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RESUMO 

Esta monografia visa elucidar o conceito de simultaneidade tal como aparece na primeira obra 

do filósofo francês Henri Bergson (1859-1941). Analisamos o que Bergson descreve sobre a 

simultaneidade no Ensaio sobre os dados imediatos da consciência, de 1889. Para isso, 

traçamos um percurso para esclarecer os principais conceitos presentes no capítulo II do 

Ensaio, “Da multiplicidade dos estados de consciência: A ideia de duração”, tais como: 

“espaço”, “tempo”, “duração”, “intuição”, “multiplicidades” (quantitativa e qualitativa), 

“sucessão” e “simultaneidade”. Em seguida, veremos como a construção conceitual de 

simultaneidade é a partir da interseção do espaço com o tempo. A conclusão demonstra que a 

consciência exerce uma função intermediária entre o espaço e o tempo na simultaneidade. 

 

Palavras-chaves: Simultaneidade, Duração, Espaço, Tempo, Intuição, Bergson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÉSUMÉ 

 

Cette monographie vise à élucider le concept de simultanéité dans la pensée du philosophe 

français Henri Bergson (1859-1941). Nous analysons quoi Bergson décrit à propos de la 

simultanéité au début de l’Essai sur les données immédiates de la conscience, de 1889. Pour 

cela, nous traçons les concepts principaux du chapitre II de l’Essai, "De la multiplicité des 

états de conscience: L’idée de durée ", tels que" espace "," temps "," durée "," intuition "," 

multiplicités "(quantitatif et qualitatif)," succession "et" simultanéité ". Nous verrons ensuite 

comment se construit la construction conceptuelle de la simultanéité à partir de l'intersection 

de l'espace et du temps. La conclusion montre que la conscience exerce simultanément une 

fonction intermédiaire entre l’espace et le temps. 

 

Mots-clés: Simultanéité, Durée, Espace, Temps, Intuition, Bergson. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho é elucidar o conceito de “simultaneidade” na obra de 

Henri Bergson, tal como aparece pela primeira vez, no segundo capítulo do Ensaio 

sobre os dados imediatos da consciência, de 1889, “Da multiplicidade dos estados de 

consciência: A ideia de duração”. Os conceitos filosóficos de “espaço”, “tempo”, 

“multiplicidade quantitativa”, “multiplicidade qualitativa”, “duração” e de “sucessão”, 

que aí aparecem, contribuem para esclarecer o conceito de simultaneidade.  

No decorrer do capítulo 2 do Ensaio, o autor esboça sua fundamentação 

filosófica do conceito de “duração” como um tempo real vivido, ou seja, como sucessão 

de “continuidade” da experiência psicológica; denuncia a permutabilidade que os 

termos “espaço” e “duração” parecem sofrer em nossa experiência; e, sustenta, 

consequentemente, uma distinção filosófica entre a duração homogênea e a duração 

heterogênea ou pura. A duração homogênea apresenta-se como falseadora do tempo real 

e adulterada pela ideia de espaço, enquanto a duração heterogênea, pura ou real, aparece 

como a sucessão dos nossos estados de consciência, em que o estado seguinte não se 

separa dos anteriores. A sucessão temporal é a passagem contínua de um estado para 

outro. O sentido filosófico que este conceito adquire está intrinsecamente presente na 

duração interna. Esta é o tempo tomado como uma sucessão pura e simples, em que há 

uma penetração mútua, uma solidariedade, uma organização íntima de elementos, em 

que cada um, representativo do todo, dele não se distingue nem se destaca.  

No primeiro momento em que o conceito de simultaneidade é apresentado, ele 

é descrito com uma “interseção do tempo com o espaço”1. Ou melhor, uma interação 

entre o tempo e o espaço. Por um lado, o espaço apresenta-se como um meio vazio, 

homogêneo e exterior a minha consciência, e o tempo homogêneo, que é o tempo 

mesclado ao espaço, é descrito como uma grandeza numérica, uma medida, como se 

estivesse enclausurado no relógio, no movimento dos ponteiros. Por outro lado, a 

duração pura, a minha vida interior, flui num processo contínuo de penetração mútua e 

recíproca dos estados de consciência.  

                                                           
1 BERGSON, Henri. [1889] Ensaio sobre os dados imediatos da consciência, Lisboa: Edições 70, 1988, 

p. 78. 
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O papel da consciência do observador é importante no intuito de 

compreendermos o conceito de simultaneidade. Podemos dizer que a consciência 

expõe-se numa intermediação de uma “dupla realidade”: a de um espaço real sem 

duração, no qual os fenômenos externos surgem e desaparecem ao mesmo tempo que os 

nossos estados de consciência, mas também a de uma duração real, em que os 

momentos heterogêneos dos nossos estados de consciência se penetram mutuamente. 

Estes estados de nossa consciência podem aproximar-se e, ao mesmo tempo, afastar-se 

em relação a cada um dos acontecimentos do mundo exterior. Ou seja, é preciso uma 

consciência atenta para perceber, em um dado momento, o instante em que um ou mais 

fenômenos manifestam-se no espaço. É neste intercâmbio, entre o mundo exterior (o 

espaço) e a nossa realidade interior (a duração), que intercede o conceito de 

simultaneidade e a consciência testemunha tal intercâmbio entre essas duas realidades. 

Cabe salientar que optamos por não adotar a sua obra posterior, de 1896, 

Matéria e Memória - ensaio sobre a relação do corpo com o espírito. Interessamos pela 

relação da simultaneidade com a consciência, na medida em que Bergson coincide a 

consciência com a memória em seu sentido psicológico. Neste caso, a memória deixa de 

ter um estatuto estritamente psicológico e passa a ter uma alcance ontológico no livro 

Matéria e Memória.  Isto é, preferimos remeter a memória a sua capacidade de retenção 

temporal do instante percebido pela consciência. Neste caso, o conceito “memória” 

empregado em nosso trabalho, faz referência à consciência do observador. Lembra o 

próprio autor em sua conferência na Universidade de Birmingham , em 29 de maio de 

1911, que a nossa “memória pode faltar amplitude; ela pode abarcar apenas uma parte 

ínfima do passado; ela pode reter apenas o que acaba de acontecer; mas a memória 

existe, ou então não existe consciência”2. Mais ainda, “toda consciência é, pois, 

memória – conservação e acumulação do passado no presente”3. Assim sendo, o 

filósofo demonstra que nossa experiência interna é verdadeiramente temporal, ou 

melhor, um dado imediato em sua pureza qualitativa apreendido pela consciência. 

Esta pesquisa sobre o conceito de simultaneidade será estruturado em três 

capítulos. No primeiro capítulo, intitulado “Teoria das Multiplicidades”, teremos como 

eixo principal o segundo capítulo do Ensaio, “Da multiplicidade dos estados de 

consciência: A ideia de duração”, adotaremos comentadores de Henri Bergson como 

                                                           
2 BERGSON, Henri.  [1911] A consciência e a vida. Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 2005, p. 

71.  
3 ibid., p. 71. 
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Frédéric Worms, Jean-Louis Baron-Viellard, Jean Beaufret, Edouard Le Roy, Jacques 

Chevalier, Gilles Deleuze, Bento Prado Junior e Franklin Leopoldo e Silva. Iniciaremos 

com a discussão sobre a ideia de “número”. A análise do número permite entender 

como o conceito de simultaneidade é construído a partir da diferença entre o tempo 

quantitativo e o tempo qualitativo. Bergson relata que a construção de uma ideia clara 

de número exige a intuição de um meio vazio homogêneo conhecido como “espaço”, 

que alinha os termos numericamente distintos. Esse conceito implica um conjunto de 

multiplicidade quantitativa, pois pressupõe a possibilidade de indicar posições no 

espaço. Por outro lado, em oposição a ele, temos o conjunto dos nossos estados 

psicológicos, ou fatos da consciência  uma espécie de “massa confusa e contínua”  

que se interpenetram mutuamente, sem que haja separação entre o estado presente e os 

anteriores. Tal é a multiplicidade qualitativa.  

A apresentação dos conceitos acima nos auxilia como uma via de acesso à 

compreensão do conceito de simultaneidade. Como já dissemos, o autor explora os 

temas da duração como uma experiência psicológica do tempo e do espaço como um 

meio vazio homogêneo. Este espaço é concebido por um ato simples do espírito, como 

uma forma de nossa sensibilidade que permite a nossa ação objetiva na vida social, no 

mundo exterior. O autor francês, em um primeiro momento, parece se aproximar da 

posição do filósofo alemão Immanuel Kant em relação à concepção do espaço. O 

espaço “seria uma realidade tão sólida como estas sensações, ainda que de outra ordem. 

Deve-se a Kant a fórmula precisa desta última concepção”4. Mais ainda,  

 

[...] para que o espaço nasça de sua coexistência, é necessário um ato 

do espírito que as abranja a todas simultaneamente e as justaponha; 

este ato sui generis parece-se bastante ao que Kant chamava uma 

forma a priori da sensibilidade5. 

 

 

No entanto, veremos que Bergson se afasta ao perceber que Kant confunde o 

espaço quando relaciona aos conceitos de extensivo e inextensivo. Como bem destacou 

Débora Morato Pinto, o filósofo francês “atribui a gênese do espaço a uma intervenção 

ativa do espírito”6. Em nossa hipótese interpretativa, o conceito de simultaneidade é a 

                                                           
4 BERGSON, Henri. [1889] Ensaio sobre os dados imediatos da consciência, Lisboa: Edições 70, 1988, 

p. 67. 
5 ibid., p. 69. 
6 PINTO, Débora C. M. Espaço, extensão e número: suas relações e seu significado na filosofia 

bergsoniana: in Discurso n° 29. São Paulo: Discurso Editorial, 1998. p. 145. 
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ponte transitória que se forma entre a sucessão temporal e a justaposição espacial. Mas 

como o filósofo, ao tratar destes termos, os relaciona com a simultaneidade?  

Constatamos que o tempo é descrito de duas maneiras: de acordo com uma 

concepção de tempo científico, cronológico ou quantitativo; e como uma temporalidade 

vivida como duração, como o próprio movimento da realidade vivenciada pela 

consciência.  

O termo “simultaneidade” é constituído por uma interposição do espaço 

homogêneo com o tempo. Isto significa dizer que ambos são pensados como similares e 

dão origem o “tempo espacializado”. Neste caso, a simultaneidade apresenta-se 

instantaneamente a um só tempo e pode desdobrar-se como uma sucessão espacial. 

Inicialmente, partimos de um estudo para elucidar os conceitos de “espaço” e de 

“tempo” no Ensaio.  

No segundo capítulo do nosso trabalho, “Espaço e Simultaneidade”, veremos 

como Bergson faz a depuração dos conceitos do espaço e da duração. Para isso, 

tomaremos como referência seus argumentos a partir da leitura e de sua interpretação 

crítica dirigida ao filósofo alemão Immanuel Kant. Em seguida, veremos como Bergson 

diferencia a sucessão da simultaneidade. 

No terceiro capítulo, “Tempo e Simultaneidade”, exploraremos o argumento de 

Bergson que estabelece a distinção entre a duração heterogênea, como tempo qualidade, 

e a duração homogênea, como tempo quantidade. Assim, tentaremos demonstrar como 

se edifica o pensamento bergsoniano do tempo-duração como movimento em fluxo 

contínuo. E, por fim, a constituição da “dupla realidade” existente a partir da duração 

homogênea e da duração heterogênea.  

A conclusão do nosso trabalho é a de que a simultaneidade é dada pela 

interseção entre a sucessão temporal e a justaposição espacial. Os instantes presentes se 

seguem de um antes e desembocam em um depois, tornando-se assim, uma quarta 

dimensão do espaço.Com isso, vimos que a combinação entre o espaço real sem 

duração e a duração real é o que Bergson atribui como analogia ao fenômeno da 

“endosmose”. Isto é, um canal de fluxo que se forma entre a apreensão do evento no 

espaço e um momento de nossa duração pura. Tal fenômeno, em termos filosóficos, só é 

possível com a presença de uma consciência espectadora. Neste caso, uma consciência 

que participa e intercede o momento presente entre as “duas realidades”. Ou seja, uma 

consciência que desempenha o papel de “transitar” entre a realidade do espaço e a 
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realidade do tempo. Assim sendo, a consciência testemunha silenciosamente todos os 

acontecimentos presentes na simultaneidade. 
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CAPÍTULO 1 – OS DOIS TIPOS DE MULTIPLICIDADE 

 

Henri Bergson desenvolve uma teoria das multiplicidades para diferenciar os 

termos: “quantitativo” e “qualitativo”. Sua argumentação se inicia com a análise da 

ideia de “número”. Tal empreendimento filosófico permite o entendimento do que é da 

natureza do espaço e do tempo. Para o autor, devemos compreender o tempo como 

duração. Isto é, vivenciar a experiência do tempo como uma variedade dos nossos 

estados de consciência que se organizam em conjunto, pronlongando-se um no outro. 

