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Às pessoas que fazem parte da minha duração como movimento contínuo de 
lembranças e atualizações, contribuindo para que o impulso vital possa 

irromper na eterna criação que é a vida. 
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A idéia do futuro, prenhe de uma infinidade de possíveis, é pois mais fecunda 
do que o próprio futuro, e é por isso que há mais encanto na esperança do 

que na posse, no sonho do que na realidade (BERGSON, 1927, p.16). 
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RESUMO 

 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa qualitativa bibliográfica e documental, que pretende 

apresentar a teoria do conhecimento em Bergson e suas ressonâncias na filosofia, educação e 

cinema. O pensamento de Bergson gira em torno da distinção e mesmo da oposição, sem 

mútua exclusão, entre inteligência e intuição. O filósofo francês tem uma construção 

sistemática, original e coerente do pensamento, que pode ser sintetizada num impulso de vida 

que cria e se desenrola na duração, ou seja, num movimento dinâmico e de ininterrupta 

criação, culminando no aparecimento do ser humano constituído de consciência, memória e 

liberdade. Entende-se, nesta pesquisa, que a teoria da educação supõe uma teoria do 

conhecimento, pois, tem suas raízes gnosiológicas que lhes dão sustentação. Neste sentido, 

procura-se discutir a teoria do conhecimento em Bergson, pelas imagens do cinema, 

percebendo suas evidências no filme Hiroshima meu amor (1959). Trata-se de um exercício 

metodológico de análise e discussão da teoria do conhecimento, como possibilidade de pensá-

la nas fronteiras entre Educação, Filosofia e Cinema. Busca-se explicitar os pressupostos 

epistemológicos e ontológicos presentes na sua teoria, empregando o método da análise da 

imagem como possibilidade de articular mediações subjetivas e objetivas, intelectivas e 

intuitivas. Num primeiro momento, um apanhado geral dos elementos fundantes da filosofia 

de Bergson que nos dão já uma indicação de como sua filosofia está envolvida pelo conceito 

de duração e algumas ressonâncias na educação. Em seguida esclarece-se o pensamento de 

Bergson nas imagens do cinema, num resgate feito pelo pensador Gilles Deleuze. No último 

momento da pesquisa analisou-se o conceito de duração e movimento no pensamento 

bergsoniano, buscando evidências no filme Hiroshima Meu amor (1959), de Alain Resnais, 

evidenciando sua contribuição para o processo do conhecimento.  

 

 

Palavras Chave: Bergson, Conhecimento, Cinema-tempo, Educação, Deleuze. 
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ABSTRACT 

 

This work is the result of qualitative, biographic and document research that seeks to present 

the theory of knowledge of Bergson, and its resonances in the fields of Philosophy, Education 

and Cinema. Bergson‟s thinking revolves around the distinction, and even opposition, 

between intelligence and intuition. The French philosopher has a systematic, original and 

coherent way of constructing his thinking that can be summarized as an impulse of life that 

creates and develops over time, i.e. in a dynamic movement of uninterrupted creation, 

culminating in the appearance of human beings, consisting of consciousness, memory and 

freedom. It is understood, in this research, that the theory of education presupposes a theory 

of knowledge, as it has gnoseological roots that give it support. In this sense the theory of 

knowledge in Bergson is discussed by means of cinematic images, perceiving its influence in 

the film Hiroshima my love (1959). It is a methodological exercise involving analysis and 

discussion of the theory of knowledge, as an opportunity to reflect on it within the boundaries 

between Education, Philosophy and Cinema. The aim is to explain the epistemological and 

ontological premises contained in Bergson‟s theory, using the method of image analysis as a 

means of articulating mediations that are, at the same time, both subjective and objective, 

intellectual and intuitive. First it gives a general overview of the key elements of Bergson‟s 

philosophy, which reveal how his philosophy is imbued by the concept of duration and some 

resonances in education. Next, it clarifies Bergson‟s thinking in the cinematic images, in light 

of the thinking of Gilles Deleuze. Finally, it deals with the concept of duration and movement 

in Bergson‟s thinking, seeking evidence in the film Hiroshima my love, directed by Alain 

Resnais, thereby demonstrating his contribution to the process of knowledge. 

 

Key words: Bergson, Knowledge, Cinema-time, Education, Deleuze. 
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INTRODUÇÃO 

 

Um dos questionamentos que perpassa o cotidiano histórico do ser humano é a busca 

pela possibilidade de conhecimento. Pode o sujeito apreender realmente o objeto? Será que há 

um conhecimento imediato, além do mediato, um conhecimento intuitivo, além do 

discursivo? Vivemos um desafio em tempos de rápidas transformações, de lidar com a 

amplidão no âmbito do conhecimento e suas aplicações. 

 Este desafio perpassou o pensamento de Bergson (1859-1940), que afirma: “a teoria 

do conhecimento é a teoria da vida” (BERGSON, 2005a). O filósofo francês tem uma 

construção sistemática, original e coerente do seu pensamento, que pode ser sintetizada num 

impulso de vida que cria e se desenrola na duração, ou seja num movimento dinâmico e de 

ininterrupta criação, culminando no aparecimento do ser humano constituído de consciência, 

memória e liberdade.  

Alguns profissionais na área da educação afirmam categoricamente que a pesquisa em 

educação deve ser “empírica” para que seja relevante e para que, efetivamente, faça jus aos 

propósitos de sua tarefa. O olhar filosófico não ignora o lado “empírico”, só que ele deseja ir 

além do visível, tendo como possibilidade de construção de outros mundos. Para Henning 

(2007), alguns explicam a filosofia como método de investigação ou aquela atividade que 

evidencia o esforço humano de se relacionar com o mundo a partir de sua natural curiosidade 

gnoseológica, desbanalizando-o, espantando-se com o inusitado ou admirando os seus 

enigmas de maneira curiosa. “A Filosofia interessa-se por todo o substrato teórico que nos 

mobiliza diante das inquietações do mundo e que permite deflagrarmos ações compreensivas 

diante da vida” (HENNING, 2007, p. 24). 

