acontecimento. 

Mesmo na expressão naquele tempo, como estratégia da linguagem em separar eu e tu, o 

narrador não questiona sobre si mesmo a fim de produzir o reconhecimento da diferença do 

passado nele mesmo. Bergson utilizou-se de um exemplo a partir do lugar em que cada um se 

encontra. Se, exteriormente, nada muda – a aparência das casas e dos objetos –, também não 

muda em nossa impressão os nomes que nomeiam. A impressão é que, por meio da prática, 

tudo se encontra exatamente como antes. Em termos, essa indiferença em relação à mudança 

deve-se à pouca disposição em estabelecer a diferença entre perceber e reconhecer, aprender e 

lembrar. No entanto, nas próprias palavras de Bergson: 

 

A razão é que nossa vida exterior e, por assim dizer social, tem mais importância 

prática para nós que nossa existência interior e individual. Tendemos instintivamente 

a solidificar nossas impressões, para as exprimir pela linguagem. De lá vem que 

confundimos o sentimento mesmo, que é num perpétuo devir, com seu objeto 

exterior permanente, e sobretudo com a palavra que exprime este objeto. De mesmo 

que a duração fugidia de nosso eu se fixa por sua projeção no espaço homogêneo, 

assim nossas impressões, sem parar as mudanças, se envolvem em torno do objeto 

exterior que é causa, adotando os contornos precisos e a imobilidade (2003, p.60). 

 

Bergson, em nenhum momento de sua primeira obra, refutou a ideia de que a duração 

de cada um é infiltrada de espaço. A vida prática tende a conduzir o eu à condição 

espacializada e imóvel. Em relação ao caos da vivência, cada um busca estabelecer a ordem 
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por meio das traduções que representam seu próprio passado. Logo, a linguagem é um rótulo 

que se insinua entre nós e os objetos, na tentativa de representa-los e a nós. Devido à vida 

prática confundir o intenso com extenso, não há problemas em aceitar que essa representação 

seja confirmada a partir das relações simbólicas. A noção de causa, quando se trata de 

rememorar, é absorvida mediante a exterioridade porque, conforme já dito antes, Bergson 

atestou parecer que as coisas duram como nós (2003, p.51). A ilusão da duração nos objetos 

decorre da confusão que encarna a partir da étendue. O problema da linguagem comum, 

segundo Bergson, é o fato de a palavra tornar-se contrária à sensação porque visa à 

estabilidade. Essa reação frente à vida prática decorre da atitude comum de exteriorizar a 

durée por uma determinação de causa exterior. Mas se, ao contrário, a busca for por um tempo 

longo, que não esteja pré-fixado na exterioridade, é possível admitir mudanças singulares 

decorrentes das impressões as quais passaram despercebidas diante da atenção às exigências 

da vida prática. Essas mudanças foram chamadas, por Bergson, de inexplicáveis e 

inexprimíveis diante das mudanças realizadas. Os objetos mudam, sem cessar, no espírito de 

cada um. A impressão de hoje não é a mesma de ontem (2003, p.59). Contrariamente a uma 

duplicidade por paralelismo, há um cruzamento que não se ordena por duas linhas fixas e 

estáveis e, sim, uma sob a ilusão da estabilidade imóvel e a outra, instabilidade móvel. 

Portanto, a durée não se confunde com uma estabilidade que pode ser acessada por meio ou 

meios experimentais. Necessariamente, a partir do que já se apresentou de Deleuze sobre 

Bergson, o plano necessita de conceito, e estes estabelecem pontos de parada entre o móvel e 

o imóvel, o homogêneo e o heterogêneo, entre o simples e o complexo. Porém, ainda há mais 

a ser pensado a respeito da durée e da étendue como tentativa de tratar da memória-

compreensão. 

Em algumas páginas específicas do capítulo De la Multiplicité des États de Conscience: 

l'Idée de Durée, Bergson retomou uma discussão por incluir o problema entre virtual e atual. 

Para isso, o exemplo foi o do pêndulo do relógio e sua oscilação permanente. Há clara 

distinção entre a oscilação presente no pêndulo em relação à anterior, que já não é mais. A 

respeito do já não é mais, Bergson prestou atenção no que permanece dele, uma espécie de 

enriquecimento gradual do moi. Assim, escreveu: “Fora de mim, no espaço, não há uma 

posição única da agulha e do pêndulo, pois das posições passadas não resta nada. Dentro de 

mim, um processo de organização ou de penetração mútua dos fatos de consciência continua, 

que constitui a duração verdadeira” (2003, p.51). Rememorar é uma escolha a qual exige 

representação mediante uma ilusão da referência exterior. Aquilo que dura em cada um, em 

contínua mudança, não pertence a uma escolha. A duração não é representação porque seu 
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regime de realidade não depende da exterioridade. Os fatos de consciência constituem-se por 

ordem inversa à exigência externa. Bergson afirmou que esta é uma lógica porque, enquanto 

há atenção à vida prática, é como se a duração estivesse esquecida, mesmo sua presença sendo 

incontestável. Durar não mantém uma relação direta com o exterior porque não se trata de 

representação, mas de sensações e sucessões múltiplas. 

 

(…) a sucessão existe somente por um espectador consciente que rememora o 

passado e justapõe as duas oscilações ou seus símbolos num espaço auxiliar - Ora, 

entre esta sucessão sem exterioridade e esta exterioridade sem sucessão, um espaço 

de mudança se produz, bastante análogo a este que os físicos chamam de fenômeno 

da endosmose (2003, p.51). 

 

Bergson apropriou-se de um termo da física para representar o que ocorre entre a 

aproximação da sucessão sem exterioridade e a exterioridade sem sucessão: dois horizontes 

apreendidos a partir de um ponto, a endosmose. Esse ponto não é inerte, é compreendido com 

base num espaço auxiliar que tendencia à forma homogênea do tempo. A sucessão se faz por 

comparação em relação ao passado e ao presente (2003, p.54). Pela endosmose, o tempo se 

projeta no espaço quando o atual e o passado são postos, um influenciando o outro (2003, 

p.57). Deste modo, o atual e o anterior, postos como síntese de consciência, são 

compreendidos como intermediários. Esta síntese provoca uma reciprocidade entre sensações 

sucessivas e exterioridade recíproca; isso condiciona a representação (2003, p.57,58). Como 

as coisas não duram como nós, mesmo havendo a simulação pela representação simbólica, o 

virtual compreende o lugar (simplicidade e imediato através da sensação) no qual o conteúdo 

de coisas passadas permanece sem o esforço consciente de duração. A duração é, então, em 

Bergson, aquilo que permanece em cada um e que independe das representações simbólicas e 

da busca pela imobilidade. Sendo uma condição imediata ou uma elaboração representativa, a 

memória vincula-se à vida prática devido ao fato de a vivência ser em sociedade. Mesmo 

assim, não se pode conceber, a partir de Bergson, que a determinação necessária, a qual 

condiciona a representação, consiga apreender os elementos não extensivos da memória. O 

virtual não pode ser visto como resultado de causa exterior; a causa não está em lugar algum 

que não seja na consciência. A infiltração do espaço na memória não representa uma 

determinação necessária que possa comprometer a diferença de natureza entre tempo e espaço. 

Estando o virtual da lembrança como uma percepção de si, e não a percepção atual como 

exigência de uma coincidência, manifesta o desacordo da memória como ação. A étendue se 

fixa sob o lugar que a memória repousa para a vida na sua diferença entre passado, que 

diferencia em si mesmo, e o presente que cobra, pela percepção atual do útil, o ilegítimo da 
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diferença presente no passado nele mesmo. 

O encerramento do passado movimenta esta reflexão, na condição de recusa de a 

memória ser pura quando representada. Sendo a representação da memória articulada por 

meio da relação simbólica, e não real, das impressões sobre o passado, a referência 

epistemologicamente orientada não faz parte da condição da memória, porque não se trata de 

exteriorização da memória, mas da coincidência entre dois horizontes os quais se 

interpenetram e se determinam a partir de um ponto, a endosmose – sob o conceito da durée 

na étendue. A diferença que Bergson impõe, teoricamente, em sua concepção sobre a durée 

não permite uma reflexão inata que não respeite a inteligência. A compreensão da duração 

pressupõe linguagem, representação e misto. Continuando nos argumentos de Bergson, temos: 

 

Como as fases sucessivas de nossa vida consciente, que se penetram, portanto, umas 

às outras, correspondem cada uma a uma oscilação do pêndulo que lhe é simultâneo, 

como de outra parte estas oscilações são claramente distintas, porque uma não é 

mais quando a outra se produz: temos173 o hábito de estabelecer a mesma distinção 

entre os momentos sucessivos de nossa vida consciente: as oscilações do pêndulo a 

decompõe, por assim dizer, em partes exteriores umas às outras. Da ideia errônea de 

uma duração interna homogênea, análoga ao espaço, no qual os momentos idênticos 

se seguem sem se penetrar. Mas, de outra parte, as oscilações pendulares, que não 

são distintas porque um desvanece quando o outro aparece, beneficiando de algum 

tipo da influência que elas têm assim exercido sobre nossa vida consciente (2003, 

p.51). 