Esta concepção temporal de uma multiplicidade qualitativa coincide com a duração. Em 

contrapartida, ao enumerar os vários estados da consciência, distribuímos os elementos 

em justaposição no espaço. Esta é a multiplicidade quantitativa. 

O estudo do número, e suas implicações para a teoria das multiplicidades, 

contribui para identificar o que corresponde ao espaço e o que diz respeito à experiência 

vivida do tempo. O espaço é apresentado como a condição das operações matemáticas e 

o tempo-duração, como um fluxo contínuo de nossas vivências psíquicas. A análise do 

número tende a nos confundir se a relacionamos com a origem da multiplicidade 

qualitativa. Tal fato ocorre quando o número aparece no nosso espírito como unidade 

simples e, por uma ilusão proveniente de um hábito de pensamento, não levamos em 

consideração a multiplicidade que está contida no número. A ideia de diferenciar duas 

multiplicidades serve para mostrar como Bergson aponta, por um lado, a relação do 

número, da quantidade, com o espaço, e, por outro, a relação do fluxo qualitativo, a 

continuidade dos estados de nossa consciência, com o tempo. 

O intuito deste nosso primeiro capítulo é identificar em que sentido o espaço e 

o tempo se misturam para fundamentar a noção de simultaneidade no Ensaio. Neste 

livro, o tempo é duração e o espaço, o representante do meio vazio homogêneo. 

Acreditamos que a tensão entre os termos “espaço” e “tempo” é o que permite o nosso 

entendimento sobre a simultaneidade. Para isso, percorremos nossa leitura do texto, 

apontando a distinção que Bergson faz entre as duas multiplicidades: quantitativa e 

qualitativa.  
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1.1- A MULTIPLICIDADE EM RIEMANN E BERGSON 

O tratamento filosófico que Bergson dá ao conceito de multiplicidade tem 

como ponto de partida a teoria do físico-matemático Riemann7. A teoria riemanniana 

das multiplicidades se refere a dois tipos de variedades aplicadas à geometria 

diferencial8. No texto Sobre as hipóteses que servem de fundamento para a geometria 

de Riemman, podemos identificar a passagem sobre a multiplicidade.  

 

[...] existe, entre as simples relações de extensão e as relações 

métricas, uma diferença essencial : nas primeiras, em que os casos 

possíveis formam uma variedade discreta, os resultados da experiência 

não estão, em verdade, nunca completamente certos, mas não são 

inexatos, ao passo que, nas segundas, em que os casos possíveis 

formam uma variedade contínua, toda determinação da experiência 

continua sendo inexata, por maior que seja a probabilidade de sua 

exatidão aproximada. Esta circunstância se torna importante quando 

se trata de estender essas determinações empíricas para além dos 

limites da observação, no incomensuravelmente grande ou no 

incomensuravelmente pequeno; pois as segundas relações podem, 

evidentemente, tornar-se cada vez mais inexatas, assim que se 

ultrapassam os limites da observação, ao passo que o mesmo não se dá 

com as primeiras9. 
 

A teoria riemanniana influencia Bergson em seu próprio desenvolvimento 

teórico. O caminho traçado é pela via da ressignificação do conceito “multiplicidade” 

que passa a assumir um sentido filosófico. Pensar em multiplicidade, por um lado, é 

estabelecer uma contagem quantitativa e organizar as coisas ou objetos materiais no 

espaço. Por outro lado, esta mesma multiplicidade se apresenta como uma possibilidade 

                                                           
7 Georg Friedrich Bernhard Riemann foi um matemático alemão do século XIX que desempenhou 

relevante papel para a análise e a geometria diferencial.  
8 A Geometria Diferencial consiste em aplicações dos métodos da análise local e global a problemas de 

Geometria. A linguagem e os modelos da Geometria Diferencial têm encontrado aplicações em domínios 

afins tais como a Relatividade e a Mecânica Celeste (astronomia). Dado este caráter interdisciplinar, a 

Geometria Diferencial tem mostrado grande vitalidade e tem se desenvolvido em várias direções que 

apresentam um considerável volume de pesquisas nos dias atuais. P.V. Araújo e Instituto de Matemática 

Pura e Aplicada (Rio de Janeiro). Geometria Diferencial. Matemática Universitária. IMPA, 1998. 

Disponível em: https://impa.br/page-livros/geometria-diferencial/. Acesso em: 10 de outubro de 2017. 
9 Na edição consultada: “[...] il existe, entre les simples rapports d'étendue et les rapports métriques, cette 

différence essentielle que, dans les premiers, où les cas possibles forment une variété discrète, les 

résultats de l'expérience ne sont, à la vérité, jamais complètement certains, mais ne sont pas inexacts; 

tandis que, dans le second, où les cas possibles forment une variété continue, toute détermination de 

l'expérience reste toujours inexacte, quelque grande que puisse être la probabilité de son exactitude 

approchée. Cette circonstance devient important lorsqu'il s'agit d'étendre ces déterminations empiriques 

au delà des limites de l'observation, dans l'immensurablement grand ou dans l'immensurablement petit; 

car les second rapports peuvent évidemment devenir de plus en plus inexacts, dès que l'on sort des limites 

de l'observation, tandis qu'il n'en est pas de même des premiers”. RIEMANN, G. F. B. 1867, p.295. Sur 

les hyporthèses qui servent de fondement à la géométrie. OEuvres de Riemann, 2ª édit.. Mémoires de la 

Société Royale des Sciences de Gottingue, t. XIII; 1867 

https://impa.br/page-livros/geometria-diferencial/
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de reflexão filosófica, ao permitir pensar uma construção mútua e contínua das emoções 

ou sensações como qualidades vividas pela nossa consciência.  Esta reflexão, como bem 

afirma Bento Prado Júnior, proporciona uma “experiência purificada do tempo”10. Ao 

expor, de forma diferente do cientista, uma distinção entre os dois tipos multiplicidades, 

Bergson recoloca, no campo da filosofia, o problema mal analisado da confusão entre o 

uno e múltiplo. Tal empreendimento é de suma importância tanto para entender o que é 

pertencente à ordem do espaço e o que remete ao tempo, quanto para esclarecer a noção 

de simultaneidade.  

No início do segundo capítulo de Ensaio sobre os dados imediatos da 

consciência, de 1889, “Da multiplicidade dos estados de consciência: A ideia de 

duração”, Bergson faz uma argumentação meticulosa sobre a distinção específica entre 

as multiplicidades quantitativa e qualitativa. Esta distinção é agregada, no decorrer da 

argumentação filosófica do autor, à discussão sobre os termos “espaço” e “tempo”. Há , 

portanto, dois tipos de multiplicidades. Uma corresponde à multiplicidade de 

justaposição no espaço; esta é uma temporalidade espacializada e pode nos remeter para 

uma sucessão espacial do antes e depois. A outra implica uma multiplicidade de 

penetração mútua no tempo por uma sucessão temporal do antes com o depois. Para 

chegar à distinção conceitual entre as multiplicidades quantitativa e qualitativa, o 

filósofo partiu da análise da ideia de número. 

 

1.2- A IDÉIA DE NÚMERO 

A compreensão que Bergson tem sobre a ideia de número indica a intuição11 

simples de uma multiplicidade de partes, de unidades, absolutamente parecidas umas 

com as outras. Ou seja, qualquer número é uma “coleção de unidades”, e, por outro 

lado, todo número é também uma “unidade”, enquanto síntese das unidades que o 

compõe. Segundo o autor, quando afirmamos que o número é uno, entendemos que o 

                                                           
10 PRADO JR, Bento. Presença e Campo Transcendental: Consciência e Negatividade na filosofia de 

Henri Bergson. São Paulo: Edusp, 1989, p. 80. 
11 O termo “intuição” aparece no Ensaio sobre os dados imediatos da consciência, descrito como um ato 

indivisível do espírito, um conhecimento imediato de tudo que é apreendido (pp.60, 69), mas não ainda 

como método. Apenas posteriormente, em seu artigo Introdução à Metafísica, publicado na Revue de 

Métaphysique et de Morale, em 1903, Bergson propõe um novo significado para a “intuição” como 

método filosófico. 
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representamos na sua totalidade por uma “intuição simples e indivisível do espírito”12. 

Isto significa que formamos uma ideia de “número”. Esta é a sua síntese. No entanto, a 

unidade contém uma multiplicidade, porque é a unidade de um todo. Isto é, se pensamos 

o número 3, não levamos de imediato em consideração a adição das unidades 1 + 1 + 1, 

que é a sua coleção de unidades. Pois, quando falamos das unidades que compõem o 

número, estas últimas unidades já não são somas, pensamos nós, mas sim, unidades 

puras e simples, irredutíveis, e destinadas a formar a série dos números agrupados 

indefinidamente entre si. Neste sentido, Bergson constata que o número é uno e 

múltiplo. É uno por ser dado pelo ato único do nosso espírito, ou seja, pela intuição e, 

ao mesmo tempo, é múltiplo, pois podemos contar os objetos que aparecem 

simultaneamente e em justaposição no espaço como unidades de uma coleção. Portanto, 

temos dois sentidos de “unidades”: as unidades do objeto e a unidade que resulta da 

soma das unidades da coleção. 

O exemplo da contagem numérica das ovelhas de um rebanho ilustra fielmente 

sua tese. Quando contamos as ovelhas de um rebanho, não levamos em consideração as 

suas diferenças individuais, isto é, o seu tamanho, a sua cor, etc. Todas, aos nossos 

olhos, parecem iguais. A função comum de quantificar as ovelhas é simplesmente 

numérica. Ou seja, faço mentalmente a substituição das ovelhas pelo símbolo numérico. 

Para que o número aumente à medida que avanço, é necessário que, reduzindo-as a uma 

função comum, eu retenha as imagens sucessivas e as justaponhas no espaço uma nova 

unidade a cada vez.  Em outras palavras, enumeramos cada ovelha porque estão, 

espacialmente, separadas uma em relação às outras. E, ao passar de uma unidade 

enumerada para outra, por saltos na contagem, somos forçados a fixar a atenção em 

cada uma das unidades. O ato indivisível de fixar nossa concentração, pelo qual se 

concebe qualquer uma dessas unidades, traduz-se, então, por um ponto matemático. A 

sequência numérica dos pontos matemáticos não corresponde à soma, pois, durante a 

passagem no ato de contar os números, surge um intervalo vazio entre eles, separando 

um ponto do outro ponto e assim por diante. Ou seja, damos “pausa” quando passamos 

da contagem de um número para outro. 

Para Bergson, desde que desejamos representar o número, os algarismos ou as 

palavras, fazemos isso por meio de uma imagem extensa, ou seja, por meio de uma 

justaposição das unidades, que surgem simultaneamente no espaço. Espontaneamente, 

                                                           
12 BERGSON, Henri. [1889] Ensaio sobre os dados imediatos da consciência, Lisboa: Edições 70, 1988, 

p. 58. 
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fixamos, num ponto do espaço, cada um dos momentos que queremos contar e 

chegamos ao número de vezes em que sua função comum se repete. Somente com esta 

situação as unidades abstratas do número formam uma soma. Qualquer ideia nítida do 

número requer uma visão do espaço concebido em sua homogeneidade, ou seja, em um 

fundo “amorfo”. Invocamos a imagem desse número durante a contagem para retê-lo 

como “vestígio durável”13 ao anunciarmos o próximo número e assim sucessivamente. 

Faz-se necessário reduzi-los a uma função comum para que eu possa diferenciá-los 

numericamente. Isto é, homogeneizamos os objetos, deixando de lado tudo que os 

singulariza e diferencia. 

 

1.3 – A MULTIPLICIDADE QUANTITATIVA 

 

O autor ainda descreve que podemos também adotar o mesmo procedimento 

quando mencionamos os objetos materiais. Aludimos à possibilidade de vê-los e tocá-

los pela localização no espaço. Qualquer operação que realizamos para contar os objetos 

materiais implica a representação simultânea desses objetos, que, por isso mesmo, 

deixamos no espaço. O ato de contar somente os números de vezes em que a função 

comum se repete ilustra o que o autor chama de multiplicidade quantitativa ou 

homogênea; porém o sentido é “numérico” e de justaposição, característica do espaço. 

A primeira multiplicidade, enquanto quantidade, é então definida.  

Bergson nos adverte acerca do equívoco que cometemos ao contar os objetos 

materiais em termos de multiplicidade quantitativa, por uma suposta qualidade 

impenetrável da matéria14. Se levarmos em consideração a interação entre as partículas 

de determinados corpos, ou seja, se imaginarmos que um corpo se funde ao outro, nosso 

pensamento coloca em dúvida tal operação da contagem. Ou seja, “o número confunde-

se com o próprio número dos momentos dos quais ele preenche quando os contamos”15. 