Entendendo que a teoria da educação supõe uma teoria do conhecimento, pois, tem 

suas raízes gnosiológicas que lhes dão sustentação, a presente pesquisa discute a teoria do 

conhecimento em Bergson, e sua ressonância nas imagens do cinema, percebendo suas 

evidências no filme Hiroshima Meu Amor (1959), que “eleva o cinema ao plano da filosofia” 

(ROCHA, 2008, p.30).  

Trata-se de um exercício metodológico de análise e discussão da teoria do 

conhecimento, como possibilidade de pensá-la nas fronteiras entre Educação, Filosofia e 

Cinema. Parece legítimo, nos dias atuais, que educadores reflitam sobre o conhecimento em 

suas interfaces com os processos educacionais, tendo como suporte a filosofia, disciplina que 

tradicionalmente subscreveu o que constitui a ciência ou o conhecimento e as práticas 

políticas e educacionais consideradas legítimas. Do mesmo modo, em tempos de avanços 
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tecnológicos expressivos, nos quais a linguagem imagética assume lugar de destaque, 

considera-se relevante que pesquisadores se debrucem sobre esse fenômeno procurando 

reconhecer outras formas de manifestação do conhecimento, que ultrapassem a mera leitura 

intelectiva e racional da realidade. 

Como “todo método implica uma teoria da ciência que, por sua vez, se lastreia numa 

teoria do conhecimento” (GAMBOA, 2007, p.11), buscou-se na presente pesquisa assumir a 

teoria do conhecimento proposta por Bergson. Tratou-se de explicitar os pressupostos 

epistemológicos e ontológicos presentes na sua teoria, empregando o método da análise da 

imagem como possibilidade de articular mediações subjetivas e objetivas, intelectivas e 

intuitivas. 

O pensamento de Bergson pareceu o mais apropriado para esse intento, pois gira em 

torno da distinção e mesmo da oposição, sem mútua exclusão, entre inteligência e intuição. A 

inteligência como faculdade de raciocínio e cálculo, capta a realidade de modo fragmentário e 

estático. A intuição permite-nos atingir a duração (evolução, perpétuo vir-a-ser, criação 

constante) ou movimento, a essência e a existência das coisas. Elas, inteligência e intuição, 

diferem uma da outra pela função. 

Para Bergson, o cérebro é um mecanismo. Não é uma alma. "É o cérebro que faz parte 

do mundo material, e não o mundo material que faz parte do cérebro" (BERGSON, 2006c, 

p.13). O cérebro adiciona unidades de quantidade com infinita precisão. Mas somente ele não 

poderia criar a Última Ceia de Leonardo da Vinci, misturando um grupo de cores com outro, 

nem Crime e Castigo de Dostoievski, juntando as letras do alfabeto russo. As grandes obras-

primas de arte e da natureza, e a maior obra prima de todas, o ser humano, podem ser 

apreendidas, não somente pelo cérebro, mas pela alma, pela essência, a essência intuitiva.   

Bergson defende o primado da intuição, na sua filosofia e gnosiologia no 

conhecimento do movimento (duração). Para ele, o homem, além de intelectivo, é um ser 

intuitivo. A intuição consiste num único ato do espírito que, subitamente, lança-se sobre o 

objeto, apreende-o, fixa-o e determina-o com uma só visão da alma. Ela, no pensamento 

bergsoniano, é uma categoria explicativa fundamental do ser humano, porque o leva ao 

interior de sua vida e dos objetos cognoscentes, tomando conhecimento de si próprio e 

daquilo que está ao seu redor. A intuição é o caminho para se chegar ao conhecimento e à 

satisfação da atividade criativa do homem na realização do seu trabalho como consciência em 

evolução e manifestação do impulso vital. 

Ao contrário desta realidade criativa, observa-se grande parte das pessoas colocando-

se em face da realidade e procurando dominá-la. Dominá-la, partindo-a, dividindo-a e 
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seccionando-a. O meio do qual o homem se serve para o domínio da natureza é a inteligência, 

que opera por meio de quantificação ou de espacialização. O conhecimento da ciência é quase 

que quantificado, numérico. O homem quantifica, em suma, a natureza, para dominá-la, 

constituindo um sistema convencional de índices quantitativos. 

O bergsonismo salienta que no ato de conhecer, intelecto e intuição, se 

complementam. Deste modo, como dito, intelecto e intuição formam uma oposição não 

excludente: a ciência utiliza o conceito, a filosofia diz o ser, a intuição, essência do real, capta 

o vir-a-ser.  

Somente a intuição reencontra a vida e os aspectos dinâmicos da realidade, 

permitindo-nos ultrapassar a inteligência. O universo deixa de ser visto como uma máquina, 

composto por uma infinidade de objetos, para ser descrito como um todo dinâmico, 

indivisível, cujas partes estão essencialmente inter-relacionadas e só podem ser vislumbradas 

como modelos de um processo cósmico (BERGSON, 2006c).  

Intuição é a simpatia que nos transporta para o interior de um objeto para coincidir 

com o que ele tem de único e, conseqüentemente, de inexprimível. Por ela entraríamos no 

objeto como entramos em nosso eu, viveríamos sua vida como vivemos a nossa; duraríamos 

na sua duração, ao mesmo tempo em que seguimos durando na nossa.  

O artista adentra-se na matéria; sua visão vai além da superfície, penetrando no 

coração mesmo do seu ser. Para ele, o aspecto material se apresenta como a exteriorização de 

algo inédito e único, de um movimento original simples, que ele sente e, ao mesmo tempo, 

derrama, verte com confusão, por assim dizer, nas suas obras, tornando explícita essa 

realidade latente e fazendo com que o espectador participe da intuição que o próprio artista 

sentiu primeiro. A intenção da vida é o que o artista visa captar, colocando-se no interior do 

objeto por uma espécie de comunhão, abaixando, por um esforço de intuição, a barreira que o 

espaça, interpõe entre ele e o modelo.  

