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RESUMO:  
 
Ancorado na disciplina Fundamentos Epistemológico da Metodologia da 
Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPED) – Mestrado 
em Educação da UNIT este artigo é fruto de pesquisa em andamento, atrelada 
ao seguinte objeto de estudo: “Memórias de Educadoras: Práticas Educativas 
em Umbaúba entre 1960 a 1980” que tem por objeto entender o conceito de 
memória. Para este pressuposto, toma-se como referência Henri Bergson, ou 
seja, o referencial teórico desta pesquisa é composto pelo estudo de Henri 
Bergson contido no livro Matéria e Memória, do qual foi retirado o conceito de 
memória empregado neste trabalho. É importante entendermos que a memória 
é um tema muito estudado por diversos ramos da ciência; entre eles pode-se 
destacar: a psicologia, a sociologia, a medicina e a literatura.  
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SUMMARY: 
 
Anchored in the discipline Epistemological Foundations of Research Methodology 
Program of Postgraduate in Education (PPED) Master of Education UNIT this article 
and the fruit of ongoing research, linked to the following subject matter: Memories of 
Educators: Educational Practices in Umbaúba from 1960 to 1980 whose objective is to 
understand the concept of memory. For this assumption, we take as reference Henri 
Bergson, ie, the theoretical framework of this research is composed of the study 
contained in the book Henri Bergson Matter and Memory, which was removed from the 
concept of memory used in this work. Is important to understand that the memory is a 
subject much studied by different branches of science, among them we can highlight: 
psychology, sociology, medicine and literature. 
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1. INTRODUÇÃO: 
 
 

Cabe destacar que este artigo encontra-se ancorado na disciplina 

Fundamentos Epistemológico da Metodologia da Pesquisa do Programa de 

Pós-Graduação em Educação (PPED) – Mestrado em Educação da UNIT que 

é fruto de pesquisa em andamento, atrelada ao seguinte objeto de estudo: 

“Memórias de Educadoras: Práticas Educativas em Umbaúba entre 1960 a 

1980” tem por objeto entender o conceito de memória. Para este pressuposto, 

toma-se como referência Henri Bergson, em seu livro intitulado “Matéria e 

Memória: Ensaio sobre a relação do corpo com o espírito”. 

É importante entendermos que a memória é um tema muito estudado 

por diversos ramos da ciência; entre eles pode-se destacar: a psicologia, a 

sociologia, a medicina e a literatura. Para Silva (2003) a palavra memória 

provém do grego que diz, mais imediatamente, ação de lembrar, o lembrar dele 

mesmo, aquilo que permanece no espírito. Dentro desse pressuposto, pode-se 

entender memória como instância de inventar, meditar, refletir e velar, no 

sentido de cuidar.  

Em se tratando especificamente de Bergson, (1999) observa-se que sua 

proposta de reflexão começa a partir da leitura do mundo através de imagens e 

a apreensão desse mundo através do corpo. Assim, Bergson acredita que a 



totalidade do universo jamais pode ser completamente decifrada pelo homem, 

pois o seu instrumento de raciocínio é uma parte dele, como se observa no 

trecho abaixo:  

 
[...] o cérebro é uma imagem, os estímulos transmitidos pelos 
nervos sensitivos e propagados no cérebro são imagens 
também [...] é o cérebro que faz parte do mundo material, e 
não o mundo material que faz parte do cérebro [...] Nem os 
nervos nem os centros nervosos podem, portanto condicionar a 
imagem do universo. ( BERGSON, 1999 P. 13-14). 
 