Mesmo a fusão de duas partículas para gerar uma ocupa o espaço. O autor é bem 

categórico em sua argumentação “não é uma necessidade de ordem física, é uma 

necessidade lógica que se segue com a proposição seguinte: dois corpos não podem 

                                                           
13 ibid., p. 60. 
14 O autor faz referência ao princípio da impenetrabilidade da matéria pelo sentido “numérico” da 

diferença. Isto é, cada parte da matéria é apenas um número que difere pela sua contagem. “Dois corpos 

distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo”, “um corpo não pode ocupar ao 

mesmo tempo dois lugares distintos no espaço”. BERGSON, [1889] Ensaio sobre os dados imediatos da 

consciência, Lisboa: Edições 70, 1988, p.66. 
15 ibid., p. 64. 
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ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar”16. E, mais ainda, “afirmar a impenetrabilidade 

da matéria é, pois, simplesmente reconhecer a solidariedade das noções de número e de 

espaço, é enunciar uma propriedade do número mais do que da matéria”17. Há, portanto, 

uma íntima relação da contagem numérica e dos objetos com a sua representação no 

espaço, por meio da sua quantidade. 

 

1.4 – A ATIVIDADE DA INTELIGÊNCIA 

 

É importante destacar que a própria atividade da inteligência, por força do 

hábito, opera a contagem dos números. Para o filósofo francês, a inteligência é uma 

faculdade dos seres humanos de agir sobre a matéria para reconhecer certos objetos por 

intermédio do acúmulo de informações a seu respeito. A inteligência, por sua função 

prática, atua mais no espaço do que no tempo. A atividade da inteligência é criticada por 

Bergson na medida em que ela “imobiliza” a realidade do mundo para conhecer e 

compreender as coisas a sua volta. É preciso fixar a nossa capacidade de entendimento 

sobre algo. Por isso, recortamos uma parte da realidade para estabilizar e facilitar a 

nossa compreensão das coisas. Tal propósito permite atingir um resultado prático. 

 

Nossa inteligência, quando segue sua marcha natural, procede por 

percepções sólidas, de um lado, e por concepções estáveis, de outro. 

Ela parte do imóvel, e não concebe nem exprime o movimento senão 

em função da imobilidade. Ela se instala em conceitos pré-fabricados, 

e se esforça por prender, como numa rede, alguma coisa da realidade 

que passa18.  

 

Para o autor, “a inteligência deixa escapar do real o que é a sua própria 

essência”19. Nas palavras de Vieillard-Baron, a inteligência é criticada no Ensaio “na 

medida em que esquece a duração, que é incrivelmente difícil de apropriar em função 

do espaço e do tempo, que ela constrói como a quarta dimensão do espaço”20. 

Bergson, nas páginas seguintes da obra, procura dissolver a “miragem” que a 

operação do intelecto produz no ato de contar. Podemos imaginar um alinhamento de 

                                                           
16 ibid., p. 65. 
17 ibid., p. 66. 
18 BERGSON, H. [1903] Introdução à Metafísica. Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 2005, p. 31. 
19 ibid., p. 31. 
20 VIELLARD-BARON, Jean-Louis. [1999] Compreender Bergson. Rio de Janeiro. Ed. Vozes: 2009, p. 

64. 
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bolas que se convertem em pontos e, por fim, o desaparecimento desta imagem, para dar 

lugar ao número abstrato. Isto é, durante a contagem das bolas, mentalmente as 

substituo pela ideia de número abstrato. A multiplicidade numérica se apresenta como 

ponto análogo entre os dois tipos de dados:  

 

 [...] a multiplicidade supõe a medida, e a medida supõe o número. 

Medir e contar é justapor as unidades em um espaço virtual. O tempo 

mensurável, paralelo ao espaço, está de fato contaminado pelo 

espaço21. 

 

Sendo assim, para Bergson, qualquer tipo de contagem se faz no espaço. O 

tempo, por sua vez, é da ordem da sucessão pura, que chamamos de duração real. É 

assim que a distinção entre o espaço e tempo começa a ser delineada pelo filósofo.  

 

1.5 – O OBJETIVO E O SUBJETIVO 

 

Quando formamos a ideia de número como pontos matemáticos num espaço 

vazio, estes tendem a se converter em linhas. O seu conjunto apresenta uma 

característica de continuidade, mas o número adquire um caráter decomponível. Ou 

seja, de acordo com Bergson, “para imaginar o número cinqüenta, por exemplo, repetir-

se-ão todos os números a partir da unidade; e quando se chegar ao cinqüenta, 

julgaremos ter construído perfeitamente o número na duração, e apenas na duração” 22. 

Precisamos diferenciar, segundo o autor, a unidade numérica em vias de 

formação, da unidade formada. Ao descrever esta distinção, o autor introduz duas outras 

noções na ideia de número: o “subjetivo” e o “objetivo”. O subjetivo é o que pertence 

ao espírito, ou melhor, é um processo indivisível do todo, que se dá quando nos 

referimos aos nossos estados psicológicos. Faz\ parte, portanto, da multiplicidade 

qualitativa. Ao passo que o objetivo surge como unidade provisória que pode ser 

continuamente divisível, pois, precisamos localizá-la no espaço para efetuar sua 

decomposição. Logo, o objetivo pertence à ordem da multiplicidade quantitativa.  

Ao longo do texto, a análise da ideia de número se expõe como paridade entre: 

uno e múltiplo, unidade e multiplicidade, subjetivo e objetivo. A leitura desatenta da 

                                                           
21 VIELLARD-BARON, Jean-Louis. [1999] Compreender Bergson. Rio de Janeiro. Ed. Vozes: 2009, p. 

18. 
22 BERGSON, [1889] Ensaio sobre os dados imediatos da consciência, Lisboa: Edições 70, 1988, p. 59. 
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obra pode nos conduzir a estabelecer uma oposição radical entre os termos. Para 

Bergson, todo número é a “síntese do uno e do múltiplo”23 e a “unidade é a de uma 

soma que abrange uma multiplicidade de partes que se podem considerar 

isoladamente”24. É preciso, pois, diferir “a unidade em que se pensa e a unidade que 

coisificamos após nela termos pensado, assim como entre o número em vias de 

formação e o número uma vez formado”25. A unidade é irredutível quando pensamos 

nela e o número é descontínuo enquanto se constrói. Quando aparece inteiro e 

conhecido, o número se subjetiva. E quando considero “o número em estado de 

acabamento, objetiva-se”26. Segundo Débora M. Pinto, “o processo de constituição do 

número é o ponto de partida do percurso em que Bergson analisa a diferença e a relação 

entre dois domínios de fenômenos, espaço e duração”27. 

 

1.6 – UNO, MÚLTIPLO E MULTIPLICIDADE 

 

É notável a observação que o filósofo francês Gilles Deleuze apresenta em sua 

obra Bergsonismo a respeito das multiplicidades de Bergson. Para Deleuze, não há uma 

oposição entre o uno e o múltiplo, mas uma diferença entre dois tipos de 

multiplicidades.  

 

Uma delas é representada pelo espaço, ou melhor, se levarmos em 

conta todas as nuanças, pela mistura impura do tempo homogêneo: é 

uma multiplicidade de exterioridade [...] A outra se apresenta na 

duração pura: é uma multiplicidade interna28. 

 

O matemático Riemann “definia as coisas como multiplicidades determináveis 

em função de suas dimensões ou de suas variáveis independentes”29. Eis por que 

Deleuze esclarece a mudança. 

 

                                                           
23 ibid., p. 57. 
24 ibid., p. 58. 
25 ibid., p. 62. 
26 ibid., p. 62. 
27 PINTO, Débora C. M. Espaço, extensão e número: suas relações e seu significado na filosofia 

bergsoniana in Discurso n° 29. São Paulo: Discurso Editorial, 1998. p. 138. 
28 DELEUZE, G. [1966] Bergsonismo. São Paulo: 34, 2012, p. 32. 
29 ibid., p. 32. 
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Quando dividimos alguma coisa conforme suas articulações naturais, 

temos, em proporções e figuras muito variáveis segundo o caso: de 

uma parte, o lado espaço, pelo qual a coisa só pode diferir em grau das 

outras coisas e de si mesma (aumento, diminuição); de outra parte, o 

lado da duração, pelo qual a coisa difere por natureza de todas as 

outras e de si mesma (alteração)30. 

 

Os termos que o físico-matemático emprega em sua investigação teórica são 

multiplicidades discretas e multiplicidades contínuas. Segundo o próprio Deleuze: 

 

Ele distinguia multiplicidades discretas e multiplicidades contínuas: 

as primeiras eram portadoras do princípio de sua métrica (sendo a 

medida uma de suas partes dada pelo número dos elementos que ela 

contém); as multiplicidades contínuas encontravam um princípio 

métrico em outra coisa, mesmo que tão somente nos fenômenos que 

nelas se desenrolam ou nas forças que nelas atuavam31. 

 

Em Deleuze, a palavra “multiplicidade” não aparece no Ensaio “como um vago 

substantivo correspondente à bem conhecida noção filosófica de Múltiplo em geral”32. 

O termo “multiplicidade contínua”, oriundo de Riemann, ganha o sentido, em Bergson, 

de uma multiplicidade de penetração mútua, ou seja, denota o fluxo das nossas 

emoções, sentimentos ou fatos da consciência, e se concilia com a noção de duração. 

Esta definição da noção de multiplicidade é uma marca importante do pensamento 

bergsoniano. Pela hipótese interpretativa da leitura de Deleuze sobre Bergson: 

 

[...] a duração não era simplesmente o indivisível ou o não 

mensurável, mas sobretudo o que só se divide mudando de natureza, o 

que só se deixa medir variando de princípio métrico a cada estágio da 

divisão. Bergson não se contentava em opor uma visão filosófica da 

duração a uma concepção científica do espaço; ele transpunha o 

problema para o terreno das duas espécies de multiplicidade e pensava 

que a multiplicidade própria da duração tinha, por sua vez, uma 

precisão tão grande quanto a da ciência; mais ainda, ele pensava que 

ela devesse reagir sobre a ciência e abrir a esta uma via que não se 

confundia necessariamente com a de Riemann e de Einstein. Eis por 

que devemos atribuir uma grande importância à maneira pela qual 

                                                           
30 ibid., p. 25. 
31 ibid., p. 32. 
32 ibid., p. 32. 
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Bergson, tomando a noção de multiplicidade, renova seu alcance e sua 

repartição33. 

 

Neste sentido, Bergson incorpora a noção de multiplicidade do físico-

matemático, dando um viés diferente e filosófico para a sua teoria das multiplicidades. 

A exploração da relação entre os termos “espaço” e “tempo” e o esclarecimento acerca 

das multiplicidades propiciam uma melhor compreensão de nossa pesquisa. Em 

primeiro lugar, é a mistura de espaço e de tempo que permite o nosso entendimento do 

conceito de simultaneidade. A simultaneidade abrange numericamente a manifestação 

de fenômenos físicos no espaço. Na análise da multiplicidade quantitativa, o espaço é a 

condição da formação do número, e o tempo é registrado como passagem numérica que 

envolve a sucessão do antes e depois. Tal reflexão equivocada dos termos “espaço” e 

“tempo” se apresentam como um impasse filosófico. Este impasse é apresentado como 

um tipo de falso problema por confundir de forma arbitrária coisas que diferem por 

natureza.  

Em segundo lugar, Deleuze sinaliza uma eventual confusão entre a 

multiplicidade qualitativa e a multiplicidade quantitativa. A simultaneidade relaciona o 

número de eventos naturais e dos objetos em um dado momento do tempo. Esta 

simultaneidade está contida na composição da multiplicidade quantitativa quando 

registramos o tempo dos fenômenos físicos. Tanto a contagem dos eventos físicos, 

quanto a dos objetos percebidos simultaneamente e justapostos no espaço constituem a 

multiplicidade numérica. O objeto material se divide, porém, se divide por suas 

diferenças numéricas, de grau, do lugar que ocupa no espaço em dado momento e não 

muda de natureza ao se dividir. Neste sentido, a diferença por grau abarca o sentido 

quantitativo das partes do objeto e a diferença por natureza o seu aspecto qualitativo 

como essência do objeto. 

 

O que caracteriza o objeto é a adequação recíproca do dividido e das 

divisões, do número e da unidade. Nesse sentido, diz-se que o objeto é 

uma "multiplicidade numérica", pois o número é, em primeiro lugar, a 

própria unidade aritmética, é o modelo do que se divide sem mudar de 

natureza34. 

 

                                                           
33 ibid., p. 33. 
34 ibid., p. 35. 