Para Bergson, o uso das imagens pode fazer a mediação entre a intuição e a tradução 

dos símbolos. A intuição, na medida do possível, pode ser vista, por meio de uma imagem 

mediadora que nos mantém no concreto e é intermediária entre a simplicidade da intuição e a 

complexidade de sua tradução em palavras. 

Para o método intuitivo, elaborado por Bergson (2005a; 2006c), é impossível que a 

linguagem conceitual abarque a realidade no seu movimento e na sua duração. Somente a 

intuição consegue fazê-lo e sua mediação pode ser realizada pela imagem da arte. Nesta 

pesquisa, foram debatidos os conceitos bergsonianos de tempo, movimento e intuição pela 
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análise das imagens cinematográficas mediada pela teoria do cinema de Gilles Deleuze, cujos 

referenciais fundamentam-se nas obras de Bergson.  

Com a ajuda de Deleuze (1985, 2007), percebe-se que as imagens adotadas por 

Bergson não são imagens visuais estáticas, mas, imagens de movimento, de ação, de esforço, 

em suma, imagens dinâmicas. O paradigma visual não é a fotografia, mas o cinema, embora o 

pensamento bergsoniano tenha feito críticas ao modelo cinematográfico da inteligência 

(mecanicista), propondo o uso de imagens para a comunicação da intuição. 

A consciência encontra sentido de ser nos atos criativos. Ao criar, o homem evolui seu 

ser, pensar e agir. Ele encontra, neste processo, o gosto de viver. O homem é um criar-se e 

recriar-se constante. O cinema, como arte e linguagem de pensamento, sempre passou por 

transformações nas suas produções e linguagem empregada, em especial, a linguagem não-

verbal. Diante disso, analisamos a expressão da concepção de tempo e os seus termos afins 

em Bergson, no filme Hiroshima Meu Amor (1959) de Alain Resnais, bem como sua 

contribuição para o processo do conhecimento. Este olhar sobre o filme, à luz do pensamento 

bergsoniano, é uma tentativa de analisar o cinema em uma nova prática das imagens, como 

linguagem não verbal. Trata-se de pensar as imagens do cinema como possibilidade de 

comunicar a intuição. Não em uma perspectiva estática, mas dinâmica ou em movimento 

contínuo. O que, na perspectiva deleuziana, significa pensar o cinema como uma 

recontextualização incessante de tudo o que a memória evoca, alargando os limites do 

pensamento.  

Não há uma obra explicitamente sobre educação, dentre os escritos de Bergson. Mas, 

ele participou ativamente de movimentos educativos na França e foi conselheiro superior da 

Educação Pública. Tendo presente que toda teoria da educação supõe uma teoria do 

conhecimento, o autor francês tem, em seus escritos, muito a contribuir na área educacional. 

Nesses escritos há convicção de que a educação tem como finalidade conservar e aumentar o 

impulso vital, fazendo desabrochar a liberdade e a criatividade. 

É, sem dúvida, uma tarefa imprescindível da filosofia, trazer à discussão os 

pressupostos epistemológicos envolvidos no conhecimento da realidade. Particularmente, na 

educação e na perspectiva teórica aqui assumida, essa questão se impõe efetivamente porque 

o processo educacional está envolvido com a intervenção da subjetividade e da intuição. 

“Tanto no plano de suas expressões teóricas como no de suas realizações práticas, a educação 

envolve a própria subjetividade e suas produções, exigindo do educador uma atenção 

específica e redobrada para lidar com essa situação” (GAMBOA, 2007, p.12). 
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Em nossa realidade, de mundo ocidental, houve uma supervalorização da razão 

discursiva em detrimento da intuição. Pensar conhecimento a partir de um arranjo que abranja 

cognição e criação, eis o desafio! O tema proposto decorre de uma preocupação que advém da 

minha prática docente no Ensino Superior de Filosofia, na qual percebo que o conhecimento 

intuitivo tem sido deixado de lado, pela busca exagerada do conhecimento intelectivo. 

Observo a valorização excessiva da memorização de nomes, conceitos, princípios, que são 

apropriados, sem terem muito significado, sobrando pouco espaço para a criatividade, a 

significação. A liberdade de estabelecer novas relações dinâmicas com o objeto de 

conhecimento não se realiza, prevalecendo um conhecimento já posto, acabado e estático.   

 A filosofia de Bergson, colocada no cinema por Deleuze, tem muito a oferecer, como 

sustento e suporte, para as práticas educativas que valorizam a criação na busca do 

conhecimento. Perpassando suas obras, pode-se abstrair uma teoria implícita da educação. Há, 

uma coerência profunda entre a teoria do conhecimento e esta filosofia da educação, ambas 

apoiadas, segundo a reflexão bergsoniana, na vontade de criar, móvel fundamental do homem. 

Estudando Bergson, percebe-se que a educação tem como objetivo conservar e aumentar o 

impulso vital, élan vital, fazendo desabrochar a liberdade e a criatividade. O ato criador surge 

de uma situação de liberdade: o ato de educar é fomentar a liberdade de modo que o homem 

se energize em atos com toda sua alma. Educar é, para Bergson (2005a), levar o homem a se 

expor na sua ação, a criar através da ação.  

O pensamento bergsoniano concebe a educação como uma formação integral.  O 

conhecimento intelectivo, dentro do campo educacional, é necessário, pois capacita o ser 

humano no raciocínio lógico, mas deve-se ter cuidado com o dogmatismo racionalista, 

cientificista, cujo ensino é meramente informativo, acumulativo ou enciclopédico. Pelo 

pensamento de Bergson, percebemos que essa capacidade é insuficiente para o educando que 

vê a realidade, não estática, mas em puro movimento.  