 

A diferença do passado em relação ao presente transita, necessariamente, a partir de um 

movimento que se executa não em sequência, juntamente ou anterior ao trajeto; possuem 

naturezas distintas. Se o movimento é heterogêneo por nuanças e o trajeto é homogêneo por 

sucessão contínua, um independe do outro. O movimento não sucede o trajeto e este àquele, o 

que acontece é uma relação de interconexão de ambos174. O reencontro entre movimento e 

trajeto preserva a étendue nos instantes e nas singularidades. A sucessão contínua das 

oscilações é perdida nos instantes que elas acontecem a partir do pêndulo do relógio. A 

percepção pura não condiciona a percepção atual por uma determinação necessária, porque a 

                                                           
173 O termo original é contractons. A tradução deu-se por aproximação e preservação de sentido à frase. 
174 Deleuze atestou ser este o diferencial da filosofia de Bergson. Na parte sobre Bergson, dentro da obra 

Bergsonismo, afirma que esse filósofo compreendeu que a inteligência não é um simples princípio do 

psicológico da matéria e do espaço, mas a matéria é um princípio ontológico da inteligência. Os dois horizontes 

(vertical e horizontal) compõem as duas metades do ser. Em Bergson, não há distinção entre dois mundos 

(sensível e inteligível), mas dois sentidos de um único e mesmo movimento. Assim, afirmou “(…) um deles é tal 

que o movimento tende a congelar em seu produto, nos resultados que o interrompe; o outro sentido é o que 

retrocede, que reencontra no produto o movimento do qual ele resulta” (1999, p.127). O primeiro movimento 

faz-se segundo a natureza; logo, corre o risco de se perder a cada repouso; o segundo faz-se contrário à natureza, 

aqui ela se reencontra e retoma a tensão. Para designar a compreensão sobre a duração bergsoniana afirmou ser o 

movimento um já não é mais a partir dos instantes por meio de suas paradas reais ou virtuais. No entanto, ambas 

as condições não apreendem o movimento porque ele não é composto de presentes (Ibid). 
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lembrança como fato de consciência impede que o movimento seja apagado. O recolhimento 

do movimento e sua relação mediata, como orientação para o avenir, precisa de um ponto de 

reencontro entre os dois horizontes do ser, ou das suas duas partes que se mantêm em estado 

de tensão permanente. A endosmose apresenta-se, assim, como locus específico de onde o 

historiador fala e, não necessariamente, na durée pura. Este esforço para canalizar as 

considerações de Bergson sobre esta noção não parte de uma suposição, mas de toda a 

investida de sua tese de doutorado. A endosmose traduzida pelo conceito da étendue reafirma 

a dimensão do encerramento do passado como princípio para entender a memória-

compreensão. A separação necessária, que se requisita de quem narra sobre si mesmo, não é a 

de colocá-la como crítico de si mesmo, mas o de evidenciar a diferença entre passado e 

presente na sua inscrição do corpo como autorização da relação indissociável entre passado e 

presente. O encerramento do passado não se trata de uma especulação sobre a durée, e sim de 

reconhecer que a rememoração é uma diferença em relação ao passado e que, deste modo, ele 

não pode ser recomposto pelo retroagir. 

As lembranças que cada um possui de si mesmo condicionam a impressão de que cada 

instante apreendido pela percepção atual permanece, exatamente, como esta ocorreu. A 

percepção atual não se torna uma lembrança no sentido de antes e depois. Esta é uma ilusão 

nas discussões que Bergson realizou sobre a lembrança e a percepção. A crítica que 

Halbwachs fez a Bergson no Cadres, discussão do primeiro capítulo, não se justifica porque, 

para Bergson, a percepção atual não precede a lembrança. O que acontece é uma diferença 

entre percepção e duração que se fragmenta em intervalos, os quais exigem intermediários. 

Esses intermediários não podem ser vistos negativamente. Pelo contrário, é a partir deles que 

o encerramento do passado se justifica como fatiamento do passado. A diferença que o 

passado produz, em si mesmo, decorre da ideia de que ele não se apresenta por inteiro pelas 

lembranças – as quais se tornam paradas pontuais a partir de uma relação de interpenetração 

de outras lembranças, que não são colocadas umas ao lado das outras ou numa sequência 

linear do antes e depois. Essas lembranças, como síntese de um misto de várias outras, 

apresentam-se à representação devido à solidariedade existente entre as imagens e os objetos 

exteriores. Logo, as lembranças correspondem a um intervalo entre a duração e a extensão. 

Assim, a memória-conservação decorre de um equívoco sustentado na visão da história como 

representação, e está diretamente aplicada ao estudo ligado à memória. A memória, deste 

modo, ultrapassa a discussão até então destinada a pensar a história do ponto de vista da 

representação como perspectiva epistemológica. A rememoração, pela ilusão de que as 

lembranças se organizam a partir de um tempo homogêneo interno, se submete a perspectivas 
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de orientação posta e induzida pela noção de utilidade. Incontestavelmente, a compreensão de 

Bergson quanto à durée e à étendue duvida das perspectivas orientadas pela distância entre 

memória e interpretação. A interpretação, na memória-compreensão, discorda da memória 

vista sob o limite do dito fixado na expressão. A co-autoria entre eu e tu encobre a realidade 

da memória, que não pertence a uma determinação externa, seja por objetos, lugares ou 

perguntas orientadoras. Colocar-se no lugar do narrador por uma insistência empática 

deslegitima a prática da pesquisa que considera o fatiamento do passado. 

O processo idiossincrático condicionado a uma determinação psicológica da vontade de 

relembrar ou de informar a respeito de conteúdos do passado, dados pelas impressões 

decorrentes das exigências externas, não considera que a rememoração possui uma relação 

estreita com uma causa externa e com a intenção em relação ao que se sucede continuamente 

por uma linha imaginária do tempo. A rememoração, condicionada a objetos ou exigências 

externas, é apresentada pela representação que visa fixar e estabelecer ordem e estabilidade 

para aquilo que chama de curso do tempo. Seria como se a percepção atual se inundasse da 

percepção enfraquecida como memória e, a partir desta lógica, o passado se apresentasse, sob 

o ponto de vista da causa e do efeito, por uma noção de consequência entre antes e depois. A 

exigência de localizar a memória numa linha que justapõe as lembranças em sequência da 

outra, com base em intervalos, pode ser realizada se quem rememora o fizer do ponto de vista 

da exigência histórica cronologicamente ordenada. Ao mesmo tempo, o rememorar pode 

ignorar essa tendência cronista da memória, por colocar-se sob sua ordem própria dos saltos, 

mas ordenados pelos acontecimentos da própria vivência. De qualquer forma, nem uma, nem 

outra param para refletir acerca dos pontos de parada nos horizontes decorridos de que causa. 

Bergson diferenciou a posição sucessiva em relação à de síntese. Por isso, em seus 

termos, afirmou: 

 

A primeira destes elementos é uma quantidade homogênea; a segunda não tem 

realidade que em nossa consciência; isto é, como querer, uma qualidade ou uma 

intensidade. Mas aqui, novamente, um fenômeno da endosmose se produz, uma 

mistura entre a sucessão puramente interna da mobilidade e a representação do 

espaço percorrido. De uma parte, em efeito, atribuímos ao movimento a 

divisibilidade do espaço que ele percorreu, esquecendo que se pode dividir uma 

coisa, mas não um ato; - e de outra parte, nos habituamos a projetar esse ato ele 

mesmo no espaço, a aplicar ao longo da linha que o móvel percorre, para o 

solidificar, em uma palavra: como se esta localização de um progresso no espaço 

não voltaria a afirmar que, mesmo fora da consciência, o passado coexiste com o 

presente! - Desta confusão entre o movimento e o espaço percorrido pelo móvel são 

nascidos, à nossa opinião, o sofisma da escola de Eleia; pois o intervalo que separa 

os dois pontos é divisível infinitamente, e se o movimento fosse composto de partes 

como aquelas do intervalo ele mesmo, jamais o intervalo seria cruzado” (2003, 

p.52,53). 
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A endosmose comporta o misto entre durée e étendue, assim como virtual e atual. A 

memória, em Bergson, não se aproxima de uma linha do tempo, mas esta é, verdadeiramente, 

a tendência de quem rememora e essa posição do narrador afeta, diretamente, quem ouve. 

Diferentemente da psicanálise, a memória não é representada pelo narrador por insegurança, 

não-dito ou ausência, mas por certezas175. Pelo hábito, o narrador se coloca, com seu corpo, 

no lugar privilegiado. Falar sobre si mesmo, a partir de uma imaginação temporal, o favorece 

diante dos outros, que não estão diretamente vinculados à sua comunidade, ou de suas 

relações de compartilhamento, como preservação de uma memória coletiva ou de uma 

identidade. Mesmo havendo esquecimentos que comprometam a narrativa, é preferível 

considerá-los mais como lapsos que, propriamente, esquecimentos. E, sendo lapsos, não 

prejudicam o esquema da narrativa devido a um fator claro: o narrador produz associações na 

relação com o presente, e não no passado nele mesmo. A diferença do passado nele mesmo 

favorece o narrador no quadro que deseja com base numa representação.  

De outro modo, por uma instrumentalização destinada a perceber ou concentrar-se, 

exclusivamente, na expressão do dito, a endosmose é uma disfunção para a pesquisa 

compreensiva da memória. Quem ouve e se localiza no horizonte da sucessão contínua se 

satisfaz com a ilusão do tempo traduzido e submetido a elementos de representação simbólica. 

Na realidade, uma função descritiva da vivência em arranjos e rearranjos retóricos supre a 

carência de uma historicidade centrada nos efeitos. Deste modo, a endosmose passa a compor 

o impedimento que a experiência impõe para refletir a memória, desvinculada da tendência 

habitual de lê-la pelo viés da determinação cronológica do tempo (histórico) ou pela 

idiossincrasia manifesta por representação, a qual reflete uma exigência exterior. De qualquer 

maneira, tanto uma quanto outra tem o social como determinação necessária. Ele, realmente, é 

uma determinação, mas a memória não pode ficar sufocada pela representação simbólica em 

detrimento dos conteúdos exprimidos pelas palavras e expressões.  

Esses conteúdos se apresentam estética e verbalmente. Como se trata de endosmose, não 

é possível, ingenuamente, afirmar, a partir de Bergson, que há possibilidade de acessar a 

duração pura por afastar de si mesmo e abandonar o próprio corpo como representante de 

intervalos entre os pontos de espaço e os próprios estados de consciência entre eu e tu. A 

afirmação de Gadamer é pertinente, neste momento: nenhum de nós consegue se tornar 

compreensível de si mesmo. Não nos colocamos como intérpretes de nós; nossa vivência e 

                                                           
175 Neste ponto, não há uma discussão vinculada ao problema dos traumas, mas memória como manifestação 

espontânea e, em certo sentido, nostálgica. 
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nossa experiência, ambas infiltradas uma na outra, são pessoais e não há como abandonar o 

apoiar-se em busca de uma compreensão simpática. A simpatia hermenêutica informa que o 

abandono e a aproximação não ocorrem, simultaneamente, no indivíduo em si mesmo. No 

caso da memória de cada um, ela sempre será manifestada pela representação simbólica que 

tenta fixar o horizonte vertical no horizontal mediante um ponto (sucessão contínua).  