26 

 

 

A multiplicidade qualitativa e “virtualmente” quantitativa, ao contrário, muda 

de natureza ao se dividir. Deleuze esclarece a mudança de natureza a partir da divisão 

bergsoniana entre a duração e o espaço. Para ele,  

 

[...] a divisão se faz entre a duração, que “tende”, por sua vez a 

assumir ou ser portadora de todas as diferenças de natureza (pois ela é 

dotada do poder de variar qualitativamente em relação a si mesma), e 

o espaço que apresenta diferenças de grau (pois ele é homogeneidade 

quantitativa)35. 

 

 

1.7 – A MULTIPLICIDADE QUALITATIVA 

 

Segundo Deleuze, a duração em Bergson por ser uma multiplicidade 

qualitativa muda de natureza ao se dividir. A duração é uma “multiplicidade não 

numérica, na qual, a cada estágio da divisão, pode-se falar de indivisíveis”36. Podemos 

pensar a duração, de maneira ilustrativa, quando um torrão de açúcar dissolve num meio 

líquido.  

A distinção entre as multiplicidades começa a ganhar força ao considerarmos 

os momentos puramente afetivos da alma. Estes não são dados no espaço e não podem 

ser contados. Lembramos que é no espaço que qualquer operação matemática se efetua. 

Quando penetramos mais profundamente na nossa consciência, torna-se difícil 

estabelecer uma contagem das nossas emoções, sentimentos e paixões. Neste momento, 

nos deparamos com uma multiplicidade confusa de sensações e sentimentos. Esta 

multiplicidade é de ordem temporal, da ordem da duração. De fato, como afirma 

Fréderic Worms, esta multiplicidade é de natureza qualitativa. 

 

Como um conjunto de elementos, ele é de fato uma multiplicidade; 

como indivisível e indistinto, ele, no entanto, forma uma unidade, por 

um elo que é realmente de uma ordem seqüencial e temporal; essa 

unidade e essa multiplicidade são reveladas apenas através do seu 

efeito sensível, diferindo assim do efeito de outras multiplicidades (ou 

do momento precedente e do momento seguinte), e essa é a diferença 

que permite dizer qualitativa. [...] O qualitativo aqui se opõe ao 

                                                           
35 ibid., p. 25. 
36 ibid., p. 36. 
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quantitativo sem síntese possível no pensamento, mas com todas as 

misturas que escondem a nossa própria experiência37. 

 

Segundo Worms, a consciência é capaz de realizar uma discriminação 

qualitativa e apreciativa dos nossos estados psicológicos, sem necessariamente justapô-

los ou simplesmente contá-los. Tal capacidade reflexiva da consciência confirma o seu 

aspecto da multiplicidade qualitativa e heterogênea. Assim, a experiência temporal do 

fluxo das nossas emoções é vivenciada como duração interior. 

No Ensaio, a duração pura ou real, aparece como uma sucessão dos nossos 

estados de consciência, em que o estado atual não se separa dos anteriores. O efeito 

produzido por este conjunto é a multiplicidade heterogênea. A sucessão é descrita como 

a passagem contínua do antes no depois que estabelece uma relação de imanência entre 

os momentos da vida na consciência. O sentido filosófico que a sucessão adquire é 

temporal e está intrinsecamente presente na duração interna, pura. Esta é o tempo 

tomado como uma sucessão pura e simples, em que há uma penetração mútua, uma 

solidariedade, uma organização íntima de elementos, em que cada um, representativo do 

todo, dele não se distingue nem se separa.  

Todavia, ao distinguirmos essa multiplicidade íntima de elementos, podemos 

nos confundir se contarmos numericamente os sentimentos ou as emoções. A sua soma 

continuará representada por pontos no espaço, e não no tempo. Esta projeção da 

contagem pela nossa consciência é o que denominamos de multiplicidade quantitativa 

em seu sentido numérico. Em uma das passagens de sua obra, Bergson descreve essa 

confusão.  

[...] quando ouço um ruído de passos na rua, vejo confusamente a 

pessoa que anda; cada um dos sons sucessivos localiza-se então num 

ponto do espaço em que o caminhante poderia pôr o pé; conto as 

minhas sensações no próprio espaço em que as suas causas tangíveis 

se alinham. Pode ser que alguns contem de maneira semelhante as 

sucessivas badaladas de um sino distante38 

                                                           
37 No original: “En tant qu'ensemble d'éléments il s'agit bien d'une multiplicité; em tant qu'indivisible et 

indistincte, elle forme cependant une unité, par um lien qui est en réalité d'ordre successif et temporel; 

mais cette unité et cette multiplicité ne se révèlent qu'à travers leur effet sensible, différant donc de l'effet 

d'autres multiplicités (ou encore du moment précédent et du moment suivant), et c'est cette différence qui 

permet de la dire qualitative. [...] Le qualitatif s'oppose ici au quantitatif sans synthèse possible dans la 

pensée, mais avec tous les mélanges que recèle notre expérience même”. WORMS, Fréderic. Le 

vocabulaire de BERGSON. Paris: Ellipes, 2000, pp.47-48. 

38 BERGSON, [1889] Ensaio sobre os dados imediatos da consciência, Lisboa: Edições 70, 1988, p. 64. 
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O ato de ouvir os passos de alguém na rua, ou as badaladas de um sino, faz 

com que localizemos cada um desses sons sucessivos num ponto do espaço. A nossa 

imaginação representa um ir e vir dos sons, de maneira que a sua sequência ocorre de 

forma natural. Ou seja, os sons do sino chegam para nós gradativamente. Podemos 

conservar uma das vibrações sonoras sem contar, apenas recolhendo a impressão que 

ela exerce de maneira rítmica. Imaginamos contar os sons na ordem do tempo, ou como 

diz Bergson, na pura duração. Porém, podemos contar e separar os sons em um espaço, 

deixando apenas “vestígios idênticos da sua passagem”39. O filósofo esclarece, então, 

que os sons se dissociam, criando intervalos vazios. Estes intervalos, ou este meio, 

favorecem a contagem dos sons. Mais uma vez, lembremos que a operação de contar se 

realiza no espaço. 

 

1.8 – A REPRESENTAÇÃO SIMBÓLICA  

 

 Entretanto, se mergulhamos em nosso interior, mais profundamente, em nossa 

consciência, a operação de contar é dificultada. Os fatos da consciência só podem 

adquirir o aspecto de um número com a intermediação de alguma representação 

simbólica, isto é, como um signo expresso pela linguagem. Podemos contar nossos 

sentimentos, sensações e ideias que estão em mútua penetração. Todavia, contamos 

como forma de representar algo, simbolicamente, em unidades, equivalentes ao número, 

e que ocupam lugar no espaço. A contagem destes fatos da consciência subentende a 

representação simbólica do espaço, ou seja, a projeção que fazemos dos nossos estados 

psíquicos no espaço. A possível soma que é feita dos estados psicológicos no espaço se 

faz pela sua representação simbólica quando exteriorizamos nossas emoções, ou 

sentimentos. E a linguagem é responsável por esse processo. Quando falamos, 

externalizamos o que estamos sentindo na forma de alegria ou tristeza em um 

determinado momento da circunstância de nossa vida. Tal expressão emotiva e 

verbalizada anuncia um ponto de referência no espaço. É pelo tratamento indevido entre 

a duração e o espaço que evidenciamos a simultaneidade. Isto é, nos habituamos a 

conceber o tempo em momentos simultâneos, logo, convertendo-o em espaço. Nessa 

passagem do Ensaio, o autor parece nos sinalizar a construção conceitual da 

                                                           
39 ibid., p. 64. 
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simultaneidade, pois a experiência vivida da nossa duração interna pode aproximar-se 

dos acontecimentos do mundo externo, fora de nós e localizados no espaço. A 

consciência atesta uma mediação entre a duração interior e o espaço ao apreender a 

ocorrência dos fenômenos físicos. Adverte Bergson, 

 

Sem dúvida, as coisas exteriores mudam, mas os seus momentos só se 

sucedem para uma consciência que os recorda. Observamos, fora de 

nós, num dado momento, um conjunto de posições simultâneas: das 

simultaneidades anteriores não fica nada. Situar a duração no espaço 

é, por uma verdadeira contradição, colocar a sucessão no próprio seio 

da simultaneidade. Não é, pois, necessário dizer que as coisas 

exteriores duram, mas antes que há nelas alguma razão inexprimível 

em virtude da qual não podemos considerá-las como momentos 

sucessivos da nossa duração sem constatar que elas mudaram40. 

 

É na consciência que os estados psicológicos se sucedem, se diferenciando 

qualitativamente um do outro. É no espaço que apreendemos as simultaneidades, isto é, 

os instantes percebidos na sucessão entre o antes e o depois, com a exterioridade 

recíproca dos momentos. Isto é, a consciência projeta-se para “fora”, exterioriza-se em 

relação a si ao perceber as coisas ou os fenômenos exteriores uns aos outros. Por isso, 

no espaço, podemos distinguir quando um instante não existe quando o outro já aparece.  

A reflexão aprofundada da oposição entre o espaço e o tempo abre o caminho 

para o entendimento da simultaneidade. Neste caso, é importante depurarmos a ideia de 

tempo mensurável, distinto da duração pura.  

 

Pois se o tempo, como a consciência reflexiva o representa, é um meio 

em que nossos estados de consciência se sucedem de uma maneira que 

podem ser contados, e se, por outro lado, nossa concepção do número 

leva a dispersar no espaço tudo o que se conta diretamente, é de se 

presumir que o tempo, entendido no sentido de um meio em que se 

distingue e onde se conta, é apenas espaço. O que confirmaria antes de 

mais nada essa opinião é que se atribui necessariamente ao espaço as 

imagens pelas quais se descreve o sentimento de que a consciência 

reflexiva tem do tempo e até mesmo da sucessão: é preciso, portanto, 

que a duração pura seja outra coisa41. 

                                                           
40 ibid., p. 156. 
41 No original: “Car si le temps, tel que se le représente la conscience réfléchie, est un milieu où nos états 

de conscience se succèdent distinctement de manière à pouvoir se compter, et si, d'autre part, notre 

conception du nombre aboutit à éparpiller dans l'espace tout ce qui se compte directement, il est à 

présumer que le temps, entendu au sens d'un milieu où l'on distingue et où l'on compte, n'est que de 
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Em Bergson, podemos concluir que há duas espécies de multiplicidade: uma 

multiplicidade quantitativa, numérica, objetiva e exterior, própria dos objetos extensos e 

justapostos no espaço (do tempo homogêneo); e uma multiplicidade qualitativa, 

subjetiva e interior, de penetração mútua, característica dos fatos da consciência, do 

tempo heterogêneo, da duração, em que não há intervenção do espaço. A multiplicidade 

quantitativa é de ordem espacial, ao passo que a multiplicidade qualitativa é de ordem 

temporal e é caracterizada pelo filósofo, nos Ensaios, como uma duração interior, 

heterogênea, real ou pura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
l'espace. Ce qui confirmerait d'abord cette opinion, c'est qu'on emprunte nécessairement à l'espace, les 

images par lesquelles on décrit le sentiment que la conscience réfléchie a du temps et même de la 

succession : il faut donc que la pure durée soit autre chose”. BERGSON, H. ([1888] 1970) .Essai sur les 

données immédiates de la conscience. Paris. Presses Universitaires de France. p. 44. 
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CAPÍTULO 2 – ESPAÇO E SIMULTANEIDADE 

 

Após distinguir as duas noções de multiplicidades a partir da análise do 

número, Bergson nos convida a fazer um estudo atento sobre o espaço e o tempo, tendo 

em vista que ambos denotam a possibilidade de controvérsia quando nos referimos ao 

conceito de duração. Ou seja, podemos confundir o tempo-duração com o espaço 

homogêneo. Veremos como o autor consegue depurar conceitualmente o “espaço” e a 

“duração”, para em seguida esclarecermos como a concepção de simultaneidade aparece 

no Ensaio.  

 

2.1 – O ESPAÇO EM KANT E EM BERGSON 

 

Na Crítica da Razão Pura do filósofo alemão Immanuel Kant42, na parte 

“Estética Transcendental”, o espaço e o tempo surgem como representações intuitivas 

puras. São tidos como formas a priori da sensibilidade. A sensibilidade é uma faculdade 

da intuição43, através da qual os objetos são apreendidos pelo sujeito. O espaço e o 

tempo são formas apriorísticas, isto é, não são derivadas da experiência sensível. Para 

Kant, não é porque percebemos as coisas exteriores a nós e exteriores umas às outras 

que formamos a noção de espaço; ao contrário, é porque há o espaço como uma 

estrutura inseparável à de nossa sensibilidade que percebemos os objetos como 

relacionados ao espaço e ao tempo. Já o tempo, “não é um conceito discursivo ou, como 

se diz, um conceito universal, mas uma forma pura da intuição sensível”44, “o tempo é, 

                                                           
42 Ver KANT, I. [1787] Crítica da Razão Pura. Trad. Manuela P. Dos Santos e Alexandre F. Morujão. 

Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1994. 3ª ed., p. 89. 
43 Kant empregou o termo intuição em vários sentidos: “intuição intelectual, intuição empírica, intuição 

pura. A intuição intelectual, aquele tipo de intuição por intermédio do qual alguns autores pretendem que 

se pode conhecer diretamente certas realidades que se encontram fora do limite da experiência possível. 