 

Tendo como ponto de partida as considerações acima apresentadas, 

nota-se que Bergson (1999) não compartilhava de algumas correntes 

intelectualistas da ciência da época, que acreditavam que o homem poderia 

conhecer tudo através de sua capacidade intelectual, pois o cérebro é uma 

parte do mundo material também. Logo, acredita-se que a sua visão sobre a 

memória foi revolucionária, já que afirmava a realidade do espírito, ou algo 

além da matéria. Sobre o tema, Bergson faz aproximações com a lembrança, 

distinguindo entre elas dois tipos, quais sejam: 

A lembrança espontânea, imediatamente perfeita, onde o tempo não 

poderá acrescentar nada à sua imagem sem desnaturá-la; ela conservará para 

a memória seu lugar e sua data. E a lembrança aprendida, esta segundo 

Bergson, sairá do tempo à medida que a lição for melhor sabida tornar-se-á 

cada vez mais impessoal. Das duas memórias apresentadas, observa-se que a 

primeira parece, portanto, ser efetivamente a memória por excelência. 

Sendo assim, constata-se que Bergson (1999) acreditava na existência 

de uma memória pura, inalterável, que se contrapõe à lembrança- imagem e à 

percepção, ainda que nenhuma se produza isoladamente, como ele afirma e 

em seguida as define.  

A percepção não é jamais um simples contato do espírito com o objeto 

presente; está inteiramente impregnada das lembranças-imagens que a 

completam, interpretando-a. A lembrança-imagem, por sua vez, participa da 

lembrança-pura que ela começa a materializar e da percepção na qual tende a 

se encarnar.  

Ainda sobre a memória, o filósofo acima destacado, afirma que o papel 

do corpo não é armazenar lembranças, mas simplesmente escolher, para 



trazê-la à consciência distinta. Assim, cria na existência de uma reserva 

memorialista que reside no nosso espírito e que o corpo tem o poder de 

acessá-la nunca de maneira completa, mas fragmentada.  

 Ecléa Bosi (1994), em seu livro Memória e sociedade, parte de 

pressupostos bergsonianos para compor a sua obra. Através dessa autora, 

pode-se entender de maneira clara a teoria de Bergson como na seguinte 

afirmação:  

[...] Antes de ser atualizada pela consciência, toda lembrança 
vive em estado latente, potencial. [...] Depois, ela completa, 
dizendo que: o papel da consciência, quando solicitada a 
deliberar, é, sobretudo o de colher e escolher.[...] E, finalmente, 
ela faz uma aproximação ao que Bergson considerava a 
verdadeira memória, ou lembrança-pura à arte. (BERGSON, 
1999 p.14) 

Através dessa concepção que Ecléa (1994) pontua, pode-se afirmar que 

a arte, assim como o sonho, retoma essa memória considerada verdadeira por 

Bergson, inatingível na sua extensão. Outra leitura contundente que Ecléa 

(1994) nos traz é a caracterização da memória como força espiritual. Para ela, 

a memória é uma força espiritual prévia a que se opõe a substância material, 

seu limite e obstáculo. A matéria seria, na verdade, a única fronteira que o 

espírito pode conhecer.  

Logo, de acordo com o raciocínio estipulado até o momento, nota-se que 

a nossa verdadeira memória, como chamou Bergson, aquela que sobrevive no 

espírito, não remonta somente as nossas experiências, mas as de nossa 

espécie. Assim como não podemos apreendê-la completamente, temos acesso 

às reminiscências dessa memória coletiva que vive em nós. 

 

2. DESENVOLVIMENTO: 

 

2.1. A VISÃO DE MEMÓRIA EM HENRI BERGSON: BREVE ANÁLISE 

 

Tomando como referência de análise do livro Matéria e Memória, nota-

se que Henri Bergson destaca importantes conceitos que potencializam as 

análises sobre a memória e sua relação com as imagens.  O conceito central 

deste estudo é o conceito de memória em Henri Bergson. Henri Bergson (1959-



1941) foi um intelectual francês, formado em Letras, que se dedicou a estudos 

filosóficos de cunho fenomenológico e produziu obras de referência como 

Ensaios sobre os dados imediatos da consciência (1889), Matéria e Memória 

(1896), A Evolução Criadora (1907) e Duração e Simultaneidade (1918). 