Esse ponto não pode ser outra coisa senão o lugar que cada um apoia para inscrever-se. 

Essa inscrição não permite que, simultaneamente, ocorra representação e compreensão. O 

afastamento não é permitido porque, quando se trata de rememoração, a inscrição do corpo na 

expressão atesta pessoalidade. De outro modo, a aproximação é inaudita e não percebida, 

porque não há separação de si mesmo quando se trata de sua própria vivência como 

possibilidade de reencontro de si mesmo. Essa tendência ilusória do afastamento de si mesmo 

ocorre quando o vertical, em suas nuanças e graus, é submetido a uma posição social do eu 

profundo em superficial, ou do terceiro eu de Deleuze no eu sendo alguma coisa (pai, marido, 

filho, profissional). Aqui, sob o ponto de vista da compreensão, a memória não é pesquisada 

com base na inseparável relação entre sujeito e objeto. O método da intuição não se aplica à 

história naquilo que diz sobre a memória. Uma autocompreensão não auxilia a pesquisa, por 

reconhecer que cada um é portador de sua memória e de seu passado. Por isso, tem o direito 

de representar-se a partir de duas outras ilusões: 1) o pressuposto da referência; e 2) sua 

ausência completa. Tanto uma quanto outra não correspondem ao processo simpático da 

interpretação. No caso da primeira, coloca a representação como simétrica à referência e, 

deste modo, deixa ao bel prazer de quem narra sobre si a noção de referência. Na segunda, a 

suspensão da referência pode ser vista como se as percepções fossem suficientes para a 

construção da narrativa pela ideia de pontos de vista, ou como se houvesse uma referência, 

impensada do ponto de vista do acesso. Mesmo assim, permanece implícita a pressuposição 

da referência, que não é uma ausência absoluta; algo informa – o problema é definir o algo.  

Por outro lado, se o narrador possui dificuldade para se inscrever e, nesta inscrição, há 

manifestação da referência por meio de uma representação, o intérprete também não 

ultrapassa o dito. Anteriormente, a ideia foi apresentar que há o limite da contingência. 

Portanto, esta se submeteu à condição oposta entre tempo e espaço. A condição histórica de 

cada um impede que um esteja, empaticamente, ligado ao outro. Também, quando a 

contingência é aplicada ao eu, a descontinuidade de conteúdos que atravessam a vivência 

ameaça a possibilidade de uma continuidade. É como se existisse, permanentemente, um 
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impeditivo: ausência, não ou différence176. Parece haver uma complicação em relação ao 

acesso do passado, tanto por quem narra quanto por quem interpreta. O termo representação 

aparece para minimizar esta situação. Deve-se atentar ao terceiro capítulo de sua tese, na qual 

Bergson se dedicou a tratar De l’Organization des États de Conscience, la Liberté. 

Reaparecendo o problema entre causa e efeito, Bergson discutiu a liberdade do ponto de vista 

da interpretação. E, como o impasse parece intransponível, é preciso considerar.  

Inicia-se dizendo que o determinismo psicológico ocasiona o associacionismo entre o 

que se apresenta como movimento e o que é trajeto. Na ideia de que uma lembrança já é 

sempre o futuro da própria lembrança, raciocina-se do ponto de vista da representação como 

referência. Se a representação ocupa o lugar da referência é porque as lembranças são postas 

em intervalos que se sucedem numa linha, e podem ser associadas a outras lembranças. A 

sensação e o sentimento tornados signos estabelecem esses fatos da consciência em imagens 

que informam sobre o movimento. Sem haver compreensão desta inversão do imediato em 

mediato, o movimento é tomado como trajeto e as lembranças em comparação umas com as 

outras. Nesta sucessão, a regressão incorpora a causa no efeito e o tempo submete-se ao 

espaço (2003, p.71). E se houver a possibilidade de romper a representação e localizar-se na 

referência, propriamente? Neste caso, é preciso pensar num tipo especial de interpretação: a 

demonstração da própria realidade da memória. É com Bergson que essa possibilidade se abre. 

Para ele, a interpretação exige situações dadas, sejam elas sentimentos ou história. No caso do 

estado profundo de um sentimento, este é considerado ele mesmo; mas compreendê-lo, 

psicologicamente, é colocá-lo sob um signo preciso (2003, p.82). Portanto, o fato da 

consciência apresenta-se como um ato que se realiza à medida que ele acontece, e não depois. 

Duas situações apresentam-se, simultaneamente e sucessivamente, na lembrança: dinâmica e 

estática. A primeira está para um experimentar a si mesma, e na segunda, a consciência é 

substituída por suas imagens, símbolo intelectual ou ideia (2003, p.83).  

Bergson baseou seu argumento a partir dos dois horizontes já descritos anteriormente. 

Não há dois caminhos perfeitamente distintos um do outro no psíquico, que possam ser 

apreendidos, um pelo outro, na comparação e na intuição pura. A durée apresenta-se, neste 

sentido, com base numa verdadeira e numa aparente (2003, p.70). O psicológico, como 

determinismo, fica compreendido, em seus estados, pela passagem de um a outro ou da 

relação de um primeiro para um segundo. A noção de causa submete a dimensão das 

consequências por um vínculo externo. Assim, o ato condiciona-se a cumprimento, e o sujeito 

                                                           
176  Neste ponto, este termo se concentra nas afirmações de Derrida (2005). É como se sempre, e 

permanentemente, houvesse uma ausência na presença e uma presença na ausência, produzindo a falta de centro.  
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à necessidade de explicá-lo (2003, p.71). A duração não possui sua realidade impressa na 

étendu. O exemplo de Bergson foi o de afirmar que, se é possível representar o estado de 

consciência de uma pessoa, a interpretação deve partir de dois caminhos: tornar-se um 

romancista, o qual conduz seus personagens, ou que ele mesmo passe pelos estados. Um 

concentra-se na imaginação, o outro na realidade (2003, p.83).  

No primeiro caso, há de se saber qual o ato final do personagem para estabelecer as 

sucessões e, a partir delas, prever o ato final. Bergson considerou o primeiro como um ator, e 

não um espectador. As noções de sucessão e de realidade submetem-se a um ator e a uma 

ficção. Há uma fabricação do próprio intérprete e, desta forma, ela se inscreve na condição de 

um inventor, porque seu personagem só existe a partir de seu romance. Ou seja, pela noção de 

liberdade, esta previsão não respeita um estado de consciência para ser compreendido. No 

segundo caso, se o intérprete experimenta o mesmo sentimento de seu personagem, como 

seria possível haver distinção entre ambos? Se um experimenta o sentimento do outro, não há 

previsão, mas ação. As duas hipóteses são ilusórias porque a base está na consciência reflexa. 

O primeiro vê, na intensidade, uma propriedade matemática dos estados psicológicos; o 

segundo procura uma realidade concreta por um símbolo material, trabalha com a soma dos 

antecedentes. Bergson criticou a compreensão da causa por meio de uma reconstrução, com 

base no ato final ou em sua previsibilidade (2003, p.83,84).  

A durée vivida não se mede pelo levantar e pôr do sol. Não há atenção para uma 

sensação de diminuição, mas um enriquecimento ordinário no progresso que ela realiza entre 

o levantar e o pôr do sol. A duração psicológica poderia, em alguns segundos, fazer-se anos ou 

séculos. Na duração, não se percebem os intervalos, mas se os vive. A duração se faz com 

base nas extremidades dos intervalos, em seu progresso, e não na comodidade da linguagem. 

A previsão tenta reduzir os intervalos entre eles, e conserva uma relação em suas partes (2003, 

p.86,87). Duração e previsão não compõem as mesmas realidades e, do ponto de vista da 

interpretação, pôr-se na condição do estado de consciência não é possível à compreensão. 

Compreensão necessita do auxílio da linguagem e, em outro sentido, interpretação não 

corresponde à previsão, porque esta ficaria submetida à comparação entre possibilidades 

diferentes as quais possuem mesmo peso. A escolha não se confunde com liberdade. Os 

motivos condicionam a escolha, e a interpretação se contamina com a perspectiva do tempo 

homogêneo.  

 

Assim, quando rememoramos o passado, ou seja, uma série de fatos realizados, o 

abreviamos sempre, sem alterar, contudo, a natureza do acontecimento que nos 

interessa. Já o conhecemos; isto é, chega o termo do progresso que constitui sua 
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existência mesma; o fato psicológico trona-se uma coisa, que se pode representar 

todo de uma só vez. Nos encontramos na mesma posição onde está o astrônomo, 

quando ele abraça em uma só percepção a órbita que um planeta demora vários anos 

a percorrer. Bem, em efeito, a lembrança de um fato de consciência passada, não 

para o conhecimento antecipado de um fato de consciência a vir, que deve assimilar 

a previsão astronômica. Mas, quando se deve determinar um fato de consciência a 

vir, por pouco que ele seja profundo, deve se considerar os antecedentes não mais ao 

estado estático sobre a forma de coisas, mas como estado dinâmico e de progresso, 

porque sua influência só é em causa: sua duração é esta influência mesma. Isto 

porque ele não deveria ser questão de abreviar a duração a vir por se representar ao 

alcance os fragmentos; não se pode viver esta duração, a medida que ela se 

desenrola. Resumindo, na região dos fatos psicológicos profundos, não há diferença 

sensível entre prever, ver e agir (2003, p.87,88).  

 

A intepretação coloca-se no lugar a partir do signo, que tenta representar a imagem 

como lembrança. Esta imagem se apresenta como uma síntese de outras imagens. Essa 

multiplicidade e sucessão abre um quadro em que se localiza o locutor. Neste sentido, o 

esforço não é a causa, mas um efeito, porque ele já parte de uma deliberação de motivos que 

estão no presente, não no passado. O passado como duração não se deixa apreendido porque, 

na linguagem e por ela, o narrador estabelece comparações e descrições que insinuam 

sucessão contínua. São os intervalos que existem entre uma lembrança e não correspondem à 

continuidade, mas à descontinuidade. O modo como cada um se coloca para estabelecer a 

ligação e fixar a continuidade das lembranças umas nas outras demonstra seu estado sensível 

em relação à sensação e ao sentimento. Diferentemente da concepção tradicional de causa e 

efeito, Bergson defendeu uma singularidade para ambas, que não podem mais ser repostas. 