Com base nos pressupostos apresentados, a presente dissertação, está organizada por 

um conjunto de capítulos que, articulados, procuram explicitar as bases epistemológicas 

orientadoras do estudo, assim como o exercício analítico de imagens e com base nos 

princípios da teoria do conhecimento em Bergson. O capítulo I apresenta a abordagem 

metodológica do estudo que se pautou a pesquisa bibliográfica e documental. Os capítulos 

seguintes (Cap. II, III e IV) foram construídos com base no método intuitivo de Bergson, que 

se divide em 3 atos. No capítulo II, com o tema: Primeiro Ato em Bergson: Filosofia, 

conhecimento e aprendizagem, é apresentada a filosofia de Henri Bergson, seus principais 

conceitos, propostas e método buscando preparar o leitor para a problematização e construção 
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das aproximações da sua filosofia com a educação. Toma-se como base  o primeiro ato que 

pede a aplicação da prova do verdadeiro e do falso aos próprios problemas, denunciando os 

falsos problemas, reconciliando verdade e criação no nível dos problemas. No capítulo III, 

será esclarecido aspectos da teoria do conhecimento de Bergson, mediada pela imagem do 

cinema. Sob o título, Segundo Ato: Cinema-tempo uma acolhida ao pensamento bergsoniano, 

percebe-se o cinema, como um vasto campo a ser pesquisado e conhecido, fértil para 

comunicar as idéias de Bergson. Por meio das contribuições de Deleuze, discorre-se sobre a 

fase em que toda imagem é imagem-movimento até a fase na qual o cinema se torna imagem 

direta do tempo, tendo com base o Segundo ato do método bergsoniano, este pede que se lute 

contra a ilusão, e reencontre as verdadeiras diferenças de natureza ou as articulações do real. 

Do mesmo modo, no capítulo IV, com o título: Terceiro ato em Bergson: a duração 

nas imagens do cinema, pretendo abordar o conceito de tempo e movimento no pensamento 

bergsoniano, buscando evidências no filme Hiroshima Meu Amor (1959), de Alain Resnais, 

evidenciando sua contribuição para o processo do conhecimento. Os flashbacks do filme 

articulam presente e passado de maneira única: não há tempo presente que não esteja 

impregnado de passado, assim como não há percepção que não esteja impregnada de 

lembranças. O tempo é um dos principais temas de Hiroshima Meu Amor (1959), sua 

narração é desconstrutiva e a temporalidade, estilhaçada, isto é, existe o corte atemporal. É 

um filme de imagens escritas e palavras filmadas.  

Bergson cria um modelo de filosofia espiritualista, mostrando o homem como um ser 

evolutivo, pois não podemos pré-estabelecer o futuro. Sendo assim, esperar que a educação 

prepare para o futuro é um equívoco, pois não sabemos como este será, para que possamos 

preparar alguém para enfrentá-lo. De fato, Bergson revela-se um espírito perspicaz, atento às 

correspondências do desenvolvimento do ser humano a partir da vida como dinâmica do 

impulso vital de si mesmo. Trata de compreender a vida como impulso interior do fluxo de 

energia e na sua consciência criadora, que se mostra num eterno criar-se e recriar-se. Para o 

pensador francês, tudo o que podemos fazer é desenvolver a liberdade das pessoas, sua 

iniciativa e criatividade. Educar, na teoria implícita da educação de Bergson, é levar o ser 

humano a se expor na sua ação, a criar, através desta.  

A presente dissertação procura não trazer respostas com verdades absolutas, mas abrir 

as reflexões para novos questionamentos que venham a ampliar a concepção de educação, e 

esclarecer as relações entre o processo de produção do conhecimento intelectivo/intuitivo e o 

processo de Educação. Além do objetivo proposto, esta pesquisa quer ser um agradecimento 

pelos questionamentos e estranhamentos vivenciados, que hoje compreendo como uma das 
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principais e indeléveis contribuições do mestrado em educação ao meu caráter, vida, enfim, 

em minha duração. 
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CAPÍTULO I 

METODOLOGIA 

 

1.1 Abordagem metodológica da pesquisa 

 

Esta pesquisa foi realizada com a abordagem qualitativa, pois trabalha com o 

pressuposto da teoria do conhecimento, partindo do todo para o particular e valorizando o 

processo e não apenas o resultado. O interesse não está focalizado em contar o número de 

vezes em que uma variável aparece, mas sim que qualidade elas apresentam (LEOPARDI, 

2001). 

Conforme Minayo (1994), a pesquisa qualitativa responde a questões muito 

particulares. Ela se preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado. 

Segundo Paton (1986), a pesquisa teve como principal característica, própria das pesquisas 

qualitativas, o fato de que estas seguem a tradição „compreensiva‟ ou „interpretativa‟. 

A abordagem metodológica deste estudo sustenta-se em pesquisa de natureza 

bibliográfica e documental, que emprega, como fonte de investigação, as obras de Bergson 

(2005a; 2006c; 1927; 2006a), Deleuze (1985; 2007) e o filme Hiroshima meu Amor (1959). 

Como passo inicial na construção da pesquisa bibliográfica tem-se por objetivo 

conhecer as diferentes contribuições científicas disponíveis sobre a filosofia bergsoniana. As 

leituras sustentam-se nas obras de Bergson: Evolução Criadora (2005a), Matéria e Memória 

(2006c), Ensaio sobre os dados imediatos da consciência (1927), O pensamento e o movente 

(2006a). Por meio destas leituras procuro esclarecer o pensamento de Bergson e os conceitos 

que o compõem, privilegiando o conceito de tempo como duração. 

Busca-se, também, realizar uma aproximação da categoria da intuição, como modo de 

conhecer a duração, de Bergson, com os Comentários a Bergson nos livros de cinema de 

Gilles Deleuze: Imagem Movimento (1985) e Imagem Tempo (2007) para ser possível pensar 

o virtual e o atual em um corpus de imagens audiovisuais no filme: Hiroshima Meu Amor 

(1959). Por essa razão, a pesquisa assume também um caráter documental, sendo que o filme 

se apresenta como uma fonte rica e estável de dados capaz de evidenciar na sua linguagem 

imagética a teoria bergsoniana. 