Para Bergson, a memória é um fenômeno que responde pela 

reelaboração do passado no presente, "ela prolonga o passado no presente" 

(BERGSON, 2006, p.247), e "é do presente que parte o apelo ao qual a 

lembrança responde, e é dos elementos sensório-motores da ação presente 

que a lembrança retira o calor que lhe confere vida" (BERGSON, 2006, p. 179). 

Para este estudioso, a lembrança é “a representação de um objeto ausente” 

(BERGSON, 1999, p.80; p.275). Em outras palavras, 

 
 

[...] A memória, praticamente inseparável da percepção, 
intercala o passado no presente, condensa também, numa 
intuição única, momentos múltiplos da duração e, assim, por 
sua dupla operação, faz com que de fato percebamos a 
matéria em nós, enquanto de direito a percebemos nela 
(BERGSON, 1999, p.77). 

 
 

Segundo Bergson (1999, p. 266), a memória “tem por função primeira 

evocar todas as percepções passadas análogas a uma percepção presente, 

recordar-nos o que precedeu e o que seguiu, sugerindo-nos assim a decisão 

mais útil”. Dessa forma, “nossa memória escolhe sucessivamente diversas 

imagens análogas que lança na direção da percepção nova” (BERGSON, 

1999, p.116). 

Bergson constata a existência de duas memórias distintas, mas que se 

interligam com frequência, a memória hábito e a memória regressiva (2006, 

p.89-90) ou espontânea (2006, p.93), responsável pelas imagens-lembranças. 

Pela necessidade de um recorte para tornar possível o estudo de dados no 

tempo disponível para a realização desta pesquisa, este estudo estudará as 

evocações de imagens-lembranças que tragam informações sobre a história de 

vida dos participantes. Para o autor (BERGSON, 2006, p.2), as imagens são 

“uma certa existência” situada entre o que o idealista entende por 

representação e o realista por coisa. 



Para Bergson, a realidade não se limitaria a uma visão ou outra, mas 

seria a composição das duas visões, pois não se pode deixar de considerar 

que é o nosso cérebro que faz parte do mundo material e não o contrário 

(BERGSON, 2006, p. 14), assim como não podemos negar que nossas 

representações guardem suas singularidades que possibilitam diversas formas 

de concepção da matéria. Dessa forma, o autor define a memória regressiva 

como sendo aquela que: 

 
[...] registraria, sob forma de imagens-lembranças, todos os 
acontecimentos de nossa vida cotidiana à medida que se 
desenrolam; ela não negligenciaria nenhum detalhe; atribuiria a 
cada fato, a cada gesto, seu lugar e sua data. Sem segunda 
intenção de utilidade ou de aplicação prática, armazenaria o 
passado pelo mero efeito de uma necessidade natural. 
(BERGSON, 2006, p.88). 

 
A percepção que temos da realidade é preenchida por lembranças em 

certa duração (BERGSON, 2006, p.31). Essas lembranças são evocadas em 

virtude de uma situação presente a qual respondem a fim de serem úteis à 

ação a ser realizada pelo corpo. Dessa forma, observaremos nesta pesquisa o 

reconhecimento de uma percepção presente pela imagem-lembrança que se 

renova (BERGSON, 2006, p.99-100), vindo a compor os moldes dessa 

percepção com a condição de abandonar “muitos de seus detalhes para entrar 

aí mais facilmente” (BERGSON, 2006, p.111). 

Para pensar a memória como agente possível na criação de 

subjetividades é preciso, segundo o autor, que se observem as funções do 

corpo e suas potencialidades em relação às imagens que lhe são exteriores. 

Visto que, nosso corpo mantém posição privilegiada em relação às imagens e 

aos objetos em geral, justamente porque com o corpo estabelecemos 

diferentes formas de ação. “Os objetos que cercam meu corpo refletem a ação 

possível de meu corpo sobre eles” (BERGSON, 1999, p. 12). 