Ou seja, ao invés da regularidade, dos meios e das consequências presentes nos fenômenos 

externos e nos fatos psicológicos, existe uma ausência de repetição. Mesmo assim, não se 

pode esquecer que a linguagem tende a colocar as lembranças numa segurança estável. 

Descrever sentimentos e sensações por meio de signos e fixá-los pela noção de continuidade 

ou sucessão contínua é uma tendência de compartilhar ou reproduzir para não se esquecer.  

Na relação entre causa e efeito no psicológico, como étendue, o antes e o depois não são 

apreendidos, a menos que se estabeleça uma determinação externa. Causa e efeito na 

memória-ação dão-se no mesmo tempo. A causa não antecede o efeito, mas coexiste com ele. 

A causa não pode ser outra coisa senão a força com a qual se apreendem as imagens como 

lembranças e as dinamiza para o porquê de elas serem imagens dadas por um signo em 

especial. Nas anotações de Rose-Marie Mossé-Bastide, sobre cursos e conferências de 

Bergson, editadas no Écrits et Paroles, há uma comunicação de Bergson, do ano de 1900, 

cujo título é Note sur les Origines Psychologiques de Notre Croyance à la Causalité. Nesta 

ocasião, foram apresentadas algumas noções que já constavam no Essai sur les Donnés 
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Immédiates de la Conscience. De maneira resumida, Bergson criticou a noção de causalidade 

presente na psicologia e na teoria do conhecimento, as quais defendiam a lei da causalidade 

na relação intrínseca entre determinação externa e interna com base no espaço. Enquanto um 

se baseava na atenção e na percepção, o outro baseava-se nos princípios.  

Para Bergson, o comum da crença na lei da causalidade é a relação entre a percepção 

visual e tátil. É sempre uma atenção para o que é externo. Com isso, a causa fica 

acompanhada da ideia de determinação, desenvolvida pela percepção de um espectador e uma 

regularidade de fenômenos. Essa causalidade é organizada por antecedentes ou por um 

sistema de antecedentes determinados (1957, p.130). Mas, em relação à liberdade e à 

coexistência, a noção de efeito submete-se à contingência e à indeterminação. Deste modo, a 

causalidade presente na psicologia e na teoria do conhecimento não corresponde à dimensão 

da causa e do efeito na consciência. A durée existe na experiência vivida e possível. Desta 

forma, o possível não se torna menos ou antes que o real. Isto significa que, sob o ponto de 

vista da duração, a causa é a própria puissance do efeito. Assim, o efeito não é um a posteriori 

em relação à causa (como a priori) mas, na qualidade do acontecimento, a lembrança-imagem 

já carrega consigo causa e efeito. Segundo Bergson, a experiência possível relaciona-se ao 

esforço sintético do espírito. Buscar causa e efeito passa a compor um hábito tanto quanto o 

de respirar (1957, p.131,132).  

Sobre a dimensão da relação entre causa e efeito, Bergson fez uma observação:  

 

De um lado, a causa precede o efeito, e de outra parte, seria uma força do agir, seria 

presente, com isso, ao efeito que ela produz, não é igualmente contemporâneo. De 

um lado, a relação causa e efeito participa da relação de nosso eu com os 

movimentos que executa, porque, na aplicação primitiva da relação causal, nossa 

própria atividade motriz serve de veículo entre a causa e o efeito. Mas, de outra parte, 

nossa atividade motriz será orientada, então, inteira, da correspondência regular da 

impressão tátil à impressão visual, para a construção ou a coloca em trabalho de 

mecanismo funcional regularmente, a seguridade e não o imprevisto, a necessidade e 

não a liberdade, que nos parece caracterizar em geral a atividade da causa. Esta 

hipótese explica, portanto, porque atribuímos à causalidade exterior os caráteres 

opostos entre eles, e como, na inteligência comum, estas oposições se reconciliam 

(1957, p.135).  

 

Reafirma-se o que Bergson defendeu desde a sua tese de doutorado: a causa não pode 

ser compreendida por um antes ou depois, nem nascida na própria impressão motora. Ambas 

se assentam na busca da regularidade e na capacidade de medição. Confundir o tempo e o 

espaço na determinação deste segundo impede a possibilidade e o virtual. A causa já sempre 

se localiza como um pré-dado, porque sua condição está no princípio e na consequência, 

como duas variáveis que são funcionais entre si. A noção de causalidade implica uma 
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necessidade rigorosa e a matemática (1957, p.136). A causa, pelo princípio da psicologia e da 

teoria do conhecimento, é, para Bergson, uma ilusão quando se aplica ao estado de 

consciência. A interpretação, localizada neste tipo de concepção de causa e efeito, não 

demonstra mais que efeito por efeito de um acontecimento por outro.  

A descontinuidade é, em Bergson, a preservação de uma possibilidade de compreensão 

da lembrança-imagem. Assim, intervalos e contingências são apresentados, em Bergson, não 

como uma imposição externa, mas como a possibilidade do possível nos signos especiais. As 

palavras de sua comunicação recolocaram em discussão o que afirmou em sua tese, no último 

capítulo – ao dizer que os fatos psicológicos apresentam sua causa uma única vez e não se 

repetem, como no caso das leis físicas (2003, p.88, 96). A ciência estabelece a relação causa e 

efeito como necessidade relacional de sucessão. Não se trata de consequência entre duas 

relações de antecedentes ou previsão, mas de que, em nosso espírito, a consciência fornece 

uma imagem. Não há algo que precede, por isso há confusão com a ideia. A ideia não é certa, 

mas possível, e a imagem retira a causa e o efeito sob o princípio da determinação necessária.  

Neste ponto, a contingência e os intervalos não aparecem em Bergson como crise da durée, 

mas enquanto étendue, não se pode fazer uma distinção precisa dos lugares. A endosmose 

constitui-se como locus da reflexão para confirmar que não há uma separação específica entre 

interno e externo, dentro e fora e, por isso, interrogar-se acerca de um pressentimento que 

critica a concepção de duração por uma busca de começo como a priori deslegitima o 

bergsonismo por uma base que não pertence à sua estrutura filosófica. Assim, em seus termos: 

 

Contudo, entre a ideia e a ação, vieram se colocar intermediários à dificuldade 

sensível, onde o conjunto coloca para nós esta forma sui generis que chama 

sentimento de esforço. E da ideia ao esforço, do esforço ao ato, o progresso continua 

e nós não saberemos dizer onde a ideia e o esforço terminam, onde o ato começa 

(2003, p.92,93).  

 

Uma fonte energética capaz de apresentar suas raízes e suas motivações mais intensas 

não se aplica à compreensão da memória. Do ponto de vista bergsoniano, esta é a forma que 

limita a vida. Os conceitos são incapazes de estabelecer um verdadeiro sentido e, também, a 

representação não consegue trilhar os caminhos que não sejam o da reprodução. Deste modo, 

com a endosmose, o princípio de que as lembranças são apreendidas por descrições que 

estabelecem o passado pela justaposição apresenta-se equivocado. A lembrança não é um 

resgate do acontecimento, mas o acontecimento mesmo. O ouvinte é espectador deste 

acontecimento, e o mantém no limite da interpretação simpática. A narrativa do locutor 

coloca-se sob a escolha de fatiar o passado quando não responde à separação entre as 
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contingências e os intervalos. Não é esta sua tarefa fundamental; devido ao apoiar-se, cabe ao 

ouvinte desembaraçar o que se apresenta por continuidade. Logo, a memória-compreensão 

não se posiciona por reproduzir as lembranças, mas sim por colocar as contingências 

internalizadas em evidência. Isso não resulta de uma determinação exterior, mas de como 

conteúdos – fora das percepções habituais do locutor –infiltraram-se e passam a compor uma 

continuidade. A memória-compreensão se mantém pelo princípio de parada e prolongamento, 

porque considera a lembrança um acontecimento do presente que se movimenta a partir de 

escolhas que demonstram suas determinações, insinuações e sugestões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSÃO 

 

Depois de realizada, e ainda imbuído pelas ideias internas as partes que compõem esta 

pesquisa, é possível afirmar que abriram mais possibilidades de outras pesquisas que 

propriamente o encerramento desta. A especificidade do pensamento de Bergson e o volume 

de perspectivas interpretativas que o cercam, pode facilmente provocar mal-entendidos e até 

mesmo compreensões tão diferentes que seria difícil conciliá-las. Mas, neste caso em especial, 

um princípio rondou toda a pesquisa: pensar a memória a partir da presença do corpo e da sua 

possibilidade compreensiva – da posição entre narrador e ouvinte. O caminho para se pensar a 

memória foi o de aproximar princípios de hermenêutica às discussões de Bergson.  

E, como se trata de uma pesquisa em história, foi-me imposta, pelo próprio regime da 

pesquisa, a busca de um lugar dialógico entre história e filosofia. Essa imposição decorre da 

dificuldade existente entre o pensamento de Bergson e a história. Essa dificuldade se torna 

mais complexa porque estão presentes preconcepções decorrentes de seus interlocutores. 

Como tentativa de escapar aos riscos de uma leitura simplista ou preconcebida de Bergson, a 

noção de endosmose pareceu-me promissora para esse desafio – Bergson chamou a 

endosmose de fenômeno da memória, mas nesta pesquisa, a endosmose foi tomada como 

noção. Significa afirmar que o esforço realizado neste estudo tentou abordar um tipo de leitura 

que não fosse uma determinação estritamente filosófica e que, ao mesmo tempo, não 

deturpasse o pensamento de Bergson por aproximá-lo de uma perspectiva histórica.  