Kant rejeita este tipo de intuição. O tipo de intuição aceitável é aquele que tem lugar na medida em que o 

objeto nos é dado, o que unicamente é possível, pelo menos para nós, os homens, quando o espírito foi 

afetado por ele. Segundo Kant, os objetos são-nos dados por meio da sensibilidade, e só esta produz 

intuição. A intuição é empírica quando se relaciona com o objeto por meio das sensações, chamando-se 

fenômeno ao objeto indeterminado desta intuição. A intuição é pura quando não há nela nada do que 

pertence à sensação. A intuição pura tem lugar a priori, como forma pura da sensibilidade e sem um 

objeto real do sentido ou sensação. A intuição, todavia, não basta para o juízo. E este requer conceitos, os 

quais são produzidos pelo entendimento. É fundamental na teoria kantiana do conhecimento a tese de que 

os pensamentos sem conteúdo são vazios; as intuições sem conceitos são cegas”. FERRATER MORA, 

José. Dicionário de Filosofia. Publicações Dom Quixote Lisboa 1978, p. 158. 
44 KANT, I. [1787] Crítica da Razão Pura. Trad. Manuela P. Dos Santos e Alexandre F. Morujão. 

Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1994. 3ª ed., p. 97. 
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pois, simplesmente uma condição subjetiva da nossa (humana) intuição (porque é 

sempre sensível, isto é, na medida em que somos afetados pelos objetos) e não é nada 

em si, fora do sujeito”45. Neste caso, o tempo é a forma pura interna da experiência e o 

espaço um meio externo de manifestação da realidade dos fenômenos dispostos à nossa 

experiência. 

No entanto, no Ensaio sobre os dados imediatos, Bergson contesta essa 

concepção filosófica de Kant. Para o autor francês, os nossos sentidos percebem os 

objetos no espaço. A argumentação bergsoniana chama a atenção para o fato de 

atribuirmos desnecessariamente uma “demasiada importância à questão da realidade 

absoluta do espaço”46. O que seria equivalente a “interrogarmos se o espaço está ou não 

no espaço”47. Para ele, o espaço deriva do ato do espírito e, ao mesmo tempo, é a 

condição de apreensão do mundo sensível. Portanto, podemos afirmar que os objetos 

estão no espaço, assim como o espaço está nos objetos. A dificuldade reside em saber se 

a extensão é um aspecto das qualidades físicas do espaço, ou se estas mesmas 

qualidades físicas são inextensas por essência e o espaço apenas as envolve e existe por 

si só. Ao colocar este problema, o autor apresenta duas hipóteses: de acordo com a 

primeira, “o espaço reduzir-se-ia a uma abstração”, “exprimiria o que certas sensações 

ditas representativas têm em comum entre si”, e, de acordo com a segunda, o espaço é 

dotado de “uma realidade tão sólida como estas sensações, ainda que de outra ordem”48.  

O conceito de “extensão”, para Bergson, remete para a justaposição dos objetos 

materiais no espaço. A ordem de grandeza entre os objetos, ou seja, o tamanho 

comparado entre eles é feito por essa justaposição quando os percebemos no espaço. A 

“extensão” define-se pelas diferentes partes e dimensões dos objetos percebidos no 

espaço. Eis porque o autor nos alerta que é preciso distinguir a percepção da extensão e 

a concepção do espaço, mesmo que estejam implicados um no outro.  

A percepção da extensão é posta em dúvida quando o animal percebe e 

representa o mundo exterior como os humanos. Podemos perceber as coisas em 

diferentes lugares devido às qualidades distintas que elas apresentam, ou seja, a sua 

forma, o seu tamanho, ou a sua cor. A orientação do animal no espaço se daria por uma 

variação de tons coloridos do mundo externo. Segundo o autor, isto “equivale a dizer 

que o espaço não é tão homogêneo para o animal como para nós, e que as 

                                                           
45 ibid., p . 100. 
46 BERGSON, [1889] Ensaio sobre os dados imediatos da consciência, Lisboa: Edições 70, 1988, p. 67. 
47 ibid., p . 67. 
48 ibid., p . 67. 
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determinações do espaço, ou direções, não revestem para ele uma forma puramente 

geométrica”49. 

Mas a concepção de espaço como um “meio vazio homogêneo” implica a 

nossa intuição, ou melhor, um ato indivisível do espírito, uma vez que “temos a 

faculdade especial de perceber ou de conceber um espaço sem qualidade”50. A 

“extensão” e o “espaço” são termos compreendidos pela inteligência humana. Ainda 

segundo Bergson, eles “permitem-nos até efetuar distinções nítidas, contar, abstrair e 

talvez também falar”51. Portanto, a extensão e o espaço são da ordem da multiplicidade 

quantitativa. 

Bergson conclui que Kant arbritariamente confundiu a noção de extensão e de 

inextensivo. O problema desta confusão está em atribuir à “extensão” e ao 

“inextensivo” uma diferença de grau e não uma distinção de natureza. Se tomarmos as 

sensações como inextensivas elas permanecerão o que são em si mesmas, puras, se nada 

lhes acrescentarmos. As sensações não podem ser comparadas por medidas, pois nossos 

estados psicológicos são da natureza de uma multiplicidade qualitativa. A variação das 

minhas sensações se dá por diferenças de natureza, isto é, uma mudança sucessiva que 

varia de forma qualitativa. Cada momento da vida consciente é único em relação ao 

passado imediato e no que concerne a um futuro iminente. Estas sensações referem-se 

aos nossos estados psicológicos que são pura qualidade. E, por serem interiores a nós, 

“não têm nenhuma participação de um elemento extensivo”52. Nossas sensações 

emocionais, por exemplo, podem oscilar durante o decorrer da nossa vida diária. Neste 

sentido, “o extensivo difere, por hipótese, do inextensivo”53. 

O autor demonstra, assim, as diferentes abordagens sobre o tema do espaço e 

esboça sua concepção de simultaneidade. É a ação do espírito e o papel da inteligência 

que o afasta de Kant.  

Em “Da Teoria Elementar Transcendental”, parte primeira da “Estética 

Transcendental”, o filósofo alemão confere à intuição uma relação íntima com a 

sensibilidade, uma vez que a intuição é responsável pelo conhecimento da representação 

dos objetos que nos afetam54. A crítica que Bergson dirige a Kant é pelo fato do filósofo 

alemão considerar o espaço em correlação com as sensações. Ou seja, quando formamos 

                                                           
49 ibid., p . 70. 
50 ibid., p . 71. 
51 ibid., p . 71. 
52 ibid., p . 15. 
53 ibid., p . 69. 
54 KANT, I. [1787] Crítica da Razão Pura. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 3ª Ed, 1994, p. 15. 
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um “misto” entre espaço e sensações. As sensações podem ser contadas quando são 

externalizadas pela linguagem. A sua representação é simbólica no espaço, pois, ao 

simbolizarmos a sensação com uma única palavra, sinalizamos um ponto de localização 

para a utilidade de nossa ação. Para o filósofo francês, externalizar as sensações pela 

linguagem é um hábito ilusório da nossa consciência, ou melhor, “a consciência é 

habituada a pensar no espaço e a dizer a si própria o que pensa”55. E este espaço é 

representado como uma “realidade sem qualidade” que permite “distinguir entre si as 

sensações idênticas e simultâneas”56. Nas palavras de Frédéric Worms, o espaço é “a 

representação pura e homogênea em que dispomos objetos simultâneos, para distingui-

los e dividi-los, representação que nossa mente forja por um ato específico para as 

necessidades de nossa ação57. Esta concepção se distingue da “diferenciação 

qualitativa” que é a própria duração.  

A noção de intuição em Bergson se opõe a de Kant.  A intuição, em obras 

posteriores ao Ensaio, é um modo de conhecimento de alcance metafísico para o 

filósofo francês. Para Worms, “como conhecimento, a intuição seria conhecimento 

imediato de um ‘objeto’ sem, portanto, que nada da ordem de um ‘sujeito’ se misturasse 

a ela, como ocorre no modelo da intuição dita ‘sensível’, pura receptividade de nossos 

sentidos”58.  A clássica relação kantiana entre o sujeito e o objeto para a construção do 

conhecimento é, então, criticada pelo filósofo francês. Como afirma Viellard-Baron, 

“Bergson substitui as categorias de sujeito e de objeto pela oposição mais flexível de 

interioridade e de exterioridade”59, que poderíamos traduzir por “duração pura” e 

“espaço”. Em contraposição à intuição, existe a função prática da inteligência para o 

conhecimento. Worms sinaliza essa divergência entre Kant e Bergson: “não é mais o 

limite sensível de nossa intuição que restringe o alcance da nossa inteligência, pelo 

contrário, é a função biológica de nossa inteligência que limita o alcance de nossa 

                                                           
55 BERGSON, [1889] Ensaio sobre os dados imediatos da consciência, Lisboa: Edições 70, 1988, p. 26. 
56 ibid., p . 65. 
57 No original “L'espace est donc la représentation pure et homogène où nous disposons des objets 

simultanés, pour les distinguer et pour les diviser, représentation que notre esprit forge par un acte 

spécifique pour les besoins de notre action”. WORMS, Fréderic. Le vocabulaire de BERGSON. Paris: 

Ellipes, 2000, p. 24. 
58 No original “En tant que connaissance, l'intuition serait connaissance immédiate d'un ‘objet’ sans donc 

que rien s'y mêle du  ‘sujet’, sur le modèle de l'intuition dite ‘sensible’ pure réceptivité de nos sens”. 

WORMS, Fréderic. Le vocabulaire de BERGSON. Paris: Ellipes, 2000, p. 38. 
59 VIEILLARD-BARON, Jean-Louis. [1999] Compreender Bergson. Tradução de Mariana de Almeida 

Campos. Petrópolis: RJ: Vozes, 2007, p. 60. 
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intuição”60, isto é, tanto o nosso modo humano de pensar, quanto o instinto dado por 

natureza aos animais, nos permitem agir sobre a matéria e no espaço. Assim, o papel da 

inteligência limita-se ao espaço. Diz Villeard-Baron: “ela é então criticada no Ensaio na 

medida em que esquece a duração, que é incrivelmente difícil se apropriar em função do 

espaço e do tempo”61. 

 

2.2 – SUCESSÃO E SIMULTANEIDADE 

 

Diante dessas diferenças expostas, Bergson dispõe sua conclusão. Podemos 

dizer que conhecemos “duas realidades” de ordens diferentes: uma homogênea, o 

espaço, que é criado pela inteligência humana; a outra heterogênea, das qualidades 

sensíveis. Uma delas é a brecha teórica para o nosso entendimento do conceito de 

simultaneidade.  

A concepção de simultaneidade indica a intromissão do espaço no tempo. A 

primeira “realidade” é a do espaço, que é homogêneo. O autor é bastante categórico 

sobre essa noção: “se o espaço se tem de definir como homogêneo, parece que 

inversamente todo o meio homogêneo e indefinido será espaço”62. Todas as coisas ou 

objetos situados no espaço constituem uma multiplicidade quantitativa. Lembremos que 

esta ordem quantitativa se alcança por um desdobramento no espaço quando contamos. 

Em todo caso, “a homogeneidade consiste aqui na ausência de toda a qualidade”63. No 

espaço, não há duração; só há sucessão do antes e do depois. Por conseguinte, uma 

sucessão espacial. Ou seja, os objetos justapostos criam condições para o surgimento de 

intervalos vazios durante a passagem da contagem de um para o outro no espaço. A 

segunda “realidade” é uma multiplicidade dos estados da consciência em penetração 

mútua, com a sucessão do antes no depois, numa heterogeneidade qualitativa 

considerada em sua “pureza original”64, sem nenhuma relação com a representação 

numérica, quantitativa. Logo, podemos dizer que há uma “sucessão temporal”. 