Crítico agudo das perspectivas teóricas e científicas de sua época, Henri 

Bergson tematizou a relação cérebro/memória no prefácio do seu livro Matéria 

e memória, de modo tão luminoso que, em pleno século XXI, ainda soa 

bastante oportuno: 

 
[...] Que haja solidariedade entre o estado de consciência e o 
cérebro é incontestável. Mas também há solidariedade entre a 



roupa e o prego onde ela está dependurada, pois se 
arrancamos o prego, a roupa cai. Dir-se-ia por isso que a forma 
do prego desenha a forma da roupa ou nos permite de algum 
modo pressenti-la? Assim, do fato de que o psicológico esteja 
pendurado em um estado cerebral não se deve concluir o 
‘paralelismo’ das duas séries, psicológica e fisiológica” 
(BERGSON, 1999, p. 164). 

 Nota-se que Bergson estabelece um vínculo de solidariedade entre o 

estado de consciência e o cérebro, mas postula uma diferença de natureza 

entre essas duas instâncias, barrando a via ao gesto de redução de uma delas 

à outra. Solidariedade implica uma relação necessária, mas não deixa brechas 

para o estabelecimento de nexos de equivalência ou de causalidade. A 

metáfora do prego e da roupa é bastante precisa: ela evidencia, por um lado, o 

vínculo entre os dois elementos em questão e, por outro, a irredutibilidade entre 

as duas instâncias, inviabilizando operações reducionistas. Bergson (1999) 

propôs um dualismo renovador: matéria e memória não seriam instâncias 

redutíveis uma à outra, nem “séries paralelas”. Matéria e memória diferem de 

modo radical, distinguindo-se por suas naturezas diversas.  

Retornando, de modo sucinto, a concepção bergsoniana de memória, 

em seus vínculos com a materialidade do cérebro e com a virtualidade. 

Evidência-se que em Matéria e memória, Bergson não cessa de afastar-se de 

uma visão espacializada da memória, que faria do cérebro e de suas células 

locais de armazenamento, lugares de mera arquivação do passado. Rompendo 

com a tradição filosófica de que as pesquisas científicas da época 

permaneciam tributárias, Bergson não pensa o cérebro como órgão da 

representação, da especulação, do conhecimento puro, remetendo-o sempre a 

uma ação vitalmente interessada. 

Partindo da discussão das doenças da memória, Bergson refuta a partir 

de vários ângulos a concepção do cérebro como um reservatório de imagens e 

de lembranças. No caso, por exemplo, das afasias, que corresponderiam a 

lesões locais do cérebro, entende a lesão psicológica não como uma abolição 

das lembranças (supostamente guardadas, estocadas - segundo a perspectiva 

à qual se contrapõe - nas células cerebrais), mas como uma impotência para 

evocá-las ou para atualizá-las. Prova disso é que um certo esforço ou certas 

emoções podem trazer bruscamente de volta à consciência palavras que se 



acreditavam perdidas de uma vez por todas. Ou seja: as lembranças não estão 

situadas nem arquivadas em células do cérebro. O esquecimento tampouco 

equivale a uma operação meramente negativa, de aniquilação das lembranças.  

Bergson (1999) também associa o cérebro à função plástica, vitalmente 

orientada do esquecimento. Em sua visão o cérebro contribui para lembrar a 

lembrança útil, mas, mais ainda, para afastar provisoriamente todas as outras. 

Conclui ressaltando a diferença entre cérebro (matéria) e memória (e ao 

mesmo tempo a solidariedade entre ambos), citando o filósofo Ravaisson, para 

quem a materialidade coloca em nós o esquecimento. Longe de ser local de 

armazenamento ou arquivo de lembranças, o cérebro pode ser associado à 

inibição das lembranças, ao esquecimento, remetido à atenção à vida e, 

portanto, ao mecanismo de suspensão da memória como um todo no plano da 

virtualidade.  