Internamente as ideias defendidas em nome da endosmose, novas temáticas se 

apresentaram promissoras em mesmo tempo que pareciam reivindicar novas orientações para 

esta pesquisa em especial. A estrutura textual apresentada para o leitor permaneceu na 

circunferência estritamente da relação entre o narrador e o ouvinte pelos princípios 

encerramento do passado e memória-compreensão. Assim, o pano de fundo que cobre toda a 

pesquisa, pressupõe a memória sob a evocação, ou seja, entre quem executa a memória como 

acontecimento e aquele que a apreende pelo evocado (expressão e expresso) como testemunha 

temporal. Por esta razão, a memória, como evocação testemunhal temporal, foi pensada, em 

meio a um princípio imanete a luz de elementos precisos inerentes a Teoria da História que 

localiza a atividade interpretativa do historiador. Essa investida em Bergson, por princípios 

teóricos da história, respeitou duas outras dimensãoes inerentes a pesquisa: tempo e fôlego. 

Por esse caminho, Bergson foi pensado em meio a recepção do seu pensamento e a ele 

próprio. Para a finalidade desta pesquisa, houve a tentativa de mostrar como a endosmose foi 

apropriada, decorrente de princípios teóricos e, em mesmo tempo, como ela pode ser, 



 
 

atualmente, diante novas metodologias, aplicada ao estudo da memória – ir além da 

reprodução por recolar em debate a compreensão do testemunho. O caminho promissor, 

segundo as orientaçãoes desta pesquisa, baseia-se nos conflitos entre o verossímil como 

demonstração e a representação. Para isso, há de se organizar discussões que vinculam o 

problema acentuado entre a estética e o histórico da memória.  

A endosmose foi escolhida como ponto de contato entre história e filosofia devido a: 

inexistência de estudos vinculados a esta noção na história e da sua fundamentação pelo 

conceito de experiência. Quando se trata de endosmose, a atenção ficou voltada para as obras 

Essai sur les Données Immédiates de la Conscience e Matière et Mémoire e das coletâneas 

L’Énergie Spirituelle e La Pensée et la Mouvant. A concentração realizada em torno dessa 

noção bergsoniana estimulou a pensar nas categorias de encerramento e compreensão 

aplicadas a memória. Essas obras citadas de Bergson e outros textos, frutos de anotações de 

alunos, publicações de textos comentados e obras sobre Bergosn, circundam a endosmose por 

atividade interpretativa direta, para o centro do problema do dualismo. Devido a densidade da 

noção e para escapar a dimensão de contexto como determinação histórico-cronológica, 

Bergson se tornou seu próprio pensamento e suas ideias os pontos de parada que dinamizaram 

a idealização contextual de seu tempo em relação a ciência e a filosofia. Pela endosmose, 

Bergson, teoricamente, rompeu com a tradição metafísica de sua época e contestou os 

princípios epistemológicos do conhecimento histórico vinculado a concepção de causa e 

efeito sob o antes e o depois. A claridade do posicionamento de Bergson em relação a 

filosofia e ciência baseou-se no debate sobre sucessão contínua e justaposição. A crítica de 

Bergson incluiu as categorias: passado, tempo e experiência. Para a eficiência destas, 

Bergson, no Matière et Mémoire, dimanizou a necessidade da imagem mediadora, a 

capacidade interpretativa por verossimilhança ou demonstração. Motivo que implicou em 

Bergson a observação da dinâmica entre imediato e mediato.  

Diante os argumentos de Bergson em relação a memória, que não pode ser confundida 

com idiossincrasia e nem lugar do social/coletivo no indivíduo (determinismos), mas relação 

direta com a experiência – confusão entre conteúdos e formas, objeto e sujeito – se apreende o 

papel interpretativo das dimensões temporais dela por sua incidência estética e histórica. Daí a 

endosmose tornar-se fluidez ordenada no campo da interpretação e não da autorrepresentação. 

Essa constatação em Bergson sugeriu, para usar um termo dele mesmo, o passado ligado a seu 

encerramento e, a memória como locus compreensivo. Por esta linha de raciocínio, a memória 

passa ser estuda na história apartada do tratamento subjetivo ou objetivo. Nem um e nem 

outro é capaz de compreender a memória como acontecimento que se estabele no limite entre 



 
 

o pessoal e o impessoal através da relação conteúdos e formas. Mesmo atestando haver a 

diferença como princípio hermenêutico em Bergson, ainda há se estreitar os problemas 

estéticos e históricos da memória para o afastamento da ideia de representação – seja ela 

orientada pela visão pós-moderna epistemológica ou estética, da aproximação entre ficção e 

arte. Tenho ciência de que esta pesquisa conseguiu localizar o que Bergson chamou de 

verdadeiros problemas, mas, mesmo assim, ainda há que avançar no problema da 

interpretação da memória na história.  

A noção de encerramento do passado foi pensada para evitar a ideia de pré-dado ou do 

post factum como elementos determinantes da memória. Esta concepção não pode ser 

confundida com a extinção do passado, mas sua expiração. Nas abordagens de Bergson o 

expirar do passado esteve inerente aos intermediários. Pela ideia de diferença do passado ou 

seu fatiamento, resultou no fato de que processos idiossincráticos, ou o que Deleuze chamou 

de psicossociais, não podem ser considerados determinação necessária para a memória e para 

o cérebro – estes possuem naturezas diferentes. Desta forma, o passado não depende da 

vontade psicológica de retroagir ou está agarrado a algum tipo de retenção. Ou seja, entre a 

vontade de rememorar e a memória-duração, há diferenças que não podem ser apreendias na 

própria condição narrativa do narrador – como se dissesse o sentido enquanto diz. Não se trata 

de uma desautorização do narrador em relação a sua experiência a partir da vivência, mas 

concordar que, pelo princípio da compreensão, a memória-duração não se manifesta como um 

todo pela indução do esforço cerebral – há de se acrescentar que o todo não está para ao 

anteriormente determinado pela justaposição a partir de um substrato e nem por uma 

ontologia. Deste modo, o encerramento do passado orienta-se a partir dessa diferença que 

coloca em tensão o que se apresenta inerente a ação, sob o ponto de vista do acúmulo e sob o 

ponto de vista da conservação.         

Por encerramento do passado há de conceber que o passado comporta-se pela 

diferença. A conservação depende das relações de exteriorização ou das representações que 

cada um faz de seu passado e compromete-se com elas. O habitual da memória, enquanto 

utilitarismo impõe-se a subjetivação da memória e, por esta, compreende-se que é o usual, não 

somente entre quem rememora sobre sua experiência, mas atinge até mesmo o pesquisador. 

Nas práticas descritivas, uma ilusão transita pela co-autoria. A empatia em relação a memória 

não ajuda, sob o ponto de vista bergsonaino, a pesquisa sobre memória considera a validade 

da autonomia dos estados e dos fatos psicológicos que estão diretamente ligados a memória 

como fenômeno (endosmose).  



 
 

Pela concepção gadameriana da memória, a característica descritiva da memória a 

localiza pela relação com o encobrimento. Dialogar prescinde da indeterminação entre o eu e 

o tu não orientados pela determinação de um ou de outro. Diante os argumentos presentes 

nesta pesquisa, o narrador possui direito a narrativa porque este a executa. Quer dizer que a 

ação da memória depende da predisposição daquele que narra sobre si mesmo, precisa-se do 

apoiar-se. Por outro lado, ao ouvinte impõe-se a obrigação de observador da ação como 

acontecimento. Por este motivo, a interpretação localiza o encerramento do passado como 

imposição a quem narra sobre si. Essa determinação não pode ser confundida com necessária.  

Pensar a memória sob o princípio do pré-dado impõe para o narrador o peso da 

condição histórica. Ou seja, mesmo havendo, atualmente, a ideia de que história é 

representação, por outro lado, quando se imputa para a memória a necessidade da observação 

histórica como dialética, compreende-se que esta representação se comporta como referência 

porque a memória é apresentada pela noção de incompleta. Quer dizer que a memória é 

submetida ao julgamento histórico e, pode-se entrar nas incoerentes separações entre história 

e memória presentes na obra de Candau. Essas incoerências estão ligadas ao pensamento de 

que a história faz lembrar o que a memória pretende esquecer ou de que a história coloca-se a 

distância e é motivada pela relação com as datas.               

O passado, sendo diferente nele mesmo, apreende os intermediários que oscilam no 

acúmulo da experiência que podem ser observados unicamente se houver o agarrar-se entre 

percepção e lembrança. O corpo que executa a ação evidencia a síntese em relação a 

experiência por apreender a interdeterminação entre a causa e o efeito. Neste sentido, os 

intermediários se fazem não por informações em relação ao decorrido, mas em como o reflexo 

está presente no momento em que cada um delibera motivos diante sua excitação pela 

sensação ou sentimento. Assim, os intermediários não são orientados pela vontade de recordar 

o passado a partir da sucessão contínua, mas diante as descontinuidades do passado em 

relação ao presente. Os intermediários estão para o passado como a expiração dele a partir de 

seu fatiamento e, neste sentido, para o intérprete, é o que interessa. Assim, a atenção 

compreensiva está para a síntese entre os motivos deliberados e o esquema que contorna 

imperfeitamente um conjunto de imagens-lembrança.  

No caso dos intervalos, o que está para compreensão não é exatamente o encerramento 

do passado, mas a memória-compreensão. Não evidencia a expiração do passado, mas a 

associação de ideias a partir de gêneros que apresentam as oscilações de descontinuidade 

entre uma lembrança e outra. Como, a partir do esquema de pré-formação as imagens 

condensam-se em lembrança a ponto de estabelecer o reconhecimento na ideia de 



 
 

continuidade. Esse reconhecimento concentra-se necessariamente diante a relação que o 

passado, diferente de cronologia, se apresenta conjuntamente com a percepção do presente. 

Esse movimento Bergson chamou de coincidência ou de solidariedade dos fatos psicológicos. 

A partir deles que Bergson utilizou-se dos termos sucessão e simultaneidade. Nas 

descontinuidades estão presentes as associações de ideias que colocam em ritmo as 

modulações e nuanças entre uma lembrança e outra que apresentam um sentido por um 

esquema que se comporta como uma melodia.   

A memória-compreensão, mesmo diante dos problemas que podem acarretar sua 

elaboração, parte da certeza do encerramento do passado, de um lado e de seu 

prolongamento, de outro. Mesmo sugerindo haver um princípio dialético, para Bergson, a 

memória-compreensão há somente se o estado de solidariedade e positividade para intuição 

da duração for colocada como certeza. O que Bergson promoveu em suas obras foi a 

concepção de haver sempre uma negação que afirma os sentidos da vida por meio da 

experiência experimentada por cada um. Sendo assim, a contingência que apresenta em 

Bergson deve ser apreendida para a compreensão com os intervalos, se assim posso afirmar. 