Parto do pressuposto de que o uso do filme como fonte documental favorece a 

observação do processo de maturação ou de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, 

conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas, entre outros (CELLARD, 2008). 
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Na concepção de Figueiredo (2007), o documento como fonte de pesquisa pode ser 

escrito e não escrito. Nessa última categoria incluem-se: filmes, vídeos, slides, fotografias ou 

pôsteres. Esses documentos são fontes de informações, indicações e esclarecimentos cujos 

conteúdos elucidam determinadas questões e servem de prova para outras, de acordo com o 

interesse do pesquisador.  

Appolinário (2009) também apresenta uma definição ampliada de documento 

nomeando-o como qualquer suporte que contenha informação registrada, formando uma 

unidade, que possa servir para consulta, estudo ou prova. São exemplos desse universo, os 

impressos, os manuscritos, os registros audiovisuais e sonoros, as imagens, entre outros. 

 

1.1.1 O método intuitivo proposto por Bergson  

 

Deleuze (2008) identifica a intuição como o próprio método da filosofia bergsoniana. 

A intuição não é pragmática, nem cartesiana. Ela busca o fluído e o orgânico, mas de maneira 

organizada e palpável.  

 

A intuição é o método do Bergsonismo. Intuição não é um sentimento, uma 

inspiração, nem tampouco uma simpatia confusa, mas um método 

plenamente desenvolvido, um dos mais plenamente desenvolvidos métodos 

filosóficos (DELEUZE, 2008, p.13). 

 

A intuição, enquanto impulso interior da apreensão imediata do real, consiste em uma 

experiência direta, que nos conduz ao interior das coisas e, mesmo, além de sua condição. 

Bergson utilizava o método intuitivo para concretizar a sua ambição de colocar a filosofia no 

mesmo plano das ciências positivas. Deleuze (2008), que percebe a intuição como método 

rigoroso ou preciso, afirma que “Bergson contava com o método da intuição para estabelecer 

a filosofia como disciplina absolutamente “precisa”, tão precisa em seu domínio quanto a 

ciência no seu, tão prolongável e transmissível quanto a própria ciência” (DELEUZE, 2008, 

p.13). Mas como a intuição, que designa um conhecimento apreensível imediato, pode 

assumir as vias de um método, se dizemos que o método implica na sua essência a própria 

mediação? Até mesmo mediações sucessivas e ininterruptas? 

Bergson (2006a) apresenta a intuição como um ato simples, que não exclui uma 

multiplicidade qualitativa e virtual, direções diversas nas quais ela se atualiza. Por isso, a 

intuição implica uma pluralidade de acepções, pontos de vista múltiplos irredutíveis. 
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As regras do método são colocadas em três atos, que não são herméticas e que a 

intuição já pressupõe a duração (o contínuo): 

1º Ato: Posição e criação dos problemas; 

2º Ato: Descoberta de verdadeiras diferenças de natureza; 

3º Ato: Apreensão do tempo real. 

No primeiro ato deve-se aplicar a prova do verdadeiro ou falso aos próprios 

problemas, denunciar os falsos problemas, reconciliar verdade e criação no nível dos 

problemas. À luz deste ato, comete-se o erro de acreditar que o verdadeiro e o falso estão 

somente para as soluções, que eles começam apenas com soluções. Para Bergson (2006a), 

esse preconceito é social, pois nos fornecem problemas totalmente feitos e nos obrigam a 

resolve-los, deixando-nos uma grande margem de liberdade.  

 

A verdadeira liberdade está em um poder de decisão, de constituição dos 

próprios problemas: esse poder, “semidivino”, implica tanto o esvaecimento 

de falsos problemas quanto o surgimento criador de verdadeiros 

(DELEUZE, 2008, p.9). 

 

Deve-se encontrar o problema e, conseguinte, de colocá-lo, mais ainda do que resolve-

lo. Um problema especulativo é resolvido (descoberto) desde que bem colocado. 

 

Mas colocar o problema não é simplesmente descobrir, é inventar. A 

descoberta incide sobre o que já existe, atualmente ou virtualmente; 

portanto, cedo ou tarde ela seguramente vem. A invenção dá o ser ao que 

não era, podendo nunca ter vindo. Já em matemática, e com mais forte razão 

em metafísica, o esforço de invenção consiste mais frequentemente em 

suscitar o problema, em criar os termos nos quais ele se colocará. Colocação 

e solução do problema estão quase se equivalendo aqui: os verdadeiros 

grandes problemas são colocados apenas quando resolvidos (BERGSON, 

2006a, p.51-52). 

 

Não se quer afirmar que só os problemas é que são válidos, ao contrário, são as 

soluções que interessam, todavia o problema tem sempre a solução que ele merece em função 

da maneira pelo qual é colocado, das condições sob as quais é determinado como problema, 

dos meios e dos termos de que se dispõe para colocá-lo. A história da humanidade é o 

conjunto da colocação e solução de verdadeiros problemas. 

 

A preocupação bergsoniana com o método filosófico passa certamente pelo 

questionamento das relações entre as condições metódicas do conhecimento 

e as respostas filosóficas aos problemas que historicamente se propõe os 

vários autores. Este questionamento não se refere apenas ao percurso da 

reflexão necessária para solucionar o problema, mas envolve também um 
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exame das condições em que um problema é apresentado. Talvez mais 

importante que a elaboração da solução seja a elaboração da própria 

pergunta (SILVA, 1994, p.29). 

 

No pensamento bergsoniano, a noção de problema tem suas raízes, para além da 

história, na própria vida e no impulso vital: é a vida que se determina essencialmente no ato 

de contornar obstáculos, de colocar e resolver um problema. A construção do organismo é, ao 

mesmo tempo, colocação de problema e solução 

 A grande dificuldade no entendimento desta regra é a necessidade de aplicar a prova 

de verdade para os próprios problemas, para além das soluções. Definir o verdadeiro e o falso 

em relação às soluções seria relativamente fácil, mas o fazê-lo em relação ao próprio 

problema encerra uma dificuldade que, por vezes, quando definido pela possibilidade e 

impossibilidade de receber uma solução, se diz ser verdadeiro ou falso, acaba reduzindo a 

própria verificação de verdade. 