Para Bergson (1999) a memória está sempre integralmente presente, 

mas sob o modo da virtualidade. Ela nos acompanha por inteiro ao longo da 

vida, atualizando-se em geral em função das exigências da ação. Na 

perspectiva inaugurada por Bergson, estamos imersos na duração, em uma 

temporalidade que dura; nossa memória não consiste de modo algum em uma 

regressão do presente ao passado, mas, ao contrário, em um progresso do 

passado no presente. Nosso corpo, com tudo o que o cerca, nada mais é do 

que a ponta movente que nosso passado empurra a todo momento, para nosso 

futuro. 

A memória entendida nesse sentido corresponde a uma fonte 

inesgotável para que o homem varie de resposta a determinadas situações, 

para que ele invente novos horizontes. Segundo Bergson, (1999) o sistema 

nervoso central liberou o homem dos automatismos, da prisão às respostas 

imediatas, prontas e necessárias, como aquelas a que os animais inferiores se 

limitam. O cérebro está, portanto intimamente ligado à rica possibilidade de 

hesitar, de adiar, diferir, suspender ou ainda variar respostas às promessas e 

ameaças que convocam a ação do vivente. Além disso,  já que um sem-

número de lembranças pode vir a se atualizar, essa noção de memória 

funciona como um manancial inesgotável que permite ao homem libertar-se da 

mera repetição, dos hábitos e do reino da necessidade. 



Confirmando a potência desse conceito de memória no sentido do não 

automatismo e da liberdade, há certas passagens de Matéria e memória que 

dotam as lembranças de uma curiosa força e vivacidade. 

Pode-se dizer, portanto que esse processo corpo/imagem, muito mais 

que uma relação de causa-efeito, representa o princípio para entendermos as 

formas de criação das imagens e, mais tarde, identificarmos os aspectos 

constitutivos na produção de áudio visualidades (através de suas imagens/sons 

em movimento). Assim, além de ocupar posição privilegiada, o corpo é uma 

espécie de componente ativo na relação imagens/subjetividade. Nesse 

contexto, Bergson explica que: 

 

[...] Tudo se passa como se, nesse conjunto de imagens que 
chamo universo, nada se pudesse produzir de realmente novo 
a não ser por intermédio de certas imagens particulares, cujo 
modelo me é fornecido por meu corpo. (Bergson, 1990: 10). 

 

Sendo assim observa-se que com o corpo constrói-se subjetivamente os 

objetos e as relações com o mundo. Imagem, então, é também memória 

porque é das imagens que extraímos os fatos/acontecimentos que configuram 

nossa forma de relação em sociedade ou com outros objetos, portanto nossa 

ação sobre as coisas identificando-as como imagem lembrança ou 

remidiatizando-as como imagem-ação. 

Assim, considerando nosso corpo e suas relações com a matéria, e aqui 

destacamos matéria como o conjunto de imagens que nos cerca, a memória é 

uma espécie de regente de todo o processo. Desse processo permanecem 

ativos o passado e o presente, circunscrevendo os limites de nossa 

interpretação. Desse tipo de imagem a que Bergson (1999) chamou de 

imagens-lembrança identificam-se apenas a parte inteligível da relação com os 

objetos, onde, ao invés de experimentarmos as imagens, as identificamos, 

tentando recuperar sua claridade e, principalmente, sua utilidade em nossas 

vidas. Portanto, das imagens-lembrança nasce nosso reconhecimento dos 

objetos, sua comunicabilidade, logo,   

 
 

[...] Por ela [imagem-lembrança] se tornaria possível o 
reconhecimento inteligente, ou melhor, intelectual, de uma 
percepção já experimentada; nela nos refugiaríamos todas as 



vezes que remontamos, para buscar aí uma certa imagem, a 
encosta de nossa vida passada. (BERGSON, 1999 p, 62). 