Quer dizer que, sob o ponto de vista da intuição da duração, a história não pode ser 

compreendida sob o critério do não. Neste ponto, deveria haver uma pesquisa que tratasse 

unicamente do problema sugerido por Merleau-Ponty e Simmel que coloca da duração no 

limite entre a experiência e o absoluto. Neste caso, a endosmose, como fenômeno da 

memória, teria de ser colocada para além dela mesma, ou seja, para a relação entre a vida e a 

Vida.  

Sendo a endosmose um fenômeno da memória-duração e da memória-conservação, não 

se pode esquecer que seu limite está para a compreensão da memória como experiência que 

cada um adquire e é determinado por meio do movente. Nesta linha de raciocínio, esta 

pesquisa dedicou tempo e atenção para como o movente adapta ou orienta-se diante a 

positividade da vida pelo acúmulo e conservação. Neste sentido, o conceito de diferença em 

Bergson passou a ser a chave para se ler a endosmose e, ao mesmo tempo, a inspiração para 

pensar sobre o encerramento do passado e memória-compreensão.  

A abertura deste estudo se deu a partir de Halbwachs porque, entre os pesquisadores 

brasileiros sobre a memória, o nome de Halbwachs é referência inquestionável. Na realidade, 

com exceção de alguns nomes brasileiros, como o de Franklin Leopoldo e Silva e Bento 

Prado Jr, há pouquíssimas pesquisas sobre Bergson. E, a partir do que foi possível observar, 

essas pesquisas estão necessariamente ligadas a filosofia. Quando se trata de outras áreas tem-

se o nome de Ecléa Bosi na psicologia social e das historiadoras Jacy Alves de Seixas e da, 



 
 

também filósofa, Regina Schöpke. Como Schöpke ocupou-se necessariamente com a 

discussão filosófica e Bosi com a psicológica, ficou o nome da professora Seixas. Mesmo 

assim, não foi um estudo dedicado a pensar a obra de Bergson, mas de um artigo que o 

comparou com Proust. Deste modo, estudar Bergson fica difícil porque compreende-se que, 

quando se trata de ultrapassar Bergson do campo da filosofia, as leituras sobre ele 

apresentam-se incompletas ou mesmo contraditórias. Por este motivo que, na condição de 

historiador, dois motivos sustentaram a abertura deste estudo: primeiro, inexistência de 

diálogo entre história e Bergson e segundo, mesmo não havendo diálogo, os historiadores 

compreenderam Bergson a partir da leitura realizada por Halbwachs.  

Quando se trata de Halbwachs, houve a centralização de suas obras e textos a partir da 

crítica que fez ao virtual. Essa leitura de Bergson pela representação simbólica de Halbwachs 

perdura e predomina entre as humanidades. Mesmo assim, não se trata de esboçar a crítica a 

Halbwachs em defesa de Bergson, mas de apresentar a limitação de Halbwachs em relação a 

Bergson. De observar que essa limitação foi recepcionada em nome do preconceito a 

metafísica que ficou, equivocamente, conhecida como um dualismo de doias lados – poderia 

chamar de dualismo da moeda. A crítica ao virtual partiu do princípio de que memória e 

cérebro não possuem diferença de natureza, mas de lugares. Pela noção de quadros sociais e 

pelo conceito de memória coletiva, Halbwachs apresentou noções ligadas a julgamento e juízo 

que partiram da certeza de que o passado na memória pertence a dimensão do antes e do 

depois. A dimensão da causa precede a do efeito. Assim, o passado, seja ele histórico ou da 

memória, pertence para a dimensão dialética entre pré-dado e post factum.  

Esses dois últimos termos mencionados, fazem parte da crítica que Rüsen fez em 

relação as concepções sobre o passado que estavam interferindo diretamente na construção do 

pensamento histórico. Neste caso em particular, eles estão para criticar a memória vinculada a 

qualquer um dos dois. Se não há um pré-dado para a memória que se aproxime da referência 

como uma determinação necessária, de modo semelhante, não se pode pensar a memória sob 

a ideia de post factum. Assim, a memória estaria à obrigação de reconhecer que a realidade da 

qual se fez a experiência vivida, implicaria a essa mesma memória o colocar-se no futuro dela 

mesma. Deste modo, sob o princípio de Halbwachs, esta limitação deixaria a memória sob o 

limite do simbólico e suas representações sociais. A referência estaria na condição simbólica 

da memória coletiva fragmentada entre os membros sociais pelas convenções simbólicas da 

linguagem. A memória pertenceria às comemorações do presente e sua conservação seria a 

partir das relações intersubjetivas determinadas pela condição objetiva dos quadros sociais. 

De outra forma, pela crítica de Candau, a memória coletiva limitou a discussão da memória 



 
 

pelo fato de não ter levado em consideração as relações idiossincráticas que cada um tem, 

mesmo fazendo parte das comemorações ou dos compartilhamentos. E, como foi apresentada 

nas discussões da pesquisa, essa visão limita a memória para as relações descritivas do 

subjetivo. Então, sob o princípio do objetivo ou do subjetivo, a memória não pode ser 

compreendida porque estabelece para ela a limitação da determinação necessária.  

A ideia de post factum deslegitima a memória-duração porque relaciona memória na 

dependência do cronológico ou na disposição do decorrido. Mesmo mantendo uma relação 

com o acontecimento e não com a cronologia, propriamente, a memória está limitada para a 

dependência de sua exteriorização, na relação com os objetos e por isso, a partir de princípios 

nostálgicos. E, não se quer dizer que esta relação não exista, mas se ela for dominante, os 

conteúdos e as formas da memória ficam dependentes da exteriorização e o reconhecimento 

não estará para a orientação prática da vida, mas entre o Dejá vu e as representações 

simbólicas.  

Por Gadamer, a intuição não foi um problema, mas a saída mais eficiente para a 

dimensão da diferença em Bergson. Saída que Gadamer incluiu no conceito de compreensão 

em sua hermenêutica filosófica. Assim, não se pode apresentar a memória-duração de 

Bergson sob a determinação de um absoluto ou da lembrança da percepção passada. A 

intuição não se coloca na condição de ser-outro, mas em Bergson e Gadamer, na 

possibilidade de pensar conteúdos por meio de formas estéticas que tensionam a solidariedade 

entre os intervalos e as contingências. Por este enunciado, não se pode conceber que Bergson 

defendeu um absoluto a priori. Mesmo nas críticas que Simmel sustentou contra Begson para 

legitimar sua teoria da história, com Jankélévitch, pôde-se compreender que Simmel 

reconheceu, assim como Begson, a indistinção epistemológica entre objeto e sujeito. Neste 

sentido, para que se possa conseguir dar conta do problema entre Bergson e Simmel é preciso 

recolocar na discussão os limites entre história e memória sob os preceitos metafísicos.  

Portanto, mesmo havendo mais inquietações que, propriamemente, respostas, esta 

pesquisa tendeu a meditar sobre um terreno movediço. Esse terreno foi pensado a fim de 

equilibrar a oscilação entre o narrador e o ouvinte a partir de princípios presentes na 

hermenêutica (filosófica e metódica) ou de uma metodologia da diferença na memória.  

 

 

 

 

 



 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AGOSTINHO. De Magistro In: Os Pensadores. 2ªed.; São Paulo: Abril Cultural, 1980.  

 

ANKERSMIT, F. R. A Escrita da História: a natureza da representação histórica. Londrina, 

PR: Eduel, 2012.  

 

_______________. Historia y Tropologia: ascenso y caída de la metáfora. México, 2004.  

 

BARCA, I. et all (orgs.) Jörn Rüsen e o Ensino de História. Curitiba, SC: UFPR, 2010.  

 

BARROS, J. D’A. Teoria da História I: princípios e conceitos fundamentais. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2011.  

 

BERGSON, H. A memória ou os graus coexistentes da duração In: Memória e Vida. São 

Paulo: Martins Fontes, 2006.  

 

____________. De la Nature du Temps In: Durée et Simultanéité: à propos de la théorie 

d’Einstein. Chicoutimi, Québec, Canadá: Edition Életronique Les Classiques des Sciences 

Sociales, 2003. Disponível em: http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences 

_sociales/index.htm (acessado em 25/01/2005 às 15h).  

 

____________. Ensaio Sobre os Dados Imediatos da Consciência. Lisboa, Portugal: Ed.70, 

1989.  

 

____________. Essai sur les Donnés Immédiates de la Conscience. Québec, Canadá: 

Edition Életronique Les Classiques des Sciences Sociales, 2002. Disponível em: 

http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.htm (acessado 

em 25/01/2005 às 15h).  

 

____________. Introduction (deuxième partie). De la position des problèmes (22 de janvier 

1922) In: La Pensée et le Mouvant: essais et conférences. Québec, Canadá: Edition 

Életronique Les Classiques des Sciences Sociales, 2003. Disponível em: 

http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.htm (acessado 

em 25/01/2005 às 15h).  

 

____________. Introduction (primière partie). Croissance de la vérité. Mouvement retrograde 

du vrai In: La Pensée et le Mouvant: essais et conférences. Québec, Canadá: Edition 

Életronique Les Classiques des Sciences Sociales, 2003. Disponível em: 

http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.htm (acessado 

em 25/01/2005 às 15h).  

 

____________. La comique et la comique de mots In: Le Rire: essai sur la signification du 

comique. Québec, Canadá: Edition Életronique Les Classiques des Sciences Sociales, 2003. 

Disponível em: http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index. 

htm (acessado em 25/01/2005 às 15h).  

 

_____________. La Conscience et la Vie. Le choc Bergson: la première édition critique de 

Bergson sou la direction de Fréderic Worms. France: Puf, 2011. 

 

http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences
http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/


 
 

____________. L’Énergie Spirituelle: essais et conférences. Québec, Canadá: Edition 

Életronique Les Classiques des Sciences Sociales, 2003. Disponível em: 

http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.htm (acessado 

em 25/01/2005 às 15h).  