A intuição deve reagir criticamente contra a tendência intelectual de pensarmos em 

termos de mais ou de menos, ou seja, de apreendermos diferenças de grau onde na verdade 

repousam diferenças de natureza. A intuição apreende as diferenças travestidas de diferenças 

de grau e reporta à inteligência os parâmetros e critérios que permitem separar os verdadeiros 

problemas e os falsos. Para Bergson (2005a), a inteligência é a faculdade que coloca os 

problemas em geral, mas só a intuição decide acerca do verdadeiro e do falso nos problemas 

colocados, pronta para impelir a inteligência a voltar-se contra si mesma. 

O primeiro ato proposto por Bergson pode ser observado no exercício metodológico 

da presente pesquisa, notadamente, no capítulo II. Nele evidencia-se a ideia de que os 

verdadeiros e falsos não estão nas soluções que são dadas aos problemas, mas na 

compreensão da natureza mesma dos problemas. Por exemplo, não é possível dar uma solução 

ao problema espaço e tempo colocando-os numa mesma natureza. Espaço e tempo são de 

naturezas diferentes, logo, para compreendê-los há que se conhecer profundamente a natureza 

de cada um. A intuição é o caminho por ele proposto, para entendermos o tempo como 

duração.  

Podemos comparar o primeiro ato a um colar, com as pérolas justapostas, articuladas 

de modo espacializante. Se nossas perguntas forem baseadas na exterioridade serão baseadas 

na particularidade da pérola, de modo fragmentado, deixando escapar a interpenetração das 

partes. Não podemos elaborar um problema baseado nas pérolas justapostas de um colar, 

querendo responder o contínuo, na realidade. 
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Figura 1: Pérolas do colar. 
Fonte: Criação do autor. 

 

No segundo ato, descoberta das verdadeiras diferenças de natureza, 

paradoxalmente, Bergson se utiliza dos dualismos bergsonianos: duração-espaço, qualidade-

quantidade, heterogêneo-homogêneo, contínuo-descontínuo...; divide-os num misto segundo 

suas articulações naturais, isto é, em elementos que diferem por natureza. A intuição é um 

método de divisão, que parece conservar o espírito platônico. Bergson (2005a) não ignora que 

as coisas, de fato, se misturam. A própria experiência só nos proporciona mistos, por 

exemplo, damos ao tempo uma representação penetrada de espaço. O mal não está nisso. É 

necessário, no entanto, distinguir em tal representação os dois elementos componentes que 

diferem por natureza, as duas puras presenças da duração e da extensão. 

A filosofia bergsoniana exige o puro, retornando nessa restauração das diferenças de 

natureza onde se verificam diferenças de intensidade. Em Matéria e Memória (2006c), 

Bergson deixa claro que a intuição deve ser operada como método de divisão, há que se 

dividir a representação do apreendido sucessivas vezes nos elementos que a compõe, em 

tendências ou presenças puras que acabam por diferir por natureza. Nossa percepção do 

apreendido é, em instância última, o objeto menos algo, subtraído de tudo aquilo que não é de 

nosso interesse. O objeto, em suma, confunde-se com uma percepção pura ideal. Nossa 

percepção real confunde-se com o objeto somado à operação de negação que subtrai da 

percepção o que não interessa. 

A intuição, em Bergson, nos convida a ultrapassar o estado da experiência, no sentido 

da condição da experiência. Ir além da experiência é descobrir as diferenças de natureza onde 
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só se enxergavam diferenças de grau. É perceber os mistos impuros e denunciá-los. Essa 

ultrapassagem, esse alargamento não significa ir além dos conceitos, já que estes definem as 

condições de toda a experiência possível geral. Bergson advoga a viabilidade da experiência 

real em todas as suas particularidades, a necessidade de ir dela além, de separar-lhe os mistos, 

de desmitificar as diferenças de grau para apreender as articulações de conceitos dos quais as 

próprias particularidades dependem. Há que se ir além da experiência para identificar os 

pontos de intersecção, a partir do qual as tendências diferem por natureza. A realidade é o que 

se une por linhas que convergem para um mesmo ponto, e não somente, o que divide segundo 

articulações naturais ou diferenças de natureza. 

No segundo ato, percebemos que no colar há uma ligação entre aquilo que parecia 

fragmentado, isto é, no interior das pérolas do colar há algo que o sustenta. Descobre-se as 

verdadeiras diferenças de natureza, mas, mesmo percebendo a linha interior do colar, as 

pérolas permanecerão exteriormente independentes umas das outras, justapondo-se, ocupando 

espaço. Por outro lado, vislumbra-se que a ação do tempo é constante, neste caso o cordão. Se 

há momentos no tempo, estes se acumulam, ou melhor, se organizam sem distinguir-se e sem 

parar de mover-se. O que devemos distinguir é a passagem (movimento - cordão) das paradas 

(imobilidade - pérolas). 

 

Figura 2: Colar de pérolas com o cordão. 

Fonte: Criação do autor. 
 

No capítulo III realiza-se um movimento nessa direção. Busca-se descobrir a 

verdadeira natureza do conceito “tempo” como duração, tendo como fio condutor o cinema 

imagem-tempo. Nesse exercício de evidências que o tempo tem uma natureza própria, 
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expressa no conceito de duração, percebe-se que a intuição pode ser comunicada e o cinema 

imagem tempo é um meio favorecedor. 

O terceiro ato, apreensão do tempo real, ou seja, deve-se colocar os problemas e 

resolvê-los mais em função do tempo do que do espaço. A intuição consiste, essencialmente, 

em pensar em termos de duração e não de posição ou espaço. 

A intuição não é a própria duração. A intuição é o movimento pelo qual nos 

colocamos além da nossa própria duração e reconhecemos que outras durações existem acima 

ou abaixo de nós, isto é, o acima e o abaixo como naturezas intrinsecamente diferentes entre 

si, diferenças de natureza e não de grau. Sem a intuição como método, a duração seria mera 

experiência de apreensão psicológica, sem a capacidade de permitir em si a operação dos 

demais atos, que tem por objetivo final a determinação das verdadeiras diferenças de natureza, 

a identificação dos problemas verdadeiros. 