 
 

Entende-se que das imagens-lembrança pode-se reter o movimento 

sígnico, na medida em que esse movimento nos indica pedaços de 

referencialidades de situações passadas. Nossa compreensão, nesse sentido, 

absorve esses pedaços tornando possível armazenar o passado como 

memória. (Bergson, 1990: 62). Nessa atitude da memória obtêm-se a partir das 

nossas experiências e dos nossos hábitos, que configuram perspectivas 

comunicacionais, estéticas, éticas e políticas a um só tempo. 

Embora para Bergson (1999) as lembranças puras estejam 

contaminadas pela impotência própria ao passado, nem por isso são inertes, 

secas, fracas ou isoladas. Mantidas no plano da virtualidade, sempre poderão 

encontrar brechas para se atualizarem. É o passado que é impotente, não elas, 

que se mantêm vivas no plano virtual, que tem estatuto ontológico e não 

meramente psicológico. 

 

2.2. RELAÇÃO ENTRE IMAGEM, MATÉRIA E PERCEPÇÃO NA 

VISÃO DE BERGSON 

 

Na visão de Bergson (2006) as relações de grandeza que se comporiam 

entre si, funções que evoluiriam desenvolvendo seu conteúdo: a partir daí a 

representação, carregada com os despojos da matéria, se manifestará 

livremente numa consciência inextensiva. Mas não basta cortar, é preciso 

costurar. Essas qualidades que foram separadas de seu suporte material, será 

preciso agora explicar de que modo elas tornam a juntar-se a ele.Cada atributo 

de que a matéria é privada faz crescer o intervalo entre a representação e seu 

objeto. Se você faz a matéria inextensa, como ela irá receber a extensão? Se 

você a reduz ao movimento homogêneo, de onde surgirá a qualidade? 

Sobretudo, como imaginar uma relação entre a coisa e a imagem, entre a 

matéria e o pensamento, uma vez que cada um desses dois termos possui, por 

definição, o que falta ao outro? Assim as dificuldades nascem a cada passo, e 

cada esforço que fazemos para dissipar uma delas só conseguirá decompô-la 

em muitas outras.  



O movimento irá atravessar a substância cerebral, não sem ter aí 

permanecido, e se manifestará então em ação voluntária. Eis aí todo o 

mecanismo da percepção. Quanto à própria percepção, enquanto imagem, não 

é preciso descrever sua gênese, pois a colocamos de início, já que a 

percepção nasce, mas como ela se limita, já que ela seria, de direito, a imagem 

do todo, e ela se reduz, de fato, àquilo que nos interessa. Mas, se ela, a 

percepção, se distingue justamente da imagem pura e simples pelo fato de 

suas partes se ordenarem em relação a um centro variável, compreende-se 

sua limitação sem dificuldade: indefinida de direito, ela se restringe de fato a 

desenhar a parte de indeterminação deixada aos procedimentos desta imagem 

especial que chamamos de corpo. E por consequência, inversamente, a 

indeterminação dos movimentos do corpo, tal como resulta da estrutura da 

substância cinzenta do cérebro, dá a medida exata da percepção que se tem. 

 Não é de admirar, portanto se tudo se passa como se a percepção 

resultasse dos movimentos interiores do cérebro e saísse, de certo modo, dos 

centros corticais. Ela não poderia vir daí, pois o cérebro é uma imagem como 

as outras, envolvida na massa das outras imagens, e seria absurdo que o 

continente saísse do conteúdo. Mas, como a estrutura do cérebro oferece o 

plano minucioso dos movimentos entre os quais se têm a escolha; como, por 

outro lado, a porção das imagens exteriores que parece concentrar-se para 

constituir a percepção desenha justamente todos os pontos do universo sobre 

os quais esses movimentos teriam influência, percepção consciente e 

modificação cerebral correspondem-se rigorosamente.  