 

_____________. Le possible et réel In: La Pensée et le Mouvant: essais et conférences. 

Québec, Canadá: Edition Életronique Les Classiques des Sciences Sociales, 2003. Disponível 

em: http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.htm (aces-   

sado em 25/01/2005 às 15h).  

 

___________. Matéria e Memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito. 2ª ed.; 

São Paulo: Martins Fontes, 1999.  

 

____________. Matière et Mémoire: essai sur la relation du corps à l’esprit. Québec, 

Canadá: Edition Életronique Les Classiques des Sciences Sociales, 2003. Disponível em: 

http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.htm (acessado 

em 25/01/2005 às 15h).  

 

____________. Note sur les origines psycologiques de notre croyance a la causalité. 

Comunication au congrés international de philosophie, Paris, 1900 (1) In: Écrits et Paroles I. 

France: PUF, 1957.  

 

BLOCH, M. Apologia da História. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.  

 

_________. Como e por que trabalha um historiador In: MALERBA, J. (org.) Lições de 

História: da história científica à crítica da razão metódica no limiar do século XX. Porto 

Alegre, RS: FGV: EdiPUCRS, 2013.  

 

BOSI, E. Memória-sonho e memória-trabalho In: Lembranças de Velhos. 2ª ed.; São Paulo, 

SP: EdUSP, 1987.  

 

_______. O Tempo Vivo da Memória: ensaios de psicologia social. São Paulo: 2003.  

 

BOURDÉ, G. e MARTIN, H. As Escolas Históricas. Portugal: Forum da História, 1983.  

 

BOURDIEU, P. A identidade e a representação. Elementos para uma reflexão crítica sobre a 

ideia de região In: O Poder Simbólico. 7ª ed.; Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.  

 

____________. Linguagem e poder simbólico In: A Economia das Trocas Lingüísticas. 2ª 

ed.; São Paulo: EdUSP, 1998.  

 

BRAUDEL, F. História e sociologia In: Escritos Sobre a História. São Paulo: Perspectiva, 

1992.  

 

BURKE, P. Os fundadores: Lucien Febvre e Marc Bloch In: A Escola dos Annales (1929-

1989): a revolução francesa da historiografia. São Paulo: UNESP, 1997.  

 

CANDAU, J. Antropologia da Memória. Portugal: Instituto Piaget, 2013.  

 

___________. Memória e Identidade. São Paulo: Contexto, 2011.  

http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.htm


 
 

 

COLLINGWOOD, R. G. A Idéia de História. 5ªed.; Portugal: Presença; Brasil: Martins 

Fontes, 1981.  

 

DELEUZE, G. A concepção da diferença em Bergson In: Les Études Bergsoniennes, vol. 

IV, 1956. Disponível em: http://escolanomade.org/pensadores-textos-e-videos/deleuze-

gilles/a-concepcao-da-diferenca-em-bergson (acessado em 10/05/15 às 17h).  

 

____________. A intuição como método In: Bergsonismo. 1ª ed.; São Paulo: Ed.34, 1999.  

 

____________. Décima oitava série: das três imagens de filósofos In: Lógica do Sentido. 

2ªed., São Paulo: Perspectiva, 1974.  

 

____________. Décima quarta série: da dupla causalidade In: Lógica do Sentido. 2ªed., São 

Paulo: Perspectiva, 1974.  

 

____________. O atual e o virtual In: ALLIEZ, É. Deleuze Filosofia Virtual. São Paulo: 

Ed.34, 1996. 

 

____________. Quarta série: das dualidades In: Lógica do Sentido. 2ªed., São Paulo: 

Perspectiva, 1974.  

 

____________. Quinta série: do sentido In: Lógica do Sentido. 2ªed., São Paulo: Perspectiva, 

1974.  

 

____________. Vigésima primeira série: do acontecimento In: Lógica do Sentido. 2ªed., São 

Paulo: Perspectiva, 1974.  

 

____________. Vigésima sexta série: da linguagem In: Lógica do Sentido. 2ªed., São Paulo: 

Perspectiva, 1974.  

 

_____________ & GUATTARI, F. O que é a Filosofia? Rio de Janeiro: Ed.34, 1992.  

 

DERRIDA, J. Escritura e Diferença. São Paulo: Perspectiva, 2005.  

 

DILTHEY, W. Dos Escritos sobre Hermenéutica: el surgimiento de la hermenêutica y los 

esbozos para una crítica de la razón histórica. Espanha: Istmo, 2000.  

 

DROYSEN, J. G. Précis de Théorie de l’Histoire. France: Cerf, 2002.  

 

DURKHEIM, É. Une Confrontation entre Bergsonisme et Sociologisme: le progrès moral 

et la dynamique sociale. Québec, Canadá: Edition Életronique Les Classiques des Sciences 

Sociales, 2002. Disponível em: http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences 

_sociales/index.html (acessado em 10/05/2012 às 08h).  

 

FEBVRE, L. Caminhando para uma outra história In: Combates pela História. 3ªed.; Lisboa, 

Portugal: Presença, 1989.  

 



 
 

FERRARI, M. Il Giovane Jankélévitch tra Simmel e Bergson In: Trans/Form/Ação, v.17, 

edição especial; 2014.  Disponível em: http://www.scielo.br/scielo (acessado 

01/11/2015 às 14h).  

 

FREUND, J. Sociologia de Max Weber. 3ª ed.; Espanha: Ediciones Península, 1973.  

 

GADAMER, H.-G. Arte y Verdad de la Palabra. 1ª ed.; Barcelona, Espanha: Paidós, 1998.  

 

_______________. Hermenêutica em Retrospectiva I: Heidegger em retrospectiva. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.   

 

_______________. Hermenêutica em Retrospectiva II: a virada hermenêutica. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2007.  

 

_______________. Verade e Método I: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 

7ª ed,; Petrópolis, RJ: Vozes, Bragança Paulista, SP: Editora Universitária São Francisco, 

2005.  

 

GALLIE, W.B. Narrative and Historical Understanding In: ROBERTS, G. (ed.) The History 

and Narrative Reader. New York, EUA: Routledge, 2001.  

 

GERVINUS, G. G. Fundamentos de Teoria da História. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.  

 

GRONDIN, J. La rencontre de la déconstruction et de l’hermenutique In: MATTÉI, J.-F. 

(dir.) Philosopher en Français. Paris: PUF, 2001.  

 

GUMBRECHT, H.-U. Metafísica: breve panorama do ora está mudando In: Produção de 

Presença. Rio de Janeiro: Contratempo, 2010.  

 

HALBWACHS, M. A Memória Coletiva. São Paulo: Vértice: Editora Revista dos Tribunais, 

1990.  

 

_______________. Conscience Individuelle et Esprit Collectif.  Québec, Canadá: Edition 

Életronique Les Classiques des Sciences Sociales, 2002. Disponível em: 

http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.htm (acessado 

em 25/01/2005 às 16h).  

 

_______________. La Psychologia Collective du Raisonnement. Chicoutimi, Québec: 

Edition életronique, 2002. Disponível em:  http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques 

_des_sciences_sociales/index.html (acessado em 25/01/2005 às 16h). 

 

_________________. Les Cadres Sociaux de la Mémoire. Chicoutimi, Québec: Edition 

életronique, 2002. Disponível em: http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_scien- 

ces_sociales/index.html (acessado em 25/01/2005 às 16h). 

 

________________. Matière et Société. Chicoutimi, Québec: Edition életronique, 2002. 

Disponível em: http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index. 

html (acessado em 25/01/2005 às 16h).  

 

http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques


 
 

________________. Mémoire Collective et le Temps. Chicoutimi, Québec: Edition 

életronique, 2006. Disponível em: http://www.uqac.ca/jmt-sociologue/ (acessado em 

25/01/2010 às 11h).  

 

HEGEL, G. W. F. A Razão na História: uma introdução geral à filosofia da história. 2ªed.; 

São Paulo: Contexto, 2001.  

 

HEIDEGGER, M. Exposição da tarefa de uma análise preparatória da pré-sença In: Ser e 

Tempo I. 15ª ed.; Petrópolis, RJ: Vozes; Bragança Paulista, SP: São Francisco, 2005.  

 

______________. Que é a metafísica In: Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1979.  

 

HUDE, H. Relire  l’essai  sur  les  donnés  immédiates  In:  Bergson I.   France: Archives 

Karéline, 2009. 

 

_______. Relire l’evolution creatrice In: Bergson II. France: Archives Karéline, 2009.  

 

ISER, W. A interação entre texto e leitor in: O Ato da Leitura: uma teoria do efeito estético 

vol.2. São Paulo: Editora 34, 1999. 

 

JANKÉLÉVITCH, V. Études Critiques: Georg Simmel, philosophie de la vie In: Revue de 

Métaphysique et Morale, nº2, année 32, 1925. Disponível em : http://gallica.bnf.fr (acessado 

em 03/05/15 às 16h).  

 

__________________. Le néant des concepts et le plein de l’esprit In: Henri Bergson. 3ª ed.; 

France: Puf, 2011.  

 

__________________. Prolégomènes au Bergsonisme In: Revue de Métaphysique et de 

Morale, nº4, année 36, 1928. Disponível em: http://gallica.bnf.fr (acessado em 03/05/15 às 

16h).  

 

JAISSON, M. Temps et espace chez Maurice Halbwachs (1925-1945) In: Revue d'Histoire 

des Sciences Humaines, 1999/1 nº 1, p. 163-178. Disponível em: https://www.cairn.info/re - 

vue-histoire-des-sciences-humaines-1999-1-page-163.htm (acessado em 15/02/2007 às 17h).  

 

JANET, P. L’évolution de la mémoire et de la notion du temps. Chicoutimi, Québec: 

Edition életronique, 2002. Disponível em: http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_ 

des_sciences_sociales/index.html (acessado em 25/01/2005 às 17h) 

 

JAUSS, H. R. Petite apologie de l’expérience esthétique In: Pour une Esthétique de la 

Réception. France: Gallimard, 1978.  

 

___________. A História da Literatura como Provocação à Teoria Literária. São Paulo: 

Ática, 1994.  

 

JENKINS, K. O que é a história? In: A História Repensada. São Paulo: Contexto, 2001.  