O conceito de simultaneidade toma forma no Ensaio, quando os termos 

“espaço” e “tempo” se aproximam do conceito de “duração homogênea”, que toma o 

                                                           
60 No original “ce n'est plus la limite sensible de notre intuition qui restreint la portée de notre 

intelligence, c'est au contraire la fonction biologique de notre intelligence qui limite la portée de notre 

intuition”. WORMS, Fréderic. Le vocabulaire de BERGSON. Paris: Ellipes, 2000, p. 34. 
61 VIEILLARD-BARON, Jean-Louis. [1999] Compreender Bergson. Tradução de Mariana de Almeida 

Campos. Petrópolis: RJ: Vozes, 2007, p. 64. 
62 BERGSON, [1889] Ensaio sobre os dados imediatos da consciência, Lisboa: Edições 70, 1988, p. 71. 
63 Ibid., p. 71. 
64 Ibid., p. 85. 
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tempo como grandeza numérica (espacializado), tal como a ciência adota. O autor 

apresenta seu argumento mostrando que essa aproximação ocorre por analogia ao 

processo fisiológico da “endosmose”65. Há fenômenos físicos que ocorrem no espaço, 

porém suas manifestações sucessivas só são percebidas por uma consciência que as 

recordam. A diferença entre a “exterioridade” dos eventos e a capacidade de recordação 

pela memória, logo consciência, em minha “interioridade”, origina uma zona de 

intercessão homogênea do espaço com o tempo. Esta relação de troca entre a percepção 

dos eventos no mundo exterior e a influência que tais eventos exercem em nossa 

consciência é a simultaneidade. A aparente experiência temporal da duração é, portanto, 

espacializada.  

Neste caso, a construção conceitual da simultaneidade se dá a partir do 

conceito de duração homogênea, isto é, a partir de um tempo mascarado pelo espaço. 

Trata-se de um tempo homogêneo, que é como que a “quarta dimensão” do espaço. Ou, 

mais precisamente, nas palavras de Jean Beaufret: “o tempo espacializado é apenas uma 

refração da duração original”66.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 O termo fisiológico refere-se ao fluxo interno de um fluido através de uma membrana permeável para 

um fluido de maior concentração. Isto é, o fenômeno favorece a absorção de um líquido externo para o 

interior de um organismo através de suas finas extremidades.  Veremos como o processo de endosmose 

concilia-se num sentido filosófico à noção de simultaneidade no Ensaio. Disponível em: 

<https://www.thefreedictionary.com/endosmosis> Acesso em 13 de outubro de 2017. 
66 No original “Le temps spatialisé n'est qu'une refraction de la durée originelle”. BEAUFRET, Jean. 

Notes sur la philosophie en France au XIX  siècle. De Maine de Biran à Bergson. Paris: Vrin, 1984. p. 

79. 

https://www.thefreedictionary.com/endosmosis
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CAPÍTULO 3 – TEMPO E SIMULTANEIDADE 

 

Ao apresentarmos a formulação da “Teoria das Multiplicidades”, no início 

deste capítulo, e a diferença entre “espaço” e “tempo”, percebemos que o espaço é um 

elemento constituinte da simultaneidade. E qual seria o papel do tempo na construção 

conceitual da simultaneidade para Bergson?  

 

3.1- DURAÇÃO HOMOGÊNEA E DURAÇÃO HETEROGÊNEA 

 

Uma análise minuciosa da concepção de tempo é requerida para o 

entendimento do conceito de “simultaneidade”. Ao deixar bem claro a sua definição de 

espaço como um “meio vazio homogêneo”, o autor desperta a nossa atenção para uma 

dupla faceta que encobre o significado do termo “homogeneidade”. Para ele, “o 

homogêneo revestiria uma dupla forma, conforme o preenchesse uma coexistência e a 

sucessão”67. No Ensaio, no que se refere à ideia do tempo como duração, um equívoco 

pode ser cometido se o tratarmos como um meio homogêneo igual ao espaço. A 

primeira nota de rodapé68 escrita por Bergson já coloca em relevo termos importantes 

do início do capítulo II de sua obra, advertindo para a necessidade de fazer uma 

distinção entre “tempo qualidade” e “tempo quantidade”.   

Bergson apresenta duas noções de duração: uma real, pura de toda mistura, e 

outra, superficial, camuflada, na qual intervém o espaço. A duração pura é a forma que 

a sucessão dos nossos estados de consciência adquire quando o nosso eu deixa-se viver, 

não estabelecendo uma separação entre o estado atual e o anterior. O autor exemplifica 

esta passagem com as notas de uma melodia, fundidas num todo. As notas sucedem-se, 

e as percebemos umas nas outras, penetrando-se por um efeito de solidariedade, 

configurando, assim, a harmonia da frase musical. Já a duração superficial pode ser 

obtida ao contarmos os momentos sucessivos e os relacionarmos com o número. Neste 

                                                           
67 BERGSON, [1889] Ensaio sobre os dados imediatos da consciência, Lisboa: Edições 70, 1988, p. 71. 
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filósofo francês François Pillon a um artigo sobre a solidariedade das noções de número e espaço, 

publicado por G. Noel na revista Critique philosophique, de 1883-1884. Segundo Bergson, Pillon em sua 

refutação, não faz distinção entre o tempo qualidade e o tempo quantidade. Para Bergson, o verbo 

“distinguir” adquire dois sentidos: um qualitativo e o outro quantitativo. Ambos são confundidos pelas 

relações com o espaço. O espaço é a dimensão homogênea que permite medir o tempo de forma 

quantitativa, porém não qualitativa.  Esta análise consistiu no assunto principal do autor no segundo 

capítulo do Ensaio. C.f, BERGSON, Henri. [1889] Ensaio sobre os dados imediatos da consciência, 

Lisboa. Edições 70, 1988, p. 57. 
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caso, o tempo surge, em primeiro lugar, como uma grandeza mensurável e semelhante 

ao espaço. Podemos exemplificar com o transcorrer do minuto do relógio, ao marcar os 

segundos em sessenta oscilações. Ou seja, quando direcionamos nossa atenção ao som 

do “tic-tac” do relógio, percebemos, que começamos uma contagem para acompanhar o 

seu ritmo. Esta suposta contagem de tempo entra nos cálculos sob a forma de 

quantidade e de medida de grandeza. É uma ideia de tempo que se introduz nas 

fórmulas de matemática. O tempo do relógio que se divide em parcelas iguais é uma 

medida, uma grandeza homogênea. Por isso, a importância de o filósofo ressaltar que a 

verdadeira duração é a da nossa experiência vivida no tempo, esta duração que é pura, 

qualitativa e heterogênea. Por outro lado, quando espacializamos essa nossa experiência 

do tempo ao falarmos ou nos expressarmos pela linguagem, é a duração homogênea que 

projetamos no espaço como tempo quantitativo. Desta forma, “o tempo, concebido sob 

a forma de um meio indefinido e homogêneo, não é senão o fantasma do espaço 

assediando a consciência reflexiva”69. O autor questiona se o tempo concebido pelo 

homem é um meio homogêneo. Isto ocorre quando a noção de tempo é deturpada pela 

intromissão da ideia de espaço na esfera da consciência pura. É assim que os fatos da 

consciência são representados como exteriores uns aos outros. A exterioridade como 

característica das coisas que ocupam o espaço lhes é falsamente atribuída quando os 

estados psicológicos são dispostos no tempo como meio homogêneo.  

A representação simbólica que fazemos, de forma geral, substituindo o tempo 

pelo espaço percorrido, remete aos sessenta pontos de uma linha fixa, que correspondem 

a cada uma das oscilações do pêndulo, e não às sessenta badaladas sucedendo-se. Se 

representarmos as sessenta oscilações de uma vez, com uma só apercepção do espírito, 

excluímos a ideia de sucessão. Por outro lado, Bergson argumenta que, se 

representamos as sessenta oscilações sucessivamente, sem alterar o seu modo de 

produção no espaço, pensamos em cada oscilação, excluindo a lembrança precedente, 

porque o espaço não conservou qualquer vestígio, ficando continuamente no presente e 

renunciando a pensar uma autêntica sucessão ou uma duração real. Eis por que o autor 

ressalta a importância do papel da consciência quanto aos instantes percebidos. Mas a 

mudança sucessiva e qualitativa é constatada pela visão interior da minha consciência. 

Diz o autor: “a consciência teria uma impressão indefinível e de algum modo qualitativa 
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da mudança, mas não apareceria fora dela, porque também se produziria ainda o mesmo 

número de simultaneidades no espaço”70. 

Se conservarmos no presente, no sentido do “agora”, junto com a imagem da 

oscilação, a lembrança da oscilação que a antecedia, podemos dizer que: 1) as duas 

imagens se justapõem; 2) ou são percebidas uma na outra, penetrando-se e organizando-

se como notas de uma melodia, formando uma multiplicidade qualitativa dessemelhante 

com o número, afastando-se da ideia de um meio homogêneo ou de uma multiplicidade 

quantitativa. No segundo caso, a consciência cuidadosamente abstém-se de representar a 

duração simbolicamente, pois a representação simbólica da duração resulta na sua 

espacialização.  

O autor nos adverte que até podemos conceber a sucessão sem a distinção, 

como uma penetração mútua, solidária, uma organização íntima de elementos que não 

se distinguem numericamente, nem as isolam um dos outros. Esta é a sucessão pura: a 

sucessão como mudanças qualitativas que se fundem, se adentram, sem serem exteriores 

uma às outras, e sem parentesco com o número. É pura heterogeneidade. E, ao 

voltarmos atenciosamente à consciência, admitiremos que ela se comporta desta 

maneira quando se recusa a representar a duração simbolicamente.  

No entanto, o que ocorre habitualmente é uma confusão entre o tempo e o 

espaço, quando justapomos os nossos estados de consciência, de maneira a percebê-los 

simultaneamente, não um no outro, mas um ao lado do outro. A simultaneidade se faz 

pela percepção de vários pontos justapostos num só tempo. Não podemos confundir, no 

entanto, a duração pura com algo análogo ao espaço. Neste caso, projetamos o tempo no 

espaço, exprimimos a duração pela extensão, e a sucessão adquire, para nós, a forma de 

uma linha contínua, ou de uma cadeia, em que as partes se tocam sem se penetrar. Esta é 

a sucessão espacial com exterioridade recíproca. Ou seja, ao estabelecermos uma ordem 

na sucessão, é a simultaneidade que se origina no espaço. Esta imagem implica a 

percepção, não sucessiva do antes com o depois, mas as partes alinham-se as condições 

do espaço com o antes e o depois, que além do mais, são as mesmas da simultaneidade. 

Para Bergson, não podemos estabelecer uma ordem entre termos sem antes distingui-

los, sem depois compararmos os lugares que ocupam. Eles são percebidos, pois, como 

múltiplos, simultâneos e distintos, ou seja, justapostos. Podemos perceber que a 

distinção entre os tipos de termos e as suas posições parece estar no espaço, no ponto 
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em que a simultaneidade torna-se mais originária do que uma sucessão espacial. A 

ordem só é estabelecida na sucessão depois de a sucessão ser projetada no espaço e 

representada como simultaneidade. A ideia de uma certa ordem de sucessão de termos 

distintos no tempo ou até mesmo de uma série reversível na duração implica a 

representação do tempo no espaço. Uma vez que posso conceber como uma ilusão da 

“sucessão temporal”, por uma “sucessão espacial” do antes e do depois. Na sucessão 

temporal, não há posições do antes e do depois, isto porque a mudança é contínua.  

 

3.2 - O MOVIMENTO EM BERGSON 

 

Bergson também transporta esta análise para o conceito de movimento. O 

movimento seria descrito como um “símbolo vivo de uma duração aparentemente 

homogênea”71. Ou seja, “quase sempre se diz que um movimento acontece no espaço, e 

quando se classifica o movimento homogêneo e divisível é no espaço percorrido que se 

pensa, como se pudessemos confundir com o próprio movimento”72. Assim sendo, no 

espaço, só há partes e qualquer ponto em que se considere o móvel é apenas uma 

posição. As posições sucessivas do móvel ocupam perfeitamente o espaço.  

Entretanto, na consciência de uma pessoa que não tivesse a ideia de espaço, a 

sucessão dos estados não poderia assumir a forma de uma linha, suas sensações se 

adicionariam dinamicamente umas às outras e se organizariam como as notas sucessivas 

de uma melodia pela qual nos deixamos embalar. Neste caso, o movimento puro é uma 

síntese mental, um processo psíquico e inextenso. Esta síntese é de natureza qualitativa, 

na qual podemos distinguir uma mesma sensação da outra pela sua intensidade. Há um 

arranjo gradativo de nossas sensações misturadas umas às outras, semelhante a uma 

frase melódica. Em uma das passagens do Ensaio, Bergson descreve como a 

consciência percebe e sintetiza o movimento indivisível. A referência ilustrativa da 

estrela cadente exemplifica seu propósito. 

 

Para nos convercermos, bastará pensar no que se experimenta ao 

percebermos de súbito uma estrela cadente: neste movimento de 

extrema rapidez, a dissociação opera-se por si própria entre o espaço 
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percorrido, que nos surge em forma de linha de fogo, e a sensação 

absolutamente indivisível do movimento ou da mobilidade73. 