Para Berdson (2006) a dependência recíproca desses dois termos deve-

se, portanto simplesmente ao fato de eles serem, um e outro, função de um 

terceiro, que é a indeterminação do querer.  A única questão é, portanto saber 

por que e como a imagem é escolhida para fazer parte da percepção, enquanto 

uma infinidade de outras imagens permanece excluída. Os elementos nervosos 

interessados são, portanto exatamente aquilo que dá ao estímulo recebido sua 

eficácia; eles simbolizam a indeterminação do querer; de sua integridade 

depende essa indeterminação; e, consequentemente, toda lesão desses 

elementos, ao diminuir nossa ação possível, diminuirá na mesma medida a 

percepção. Em outras palavras, se existem no mundo material pontos onde os 

estímulos recolhidos não são mecanicamente transmitidos, se há como 



dizíamos zonas de indeterminação, estas zonas devem precisamente 

encontrar-se no trajeto daquilo que é chamado processo sensório-motor; e a 

partir daí tudo deve se passar como se os raios fossem percebidos. E mais: se 

essa indeterminação é algo que escapa à experimentação e ao cálculo, o 

mesmo não se dá com os elementos nervosos nos quais a impressão é 

recolhida e transmitida. É desses elementos, portanto que deverão se ocupar 

fisiologistas e psicólogos; neles se determinarão e por eles se explicarão todos 

os detalhes da percepção exterior.  

Diante do abordado, pode-se dizer que, se quisermos, que a excitação, 

após ter caminhado ao longo desses elementos, após teralcançado o centro, 

converteu-se aí numa imagem consciente que é exteriorizada. Mas, ao nos 

exprimirmos assim, estaremos apenas nos curvando às exigências do método 

científico; não descreveremos em absoluto o processo real. De fato, não há 

uma imagem inextensiva que se formaria na consciência e se projetaria.  

Porém, convém não esquecer que, em todos os estados psicológicos, a 

memória desempenha o papel principal. Nesse sentido, é importante entender 

que entendermos que a memória deve surgir, e que essa memória, tanto como 

a própria percepção, não tem sua condição real e completa num estado 

cerebral. Sem abordar ainda o exame desses dois pontos, limitemo-nos a 

apresentar uma observação bastante simples, e que, aliás, não é nova. Muitos 

cegos de nascença têm seus centros visuais intactos: no entanto vivem e 

morrem sem ter jamais formado uma imagem visual. Tal imagem não pode 

aparecer a menos que o objeto exterior tenha desempenhado um papel uma 

primeira vez: consequentemente ele deve, na primeira vez pelo menos, ter 

entrado efetivamente na representação.  

Nesse sentido, cabe-nos entender que a matéria não deve ser percebida 

sem o concurso de um sistema nervoso, sem órgãos dos sentidos, essa 

situação não é teoricamente inconcebível; mas é praticamente impossível, 

porque uma percepção desse tipo não serviria para nada. Ela conviria a um 

fantasma, não a um ser vivo, a um ser ativo. Representa-se o corpo vivo como 

um império dentro de um império, o sistema nervoso como um ser à parte, cuja 

função seria inicialmente elaborar percepções, em seguida criar movimentos. 

 

3. CONCLUSÃO 



 
Diante do que foi aqui abordado ficou evidenciado que Bergson distingue 

duas maneiras de aprender uma lição que correspondem a duas funções 

diferentes da memória e a duas espécies de lembrança: a memória que repete 

(lembrança aprendida) e a memória que imagina (lembrança espontânea). Por 

exemplo: podemos aprender uma lição de cor, à força de repetição 

(decomposição e recomposição) até adquirirmos a lembrança-ação. Essa 

memória “ativa” está voltada para a ação prática; não conserva as imagens 

antigas, mas prolonga seu efeito útil até o momento presente, criando uma 

série de mecanismos corporais (hábitos motores). Cada leitura particular, no 

entanto, imprime uma imagem determinada na memória que nos dá uma 

lembrança-representação. Esta memória “registradora” que data os 

acontecimentos na sua singularidade é a memória por excelência: ela 

armazena o passado na forma de imagens-lembrança. 