O terceiro ato proposto por Bergson, por trazer o tempo como duração, manifesta-se 

no capítulo IV. Nele analisam-se as imagens e diálogos do filme Hiroshima Meu Amor 

(1959), como meio de vivência e expressão da duração. 

No terceiro ato, deixamos de ver as pérolas do colar para ver o “cordão” que as 

sustenta, como algo contínuo. Nesta comparação, o fio condutor seria a duração, o movimento 

interior. A duração, por sua vez, é concebida como “uma sucessão de estados, cada um dos 

quais anuncia aquilo que a ele se segue e contém aquilo que o precede” (BERGSON, 2006a, 

p.189). Desse modo, Bergson representa a duração como um fio no qual alinhamos as pérolas 

de um colar, defendendo a indivisibilidade da ação como pura diferenciação interna: Não é 

nunca a própria ação que é divisível, mas a linha imóvel que ela deposita embaixo de si como 

um rastro no espaço. Libertemo-nos por fim do espaço que subentende o movimento para só 

levar em conta o próprio movimento, o ato de tensão ou de extensão, enfim, a mobilidade 

pura (BERGSON, 2006a). 
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Figura 3: Cordão do colar. 

Fonte: Criação do autor. 
 

 

Desse modo, o método intuitivo de Bergson com seus três atos, é problematizante 

(pois critica os falsos problemas e invenção de verdadeiros), é diferenciante (cortes e 

intersecções) e temporalizante (pensar em termos de duração). 

 

1.2 Sobre os critérios de seleção do documento: o filme Hiroshima Meu Amor (1959)  

 

Na escolha do filme considerei como critérios: o contexto histórico da guerra, a 

categoria cinema-tempo, a inovação na direção e a construção da imagem-tempo, que 

expressa o método intuitivo proposto por Bergson. 

O primeiro critério refere-se ao contexto histórico retratado nos documentos, ou seja, o 

contexto da guerra, o qual foi vivenciado intensamente por Bergson, como veremos no 

capítulo II. O filósofo que viveu até 1946, passou pelo período das duas grandes guerras 

mundiais e seus escritos estão permeados desta vivência.  

Valendo-se de imagens penetrantes e intuições que desafiavam os sistemas e as 

definições da filosofia técnica, Bergson ofereceu uma crítica contínua à modernidade, no 

desejo de explicar tudo por meio de categorias intelectuais pré-formadas que não deixam 

espaço para as experiências humanas, como a liberdade, a memória, o amor, que resistem à 

razão fria e impessoal, isto é, à vontade criativa humana.  
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[...] a humanidade geme, meio esmagada sob o peso do progresso que 

conseguiu. Ela não sabe o suficiente que seu futuro depende dela. Cabe-lhe 

primeiro ver se quer continuar a viver. Cabe-lhe indagar depois se quer viver 

apenas, ou fazer um esforço a mais para que se realize [...] (BERGSON, 

2005b, p.262). 

 

As guerras representaram, de fato, um grande choque para o pensamento e a 

experiência histórica modernos, na medida em que revelaram o imenso potencial devastador 

inerente aos avanços técnicos que haviam prometido melhorar a condição da humanidade 

sobre a Terra. O cinema moderno vem exemplificar a crise na crença em um mundo coerente 

e ordenado de que uma ação poderia efetivamente ser sinal de mudança. Por meio dele, surge 

uma realidade dispersiva, na qual a relação dos personagens, com o que lhes acontece, é de 

indiferença, ou mesmo, estranhamento. 

Hiroshima Meu Amor (1959) foi encomendado à Resnais pelos produtores da Argos 

Films. Estes desejavam a realização de um documentário sobre a explosão da bomba atômica 

em Hiroshima. O filme conta uma história ficcional, que tem como pano de fundo a bomba 

atômica. É o primeiro longa-metragem de ficção. 

Neyrat
1
, ao realizar uma critica ao cinema de Resnais afirma que:  

 

Se dentre os jovens cineastas dos anos cinqüenta, alguns conseguiram dar a 

impressão de sentir melhor o “espírito de seu tempo”, nenhum soube 

diagnosticá-lo como Resnais, dando-lhe uma forma própria, ancorada nas 

estruturas profundas do mundo moderno produzido pela guerra [...]. Este 

mundo: um cenário em ruínas, assombrado pelas lembranças dos campos e 

pelo espectro da bomba, povoado por sobreviventes da catástrofe, 

condenados à errância. Um mundo alçado à possibilidade de seu 

aniquilamento, em processo de reitificação definitiva sob a égide da técnica 

e do consumo. Um mundo da unidade perdida: com uma dupla fissura 

rasgando-o e mantendo-o afastado do homem. Tudo em volta não passando 

de fragmentos à espera de uma nova unidade (NEYRAT, 2008, p.15). 

 

O segundo critério na escolha dos filmes é o contexto do cinema-tempo. Baseado no 

pensamento bergsoniano, Deleuze (2007) considera que o cinema pensa com imagens-

movimento (imagens em que o movimento subordina o tempo) e imagens-tempo (quando a 

imagem deixa de subordinar o tempo ao movimento e faz o movimento dependente do 

tempo). Assim, as imagens cinematográficas são classificadas em cinema clássico, quando 

têm a imagem-movimento, e, em cinema moderno, quando tem a imagem-tempo. O que 

distingue os dois tipos de imagem cinematográfica, é a sua relação com o tempo. “Em 

Hiroshima Meu Amor o tempo presente que se desenrola diante da câmera está fortemente 

                                                 
1
 Crítico dos Cahiers du cinéma e redator chefe da revista Vertigo. 
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impregnado de um passado. [...] A força do passado envolve o presente e o transforma” 

(BRUM, 2008, p.27). 