 

Segundo Bergson, podemos distinguir dois elementos no movimento: o espaço 

percorrido e o ato de percorrer. No espaço percorrido, “atribuímos ao movimento a 

própria divisibilidade do espaço que percorre, esquecendo que se pode perfeitamente 

dividir uma coisa, mas não um ato”74. Em relação ao ato, “habituamo-nos a projetar este 

mesmo ato no espaço, a aplicá-lo ao longo da linha que o móvel percorre”75. No espaço 

percorrido, temos uma quantidade e no ato de percorrer, uma realidade na consciência 

que dispõe de qualidade e de intensidade 76.  

Para reforçar seu argumento filosófico, Bergson refere a discussão do espaço 

percorrido e do ato de percorrer a uma das mais antigas escolas tradicionais da filosofia: 

a escola dos Eleatas77. Especificamente, a um paradoxo de Zenão: sobre Aquiles e a 

tartaruga78. O paradoxo descreve Aquiles, ao disputar uma corrida com a tartaruga, 

dando uma margem de espaço de vantagem, e conclui que Aquiles jamais alcançaria a 

tartaruga. Ora, diz Bergson,  

 

[...] a verdade é que cada um dos passos de Aquiles é um ato simples, 

indivisível e, depois de um determinado número destes atos, Aquiles 

terá ultrapassado a tartaruga. A ilusão dos Eleatas está em identificar 

esta série de atos indivisíveis e sui generis com o espaço homogêneo 

que os supõe. Como este espaço se pode dividir e recompor segundo 

qualquer lei, julgam-se autorizados a reconstituir o movimento total de 

Aquiles, não com os passos de Aquiles, mas com os da tartaruga; na 

                                                           
73 ibid., p. 79. 
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divisíveis finitamente, sempre a noção de movimento conduzirá a absurdos como o de Aquiles que jamais 

alcança em sua corrida veloz a lenta tartaruga”. Os Pré-socráticos. Trad. José Cavalcante de Souza, 2ª. 
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verdade, substituem Aquiles perseguindo a tartaruga por duas 

tartarugas reguladas uma pela outra, duas tartarugas condenadas a 

fazer o mesmo gênero de passos ou de atos simultâneos, de modo a 

nunca se apanharem79. 

 

Ora, Aquiles consegue ultrapassar a tartaruga porque cada um dos passos de 

ambos são “indivisíveis enquanto movimento, e grandezas diferentes enquanto 

espaço”80. O espaço percorrido por Aquiles será superior ao da tartaruga. Concluiu 

Bergson, 

 

É isto que Zenão não tem em conta quando recompõe o movimento de 

Aquiles segundo a mesma lei do movimento da tartaruga, esquecendo 

que o espaço apenas se presta a um modo de decomposição e de 

recomposição arbitrária, confundindo assim espaço e movimento81. 

 

As críticas que Bergson faz aos estudos físico-matemáticos quando se trata de 

medir a velocidade do movimento são pertinentes. Afinal, como podemos marcar um 

ponto em movimento? Da perspectiva científica, ao medir a velocidade de um 

movimento, constatamos uma simultaneidade. Ou seja, na física, a velocidade é 

entendida como a taxa de tempo (rapidez) com que um objeto muda de posição82. 

Assim, introduzimos esta velocidade nos cálculos, pontuando a velocidade do 

movimento de um determinado objeto. Se quisermos marcar o instante de tempo do 

encontro entre dois móveis no espaço, teremos a simultaneidade registrada pelo relógio, 

isto é, a fusão entre o “tempo quantitativo” e o espaço. A matemática ultrapassa a sua 

função ao querer reconstituir o que ocorreu no intervalo das duas simultaneidades, por 

meio de simultaneidades novas. Os cálculos matemáticos apenas adotam novas 

simultaneidades. Teremos, então, novas interseções entre o “tempo matemático” e o 

espaço. 

Por isso, critica Bergson “a ciência opera no tempo e no movimento apenas 

com a condição de eliminar o elemento essencial e qualitativo  do tempo a duração, e 
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do movimento a mobilidade”83. O “tempo matemático” e o espaço alinham as 

simultaneidades. A argumentação científica não define a duração real, mas a 

semelhança de duas durações homogêneas. Segundo o autor,  

 

[...] dois intervalos de tempos são ditos iguais quando dois corpos 

idênticos, colocados em idênticas circunstâncias no começo de cada 

um destes intervalos, e submetidos às mesmas ações e influências, 

tiverem percorrido o mesmo espaço no fim destes intervalos84. 

 

Além do mais, a concepção de velocidade no estudo da mecânica é construída 

da mesma maneira pelo discurso científico: 

 

[...] nesta análise do movimento variado como na do movimento 

uniforme, trata-se apenas de espaços uma vez percorridos e das 

posições simultâneas uma vez atingidas. Tínhamos então base para 

afirmar que, se a mecânica conserva do tempo apenas a 

simultaneidade, do próprio movimento retém somente a imobilidade85. 

 

A álgebra, por sua vez, também não pode tomar a duração real e o movimento 

em si mesmos; apenas, transcreve os resultados numéricos dos seus cálculos das 

posições ocupadas por um determinado móvel no espaço. A duração pura e o 

movimento são sínteses mentais que apreendo como experiência temporal, e não coisas. 

Se o móvel ocupa sucessivamente os pontos de uma linha, o movimento não tem nada 

em comum com esta linha. As posições no espaço ocupadas pelo móvel variam e, em 

correspondência com elas, são estabelecidos diferentes momentos da duração: ou seja, a 

cada posição no espaço, atribui-se um momento da duração homogênea. Criam-se, 

assim, momentos distintos só pelo fato de o móvel ocupar posições diferentes. A 

duração em si não tem momentos idênticos nem exteriores uns aos outros, é 

heterogênea qualitativamente na medida em que os nossos estados de consciência fluem 

como experiência real, indistinta numericamente e dessemelhante com o espaço. Este é 

homogêneo e as coisas situadas nele constituem uma multiplicidade quantitativa. É a 
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duração homogênea que é obtida por um desdobramento no espaço ao supor uma 

sucessão do antes e do depois. Lembra o autor: 

 

Dar-no-emos conta do preciso instante em que o movimento começa, 

isto é, a simultaneidade de uma mudança exterior com um dos nossos 

estados psíquicos; aperceber-nos-emos do momento em que o 

movimento acaba, isto é, ainda uma simultaneidade; finalmente, 

mediremos o espaço percorrido, a única coisa que, de fato, é 

mensurável. Portanto, não se trata aqui de duração, mas apenas de 

espaço e simultaneidades86. 

 

Para o autor, o tempo não pode assumir, para a nossa consciência, o aspecto de 

um meio homogêneo, no qual os termos de uma sucessão se exteriorizam uns aos 

outros. A representação simbólica do tempo, que conferimos à nossa consciência, se 

deve a um duplo aspecto: um termo sempre idêntico a ele mesmo, quando pensamos na 

identidade do objeto exterior em movimento; e outro termo específico, obtido pela 

síntese dos vestígios de imagens ou sombras captadas do objeto em movimento. Em 

outras palavras, temos o próprio objeto em movimento, e a repetição de imagens deste 

objeto como pontos no espaço. Por isso, a confusão entre as multiplicidades quantitativa 

e qualitativa.  

 

Daí a possibilidade de desdobrar no espaço, sob a forma de 

multiplicidade numérica, o que chamamos uma multiplicidade 

qualitativa, e de considerar uma como o equivalente da outra. Ora, em 

nenhuma circunstância este duplo processo se verifica tão facilmente 

como na percepção do fenômeno exterior, em si desconhecido, que 

para nós toma a forma de movimento87. 

 

 

3.3 – A DUPLA REALIDADE E A SIMULTANEIDADE 

 

A partir destas reflexões, Bergson então apresenta a relação entre “duas 

realidades” experimentadas pelo nosso “eu”. Se associarmos estas experiências dadas 

pela “dupla realidade” com o relógio de pêndulo, podemos dizer que: externamente a 

mim, na realidade exterior, no espaço homogêneo, existe somente uma posição da 

agulha e do pêndulo, porque das posições que passam, nada fica; internamente a mim, 
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na realidade interior, há um processo de interpenetração dos fatos da consciência que 

constitui a verdadeira duração real. O “eu consciente” dura quando tomo por mim as 

variações passadas do pêndulo. Mas ao mesmo tempo, apreendo a oscilação atual. Caso 

seja suprimido por um instante o “eu consciente” das variações do pêndulo, fica apenas 

a posição do pêndulo, sem a duração real. No entanto, se o pêndulo e suas oscilações 

forem suprimidos, fica apenas a duração heterogênea do “eu consciente”, sem 

momentos exteriores uns aos outros, e sem relação com qualquer número. Em nosso eu 

profundo, lembra o filósofo francês: “há sucessão sem exterioridade recíproca; fora do 

eu, exterioridade recíproca sem sucessão”88, pois, como já foi dito, a oscilação presente 

do pendulo é distinta da oscilação anterior, e esta não existe para compor uma sucessão 

temporal, a não ser para uma consciência atenta que se recorde do momento passado e 

justaponha as variações do pêndulo no espaço. Nas palavras de Frédéric Worms: 

 

Constatar que o tempo “passa” parece de início conduzir Bergson a 

uma dupla tese de realidade: não somente da realidade do tempo em si 

mesmo, apesar de sua passagem contínua, mas também, justamente 

porque sua desaparição parece imediatamente anular sua existência, a 

da consciência ou do sujeito que se apercebe de tal passagem.89  

 

As oscilações são, pois, distintas, porque uma já não existe quando a outra se 

produz. “Quando sigo com os olhos no mostrador de um relógio o movimento da agulha 

que corresponde às oscilações do pêndulo, não meço a duração como parece acreditar-

se; limito-me a contar simultaneidades, o que é muito diferente”90. Segundo Bergson, 

por hábito, estabelecemos o mesmo tipo de distinção entre os momentos sucessivos da 

nossa vida consciente: as oscilações do balancim decompõem-na, por assim dizer, em 

partes exteriores umas às outra. As fases sucessivas da nossa vida consciente, que se 

interpenetram, correspondem cada uma a uma oscilação do pêndulo que lhe é 

simultânea. Resulta daí uma ideia errônea de uma duração homogênea, análoga ao 

espaço, cujos momentos idênticos se seguiriam, sem se interpenetrarem. Estas 

oscilações pendulares influenciam a nossa vida consciente com suas vibrações: a nossa 

consciência as organiza em um conjunto, as conserva e alinha por meio de lembranças. 
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Neste caso, criamos uma quarta dimensão do espaço, que denominamos “tempo 

espacializado”, um “amálgama” de tempo e espaço, que permite ao movimento 

pendular justapor-se indefinidamente em instantes distintos.  

Portanto, podemos dizer que a construção do conceito de simultaneidade em 

Bergson transita na complexidade entre o real e o imaginário, isto é, entre o instante real 

percebido pela nossa consciência e a ilusão de um tempo-duração moldado pelo espaço. 

Segundo o próprio autor, “há um espaço real sem duração, mas onde fenômenos 

aparecem e desaparecem simultaneamente com os nossos estados de consciência”91. 

Depois de afirmar a presença de um espaço real sem duração, o autor remete à duração 

real, dada pela nossa interioridade, como um fluxo vital em sintonia com os eventos do 

mundo exterior. Para o filósofo, podemos perceber que “há uma duração real, cujos 

momentos heterogêneos se interpenetram, podendo cada momento aproximar-se de um 

estado do mundo exterior que é dele contemporâneo e separar outros momentos por 

efeito dessa aproximação”92. A duração real possibilita, por “efeito de aproximação” 

com um acontecimento do mundo externo, no espaço, uma experiência viva. O 

resultado deste “efeito de aproximação” é intermediado por uma consciência atenta. Ou, 

nas palavras do próprio autor:  

 

[...] cada um dos estados ditos sucessivos do mundo exterior existe só, 

e a sua multiplicidade só tem realidade apenas para uma consciência 

que é capaz primeiramente, de conservá-los, de justapô-los, e a seguir, 

exteriorizando-os relativamente uns aos outros. Se os conserva, é 

porque os diversos estados do mundo externo dão origem a fatos da 

consciência que penetram uns nos outros, se organizam 

insensivelmente juntos e ligam o passado ao presente devido a esta 

solidariedade. Se ela os exterioriza relativamente uns aos outros é 

porque, pensando a seguir na sua distinção radical (deixando de 

aparecer um quando aparece o outro), percebe-os na forma de uma 

multiplicidade distinta; o que equivale a alinhá-los juntos no espaço 

em que cada um deles existia separadamente. O espaço empregado 

para esse fim é precisamente o que se chama o tempo homogêneo93. 