 

JUNG. C. Individuação In: O Eu e o Inconsciente. 21ªed.; Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 

 

http://www.uqac.ca/jmt-sociologue/
http://gallica.bnf.fr/
http://gallica.bnf.fr/
http://www.cairn.info/


 
 

KOSELLECK, R. A configuração do moderno conceito de história in: ENGELS, O. et all O 

Conceito de História. Belo Horizonte, MG: Autêntica, 2013.  

 

_____________. Espaço de experiência e horizonte de expectativa: duas categorias históricas 

In: Futuro Passado: contribuição para a semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: 

Contraponto: PUC-Rioi, 2006.  

 

_____________. Histoire sociale et histoire des concepts In: L’Expérience de l’Histoire. 

França: Gallimard le Seuil, 1997.  

 

LACAN, J. Do sujeito enfim em questão. Função e campo da fala e da linguagem em 

psicanálise In: Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998.  

 

_________. Formulações sobre a causalidade psíquica In: Escritos. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Editor, 1998.  

 

LACOMBE, R.-E. Les caracteres de la vie intérieure: la durée In: La Psychologie 

Bergsonienne. Paris: Alcan, 1933.  

 

LE GOFF, J. Memória In: História e Memória. 3ª ed.; Campinas, SP: UNICAMP, 1994.  

 

LEOPOLDO E SILVA, F. Bergson, Proust: tensões do tempo In: NOVAES. A. (org.) Tempo 

e História. São Paulo: Companhia das Letras: Secretaria Municipal da Cultura, 1992. 

 

LOZANO, J. El documento histórico: de informacion sobre el pasado a texto de cultura In: El 

Discurso Histórico. Espanha: Alianza, 1994.  

 

MABILLE, B. Éloges de la fluidité: Hegel, Bergson et la parole In: Les Études 

Philosophiques, nº 59, 2001/4: 499-516. Disponível em: https://www.cairn.info/revue-les-

etudes-philosophiques-2001-4-page-499.htm (acessado em 10/03/2015 às 09h).  

 

MARQUES, S. T. e PINTO, D.C.M. (orgs.) Henri Bergson: crítica do negativismo e 

pensamento em duração. São Paulo: Alameda, 2009.  

 

MARQUES, V. S. Sobre a concepção kantiana de progresso In: BARATA-MOURA, J. 

Kant: comunicações apresentadas ao Colóquio “Kant” organizado pelo departamento de 

filosofia. Lisboa, Portugal: Universidade de Lisboa, 1982.  

 

MARROU, H.-I. Sobre o Conhecimento Histórico. Rio de Janeiro: Zahar editores, 1978. 

 

MARTINS, E. C. de R. Memória e experiência vivida: a domesticação do tempo na história 

In: Antíteses, v.1, nº1, jan-jun; 2008.  

 

MERLEAU-PONTY, M. Élogie de la Philosophie et Autres Essais. Québec, Canadá: 

Edition Életronique Les Classiques des Sciences Sociales, 2011. Disponível em: 

http://www.uqac.uquebec.ca/Classiques_des_sciences_sociales/ (acessado em 12/06/2013 às 

8h).  

 

___________________. Em todo e em nenhuma parte In: Os Pensadores. São Paulo: Abril 

Cultural, 1980.  



 
 

 

__________________. Résumés des Cours: Collège de France 1952-1960.  Québec, 

Canadá: Edition Életronique Les Classiques des Sciences Sociales, 2011. Disponível em: 

http://www.uqac.uquebec.ca/Classiques_des_sciences_sociales/ (acessado em 12/06/2013 às 

8h).  

 

NIETZSCHE, F. II Consideração intempestiva sobre a utilidade e os inconvenientes da 

história para a vida In: Escritos sobre História. Rio de Janeiro: PUC: Loyola, 2005.   

 

NORA, P. Entre mémoire et histoire: la problématique des lieux In: NORA, P. (dir.) Les 

Lieux de Mémoire. France: Gallimard, 1997.  

 

PERELMAN, C. Lógica e retórica In: Retóricas. São Paulo: Martins Fontes, 2004.  

 

PESSANHA, J.A.M. Bergson (1859-1941): vida e obra In: BERGSON, H. Os Pensadores. 

São Paulo: Abril Cultural, 1979.  

 

PRADO Jr, B. Presença e Campo Transcendental: consciência e negatividade na filosofia 

de Bergson. São Paulo: EdUSP, 1989. 

 

PROST, A. Introdução In: Doze Lições sobre a História. 2ªed.; Belo Horizonte, MG: 

Autêntica, 2012. 

 

REIS, J.C. História e Teoria: historicismo, modernidade, temporalidade e verdade. 2ªed.; Rio 

de Janeiro: FGV, 2005.  

 

RICOEUR, P. L’Écriture de l’histoire et la répresentation du passe In: Revue Annales, nº4, 

jul-set, 2000.  

 

__________. Tempo e Narrativa I. Campinas, SP: Papirus, 1994.  

 

__________. Teoria da Interpretação. Lisboa, Portugal: Edições 70, 2000.  

 

ROHDEN, L. A experiência como princípio da hermenêutica filosófica In: Hermenêutica 

Filosófica: entre a linguagem da experiência e a experiência da linguagem. São Leopoldo, 

RS: Unisinos, 2002.  

 

ROSSETTI, R. Bergson e a natureza temporal da vida psíquica In: Psicologia: reflexão e 

crítica, 14 (3), 2001: 617-623. 

 

____________. Movimento e Totalidade em Bergson: a essência imanente da realidade 

movente. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2004.  

 

RÜSEN, J. A Razão Histórica. Teoria da história I: os fundamentos da ciência histórica. 

Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001.  

 

_________. História como ciência In: Teoria da História: uma teoria da história como 

ciência. Curitiba, PR: Editora UFPR, 2015.  

 



 
 

_________. Introdução - a construção da ciência da história na pesquisa histórica In: 

Reconstrução do Passado. Teoria da história II: os princípios da pesquisa histórica. Brasília: 

UnB, 2007.  

 

_________. Como dar sentido ao passado: questões relevantes de meta-história In: Revista 

História da Historiografia, nº2, mar, 2009.  

 

_________. Conclusão: utopia, alteridade, kairos - o futuro do passado In: História Viva. 

Teoria da história III: formas e funções do conhecimento histórico. Brasília: UnB, 2007. 

 

_________. Didática- funções do saber histórico In: História Viva. Teoria da história III: 

formas e funções do conhecimento histórico. Brasília: UnB, 2007.  

 

_________. Metodologia. As regras da pesquisa In: Reconstrução do Passado. Teoria da 

história II: os princípios da pesquisa histórica. Brasília: UnB, 2007.  

 

_________. O Que é a Meta-História? Disponível em: https://www.youtube. 

.com/watch?v=rOpYAWMcQxw (acessado em 01/12/2015 às 20h).  

 

_________. Os fundamentos da cultura histórica In: Teoria da História: uma teoria da 

história como ciência. Curitiba, PR: Editora UFPR, 2015.  

 

SEIXAS, J. A. de Percursos de memórias em terra de história: problemáticas atuais In: 

BRESCIANI, S. & NAXARA, M. (orgs.) Memória e (Re)sentimento: indagações sobre uma 

questão sensível. Campinas, SP: Unicamp, 2001.  

 

SIMIAND, F. Método Histórico e Ciência Social. Bauru, SP: EDUSC, 2003. 

 

SIMMEL, G. Ensaios sobre Teoria da História. 1ª Ed.; Rio de Janeiro: Contraponto, 2011.  

 

__________. Problemas de Filosofía de la Historia. Argentina: Ed. Nova, 1950.  

 

SCHÖPKE, R. Bergson e o ultrapassamento da razão clássica In: Por uma Filosofia da 

Diferença: Gilles Deleuze, o pensador nômade. Rio de Janeiro, RJ: Contraponto; São Paulo: 

EdUsp, 2004.  

 

____________. Bergson: tempo como duração, consciência e memória In: Matéria em 

Movimento: a ilusão do tempo e o eterno retorno. São Paulo: Martins Fontes, 2009.  

 

SCHLEIERMACHER, F. D. E. Hermenêutica: arte e técnica da interpretação. 5ª ed.; 

Bragança Paulista, SP: Editora Universitária São Francisco, 2006.  

 

SOULEZ, P. Parlez-moi de son état civil In: ________ et WORMS, F. Bergson. France: 

Quadrige: Puf, 2002.  

 

VALERY, P. Discours sur Bergson In: Oeuvres I. Chicoutimi, Québec, Canadá: Édition 

Électronique Collection Les Classiques des Sciences sociales, 2011. Disponível em:  

http ://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm (acessado em 05/03/2012 às 14h).   

 

VIEILLARD-BARON, J. -L. Compreender Bergson. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.  

https://www.youtube.com/watch?v=rOpYAWMcQxw
http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm


 
 

 

VETÖ, M. Le passé selon Bergson In: Archives de Philosophie, tome 68, 2005/1. Disponível 

em: https://www.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-2005-1-page-5.htm (acessado em 

10/03/2015 às 09h).  

 

WEBER, M. A teoria sobre o limite do aproveitamento e a “lei fundamental psicofísica” In: 

Metodologia das Ciências Sociais, parte 2. 3ª ed.; São Paulo: Cortez; Campinas, SP: Editora 

da Universidade Estadual de Campinas, 2001.  

 

_________. Les catégories de la sociologie In: Économie et Société I. França: Plon, 1971.  

 

WAIZBORT, L. Fisionomia: caracterização In: As Aventuras de Georg Simmel. São Paulo: 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia da FFLCH-USP: Ed.34, 2013.  

 

_____________. A cultura, o moderno e o presente: cultura In: As Aventuras de Georg 

Simmel. São Paulo: Programa de Pós-Graduação em Sociologia da FFLCH-USP: Ed.34, 

2013.  

 

WORMS, F. Bergson ou os Dois Sentidos da Vida. São Paulo: Unifesp, 2010.  

 

__________. Annexe III: chronologie d’ensemble et résumé des quatre principaux ouvrages 

In: SOULEZ, P e WORMS, F. Bergson. France: Quadrige: Fuf, 2002.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