Duas observações merecem a nossa atenção nesse esquema da teoria 

da memória. Em primeiro lugar, o que se “armazena” é a ação do passado e 

não o próprio passado. Trata-se de certas configurações de movimentos que 

podem ser recuperadas, isto é, organizadas da mesma maneira em que se 

produziram quando foram imagens presentes. Essa recuperação implica um 

esforço (memória-hábito) atribuído à ação da vontade. A segunda observação 

que decorre da primeira é que o que se conserva (memória-espontânea) não é 

este ou aquele fato, senão todos os acontecimentos de forma integral. A 

utilidade de todo o processo, que inspira a nossa leitura pragmatista da 

memória enquanto “ação prática”, pode ser justificada pela maneira como o 

próprio Bergson articula as duas memórias em vista da uma função comum: 

uma presta um “serviço regular” à outra, mostrando-lhe “imagens daquilo que 

precedeu ou seguiu situações análogas à situação presente, a fim de 

esclarecer sua escolha”. Compreende-se, assim, que o funcionamento integral 

da memória, pelo menos indiretamente, responde ao comando de uma 

vontade, seja humana ou universal. Bergson define os mecanismos cerebrais 

como terminações das imagens passadas no presente, movimentos que 

constituem o ponto de ligação do passado com o real e com a ação. Cortando 

essa ligação, a imagem passada perde sua capacidade de agir sobre o real, 

mas isso não significa que deixe de existir: “Passa-se, por graus insensíveis, 



das lembranças dispostas ao longo do tempo aos movimentos que desenham 

sua ação nascente ou possível no espaço”.  

Para Bergson, as lesões do cérebro podem atingir tais movimentos, mas 

não tais lembranças. A percepção de objetos, por sua vez, provoca em nós 

certas reações (movimentos nascentes) que, ao se repetirem, se organizam 

entre si formando hábitos corporais. Esses mecanismos motores respondem a 

um processo de adaptação que é a finalidade geral da vida, da qual se 

desprende tanto o sentido prático da ação, quanto o seu sentido vital. 

Bergson explica o funcionamento da memória por analogia com a 

percepção, ou seja, através de uma comparação entre os órgãos de percepção 

virtual (memória) e os órgãos de percepção real (percepção). 

Segundo Bergson, adquirimos o hábito de acentuar as diferenças e de 

apagar as semelhanças entre a série dos objetos simultaneamente 

escalonados no espaço e a dos estados sucessivamente desenvolvidos no 

tempo. Isso acontece porque a memória contemplativa apreende somente o 

singular, portanto, é capaz de reter a “lembrança das diferenças”. A memória 

motora, por sua vez, imprime a marca da generalidade à sua ação e, assim, 

reconhece a “percepção das semelhanças” que é o fundamento das idéias 

gerais, visto que, segundo Bergson (1999), a semelhança entre coisas ou 

estados, que declaramos perceber, é antes de tudo a propriedade, comum a 

esses estados ou a essas coisas, de obter de nosso corpo a mesma reação, de 

fazê-lo esboçar a mesma atitude e começar os mesmos movimentos. 

Precisamos nos deter, por conseguinte, na análise dessas duas noções 

obscuras (semelhança e generalidade) em torno das quais gravitam, segundo 

Bergson, o nominalismo e o conceitualismo, uma vez que: “para generalizar é 

preciso primeiro abstrair, mas para abstrair utilmente é preciso já saber 

generalizar. A unidade da idéia estaria dada pela identidade do símbolo (o 

nome) que designa objetos distintos, mas as semelhanças permitem distinguir 

os objetos aos quais uma determinada palavra não se aplica.  

A hipótese de Bergson é a seguinte: “Não começamos nem pela 

percepção do indivíduo nem pela concepção do gênero, mas por um 

sentimento intermediário, por um sentimento confuso de qualidade marcante ou 

de semelhança”. O corpo, entendido como sede da memória e da percepção, é 

o intermediário entre o espírito e o mundo; as nossas ações, como não são 



meras reações ao ambiente, dependem da união de duas memórias: a 

memória corporal e a memória pura. 
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