 

 

A simultaneidade constitui-se, então, pela representação simbólica da duração, 

representação esta tirada do espaço.  Neste caso, a duração apresenta-se na “forma 

ilusória de um meio homogêneo”. A simultaneidade intercede entre as “duas 

realidades”: uma que é espaço real sem duração, em que se observa a exterioridade dos 

                                                           
91 ibid., p. 78. 
92 ibid., p. 78. 
93 ibid., p. 85. 
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acontecimentos do mundo, ou seja, em que os fenômenos aparecem e desaparecem 

simultaneamente com os nossos estados de consciência; outra que é duração real, 

interioridade do nosso eu, em que os momentos heterogêneos se interpenetram, podendo 

cada um destes momentos se aproximarem de um estado do mundo exterior. 

 

Da comparação destas duas realidades nasce uma representação 

simbólica da duração, tirada do espaço. A duração toma assim a forma 

ilusória de um meio homogêneo, e o traço de união entre os dois 

termos, espaço e duração, é a simultaneidade que se poderia definir 

como a intersecção do tempo com o espaço94. 

 

Ao analisarmos atentamente o nosso percurso de distinção entre dois “pares” 

dos elementos no movimento: as posições sucessivas e as sínteses das posições, o 

espaço percorrido e o ato de percorrer, uma corrente de endosmose surge entre ambos. 

Esta estrutura mista dos pares constitui a simultaneidade. Diante de nossa consciência, a 

“troca endosmótica” se da por “uma mistura entre a sensação puramente intensiva da 

mobilidade e a representação extensiva do espaço percorrido”95. 

A paridade entre espaço real sem duração e a duração real pode ser entendida 

como um canal de fluxo entre o evento no espaço e um momento de duração pura, 

retidos pela nossa consciência. Tal é o resultado da nossa interpretação do conceito de 

simultaneidade que se apresenta no Ensaio de 1889. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94 ibid., p. 78. 
95 ibid., p. 80. 
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CONCLUSÃO 

 

No nosso trabalho procuramos apontar a construção conceitual do termo 

“simultaneidade”. Vimos que é descrito com uma “interseção do tempo com o 

espaço”96, ou melhor, um traço de união entre o tempo e o espaço. Consequentemente, 

era necessário esclarecer as concepções de tempo e espaço, que passaram a ser o fio 

condutor de nossa pesquisa. Ao apresentar o conceito de simultaneidade no capítulo II, 

“Da multiplicidade dos estados de consciência: A ideia de duração”, na obra Ensaio 

sobre os dados imediatos da consciência, de 1889, Bergson nos advertiu da necessidade 

de fazermos uma reflexão filosófica acerca da distinção entre duas ideias de tempo: o 

tempo como quantitativo, ou homogêneo, descrito por medidas de grandeza, 

enclausurado no relógio pelo movimento dos ponteiros; e o tempo como qualitativo, ou 

heterogêneo, descrito como a experiência viva e consciente do fluxo ininterrupto dos 

nossos estados psicológicos. Este tempo qualitativo, é a duração pura. O espaço, no 

entanto, é tomado pelo filósofo como meio vazio homogêneo e exterior à minha 

consciência. Ele contribui para a orientação e a realização de nossas ações práticas no 

mundo. Ademais, em toda medida de grandeza e justaposição de objetos, o espaço é 

tomado como referência de localização ou de fixidez. Eis por que temos a necessidade 

de estabelecer a distinção entre o tempo como fluidez contínua e o espaço como fixador 

do movimento.  

Bergson demonstrou, com argumentos precisos, como a ideia de número – e 

em verdade toda perspectiva quantitativa – se formava com relação ao espaço. Contar é 

enumerar posições no espaço. Neste caso, quando tomamos o tempo como unidade 

numérica, apenas estamos espacializando algo que é da ordem de uma sucessão 

descontínua e homogênea. É assim que formamos a ideia de tempo homogêneo. Por 

outra via, o filósofo concebe a verdadeira natureza do tempo como multiplicidade 

qualitativa. Percebemos que o autor defende o tempo como duração pura e heterogênea, 

isto é, um tempo no qual nossos estados de consciência mudam qualitativamente, sem 

se distinguirem numericamente uns dos outros. Esta é a verdadeira experiência humana 

do tempo. Constatamos também que o tempo homogêneo impõe-se como referência real 

no nosso dia-a-dia. Isso impede nossa capacidade de refletir sobre nós mesmos. O 

tempo espacializado rege a nossa ação prática, tão necessária para o convívio, para as 

                                                           
96 BERGSON, Henri. Ensaio sobre os dados imediatos da consciência, Lisboa. Edições 70, 1988, p. 78. 
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relações sociais, sejam elas interações humanas nas Universidades, empresas, atividades 

de lazer, etc. Ao focarmos nosso estudo no Ensaio, vimos que Bergson atribuiu um 

papel importante à consciência na passagem do tempo compreendido como duração. 

Além disso, a teoria das multiplicidades, outro tema importante deste livro, abre para 

uma reflexão sobre o horizonte da construção de duas realidades: a realidade da 

existência exterior, do espaço como meio da realização de nossas ações; e a realidade 

como a experiência interior dos fluxos de nossas emoções, afetos e sensações. 

A conclusão do nosso trabalho é a de que a simultaneidade é dada pela 

interseção entre a sucessão temporal e a justaposição espacial. Os instantes presentes se 

seguem de um antes e desembocam em um depois, tornando-se, assim, uma quarta 

dimensão do espaço. A simultaneidade é, portanto, uma projeção da duração pura no 

espaço. Apesar disso, vimos que a combinação entre o espaço real sem duração e a 

duração real é o que atribuímos à “troca endosmótica”, a saber, é um canal de fluxo que 

se forma entre a apreensão do evento no espaço e um momento de nossa duração pura. 

Esta “troca” só é possível com a presença de uma consciência espectadora, uma 

consciência que participa e intercede no momento presente entre as “duas realidades”, 

uma consciência que desempenha o papel de “transitar” entre a realidade do espaço e a 

realidade do tempo. 

Vimos também que Bergson já tinha exposto sua reflexão ao tratar das 

multiplicidades no Ensaio, de 1889.  

 

[...] experimentamos uma incrível dificuldade em representar a 

duração na sua pureza original; e, sem dúvida, isto deve-se a que não 

duramos sozinhos: as coisas exteriores parece, duram como nós, e o 

tempo, considerado sob este último ponto de vista, tem todo o aspecto 

de um meio homogêneo. Não só os momentos desta duração parecem 

exteriores uns aos outros, como o seriam os corpos no espaço, mas o 

movimento percebido pelos nossos sentidos é a prova, de certa 

maneira palpável, de uma duração homogênea e mensurável97. 

 

No Ensaio, o momento presente é dado como simultaneidade. Não podemos 

fixar a continuidade da duração, mas apreendemos um “presente intuitivo” como 

participante do fluxo da nossa duração interior. E é por isto que a passagem das 

mudanças é percebida pela nossa consciência. O que não podemos é fazer da 

simultaneidade uma sucessão. Vimos que, na sucessão temporal, há uma organização 

                                                           
97 BERGSON, Henri. [1889] Ensaio sobre os dados imediatos da consciência, Lisboa: Edições 70, 1988, 

pp; 77-78. 
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íntima de nossas emoções que estão em intensa penetração mútua, não existindo 

isolamento entre elas. Não podemos colocá-las em ordem, pois sua relação é de 

solidariedade. O tempo da sucessão é o da duração pura. Toda representação de algo 

projetada no espaço e dada a um só tempo é grandeza numérica. Porém, há 

possibilidade de pensarmos o tempo que surge na simultaneidade, abrindo a nossa 

consciência para novas experiências como duração interior. A simultaneidade no Ensaio 

pode ser descrita como tendo uma origem psicológica. 

 

Que existe, da duração, fora de nós? Apenas o presente ou, se antes 

preferirmos, a simultaneidade. Sem dúvida, as coisas exteriores 

mudam, mas os seus momentos só se sucedem para uma consciência 

que os recorda. Observamos, fora de nós, num dado momento, um 

conjunto de posições simultâneas: das simultaneidades anteriores não 

fica nada. Situar a duração no espaço é, por uma verdadeira 

contradição, colocar à sucessão no próprio seio da simultaneidade98. 

 

Todavia, no Ensaio, Bergson deixou a questão da concomitância dos fluxos das 

durações exteriores com a nossa duração interior aberta a interpretações. 

 

Não é, pois, necessário dizer que as coisas exteriores duram, mas antes 

que há nelas alguma razão inexprimível em virtude da qual não 

podemos considerá-las como momentos sucessivos da nossa duração 

sem constatar que elas mudaram99. 

 

Notamos também a importância do papel da consciência do observador. A 

consciência expõe-se a uma intermediação na “dupla realidade”: se situa entre um 

espaço real sem duração, no qual os fenômenos externos surgem e desaparecem, assim 

como os nossos estados da consciência; e uma duração real em que os momentos 

heterogêneos dos nossos estados da consciência se penetram mutuamente, aproximam-

se e afastam-se por efeito dessa aproximação com o mundo exterior.  

No Ensaio, Bergson apresenta a simultaneidade como elemento pertencente ao 

espaço. A simultaneidade é então construída conceitualmente com o tempo, que não 

dura, e com o espaço que alinha as posições justapostas dos fenômenos e dos objetos. 

Tal construção conceitual nos seduz a pensar na imobilidade da realidade por um 

                                                           
98 ibid., p. 156. 
99 ibid., p. 156. 
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instante. Esta é a definição da simultaneidade como a interseção do tempo com o espaço 

que aparece no Ensaio, de 1889. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Trad. Alfredo Bosi. 1º ed.São Paulo: 

Martins Fontes. 2007.  

BEAUFRET, Jean. Notes sur la philosophie em France au XIX  siècle. De Maine de 

Biran á Bergson. Paris: Vrin, 1984.  

BERGSON, Henri. [1889] Ensaio sobre os dados imediatos da consciência, Lisboa: 

Edições 70, 1988. 

______. Essai sur les données immédiates de la conscience. Paris. Presses 

Universitaires de France, ([1889] 1948). 

______. [1903] Introdução à Metafísica. Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 

2005. 

______. [1911] A consciência e a vida. Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 2005. 

______. [1911] A intuição filosófica. Textos escolhidos. Os Pensadores. São Paulo: 

Nova Cultural, 2005. 

DELEUZE, G. [1966] Bergsonismo. São Paulo: 34, 2012. 

FERRATER MORA, José. Dicionário de Filosofia. Publicações Dom Quixote Lisboa 

1978. 

KANT, I. [1787] Crítica da Razão Pura. Trad. Manuela P. Dos Santos e Alexandre F. 

Morujão. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1994. 3ª ed. 

MORENTE, M. G. Fundamentos de filosofia. Lições preliminares. São Paulo: Mestre 

Jou, 1980.  

PINTO, Débora C. M. Espaço, extensão e número: suas relações e seu significado na 

filosofia bergsoniana in Discurso n° 29. São Paulo: Discurso Editorial, 1998.  

PRADO JR, Bento. Presença e Campo Transcendental: Consciência e Negatividade na 

filosofia de Henri Bergson. São Paulo: Edusp, 1989. 



53 

 

 

RIEMANN, G. F. B. 1867. Sur les hyporthèses qui servent de fondement à la 

géométrie. OEuvres de Riemann, 2ª édit.. Mémoires de la Société Royale des Sciences 

de Gottingue, t. XIII; 1867 

SOUZA, Jose Cavalcanti de. Os Pré-Socráticos. (Coleção Os Pensadores). São Paulo: 

Abril Cultural, 1978. 

VIEILLARD-BARON, Jean-Louis. [1999] Compreender Bergson. Tradução de 

Mariana de Almeida Campos. Petrópolis: RJ: Vozes, 2007. 

WORMS, Fréderic. Le vocabulaire de BERGSON. Paris: Ellipes, 2000. 

______. A concepção bergsoniana do tempo, Dois Pontos – Temporalidade na 

Filosofia Contemporânea, vol. 1, nº 1, 2004. 

 

ENDEREÇOS ELETRÔNICOS CONSULTADOS 

 

ENCYCLOPEDIA BRITANNICA, Inc. Digital inovation. Advancing Education. 

Disponível em: <https://www.britannica.com/>. Acesso em 20 de outubro 2017. 

FARLEX, Inc. The Free Dictionary: Dictionary, Encyclopedia and Thesaurus. 

Disponível em: https://www.thefreedictionary.com/. Acesso em 13 de outubro de 2017. 

INSTITUTO DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA – IMPA. Geometria 

Diferencial. Matemática Universitária. IMPA, 1998. Disponível em: 

<https://impa.br/page-livros/geometria-diferencial/>. Acesso em: 10 de outubro de 

2017. 

 

 

https://www.thefreedictionary.com/
https://www.thefreedictionary.com/
https://impa.br/page-livros/geometria-diferencial/

	INTRODUÇÃO
	Capítulo 1 – oS DOIS TIPOS DE MULTIPLICIDADE