Para Bergson, a imagem movimento dá uma representação indireta do tempo, pois o 

apresenta por meio do movimento, representa o tempo, o curso empírico e cronológico do 

tempo. A imagem-tempo, por sua vez, dá uma apresentação direta do tempo, de um tempo 

puro, emancipado do movimento. Resnais, não segue a narrativa clássica, da trama através de 

causa e efeito das ações, linearidade e continuidade temporais e espaciais. 

O terceiro critério de seleção está vinculado ao diretor do filme, Alain Resnais (1922), 

cineasta do tempo, da guerra e da memória, que trouxe, pela imagem, fatos que as palavras 

não podiam dizer. 

 

E renasce o cinema. Por suas mãos e por seus olhos o cinema é recriado. Em 

suas mãos os fotogramas são organizados como quem fabrica pensamentos, 

que se transformam em imagens. Pelos olhos, que se prolongam nos 

movimentos da câmera, os espaços são transformados em quase sonho, 

espécie de miragem. O tempo não é mais o mesmo no cinema de Alain 

Resnais. A memória torna-se um personagem tão real quanto os próprios 

atores em cena. Ou até mesmo a ausência dela. E cria-se um jogo no qual as 

sensações, o estado torpe a que os filmes convidam, estão a serviço da 

reflexão. Seja ela sobre o amor, a perda, a guerra, a memória e o 

esquecimento, é antes de tudo um cinema sobre o indivíduo no mundo. 

Sobre possíveis maneiras de estar no mundo e as escolhas que somos 

impelidos a fazer, ora passivamente, ora resistindo. É inaugurado o cinema 

moderno (CURADORIA, 2008, p.9). 

 

Resnais foi o precursor da concepção francesa de Nouvelle Vague
2
 que revolucionou a 

forma de filmar. Sempre trabalhou com roteiristas e isso deu a seus filmes histórias e 

abordagens diferentes entre si, enriquecendo-os, tendo a capacidade de  criar, de colocar o seu 

parecer próprio sobre uma história. Resnais, no pleno domínio da profissão, aplicava seu 

inigualável ponto de vista pelo qual parece extrair movimento da imagem fixa, empregando as 

técnicas de montagem não linear.  

 

O que predomina, então, não é tanto a plenitude do instante quanto um 

presente dividido, apreensivo, assombrado pelos virus e pelos estragos da 

passagem do tempo. Presente não absoluto, paradoxal, dividido e em contato 

constante com o passado e o futuro, simultaneamente um presente que não 

pára de exumar e „redescobrir‟ o passado e que integra cada vez mais a 

relação com o porvir. Nesta hipermodernidade, antes institucionalizada, a 

                                                 
2
 “Nova onda” do cinema francês. A nouvelle vague vislumbrava um cinema de autor, onde a câmera fosse uma 

espécie de pincel nas mãos do diretor. Queria um cinema livre, de atuações soltas, de locações externas, e mais 

autoral, onde o diretor colocasse sua visão de mundo na película. A crítica e a criatividade do cineasta se 

apresentavam como sua grande qualidade. Marca a quebra dos protocolos narrativos estabelecidos pelo cinema 

hollywoodiano. Revolucionou o conceito da montagem e da fotografia no cinema (METZ, 1980). 
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identidade cultural se tornou aberta e reflexiva, uma questão individual 

suscetível de ser retomada indefinidamente. Como os personagens e a 

realidade de Resnais e Duras (BRANDÃO, 2008, p.36). 

 

Outro aspecto interessante nos filmes dirigidos por Resnais é a passagem do tempo e a 

memória.  Para isso, faz uso da técnica de montagem empregada para os flashbacks, com 

breves planos que cortam o ritmo narrativo, se converteram em parte do repertório regular da 

linguagem cinematográfica (Cf. Anexo A as produções cinematográficas de Resnais). 

A imagem-tempo é o quarto critério para a escolha do filme Hiroshima meu amor. 

Comunica, pela imagem, o tempo, o movimento, a consciência e a liberdade que são 

expressões máximas da duração. Primeiramente, falar em imagens é reportar às concepções 

clássica e moderna de cinema. A concepção clássica de imagem faz dela uma sucessão de 

quadros que, pelo seu encadeamento sucessivo, nos dão a sensação de movimento. A 

concepção de imagem que queremos abordar nesta pesquisa é o oposto, isto é, a concepção 

moderna de imagem. Nesta, a imagem é apresentada de forma “fluída”. Não se trata mais da 

sensação de movimento dada pela sucessão de quadros estáticos, senão de uma percepção 

orgânica do próprio movimento da imagem.  

 

As obras de Duras e Resnais se mantêm em certo estado de suspensão. 

Ambas partilham um universo relativista e uma preocupação com a forma 

que as aproxima do grupo do Nouveau Roman, com o qual flertaram e para o 

qual contribuíram com obras importantes. [...] O grupo evidenciava uma 

abordagem relativista, insistindo na incerteza e na imprevisibilidade. 

Explorava as relações entre história e ficção, memória e desejo, realidade e 

representação, e dava grande importância à experimentação formal. 

Influenciados pela corrente fenomenológica, que já havia proposto a 

extinção da separação entre sujeito e objeto, o fim da divisão entre espaço-

tempo (x,y,t) e consciência (BRANDÃO, 2008, p.35). 

 

A linearidade da imagem clássica é ultrapassada pelo surgimento de tempos 

desconexos, onde a própria imagem substitui a inteligibilidade do enredo. Portanto, a imagem 

passa de auxiliar no processo do conhecimento, para uma nova concepção, em que ela aparece 

como conceito próprio, com valor de verdade em si mesmo. 

 

Em Hiroshima[...]Considerando Alain Resnais como um filósofo do cinema 

[...] faz da câmera um sistema mais poderoso de penetração na problemática 

do homem e do mundo do que toda pirâmide da filosofia verbal. [...] A 

câmera de Alain Resnais é a verdadeira criadora – ou estudiosa? – de tudo. 

Resnais é um “documentarista do espírito”, ou seja, um homem que vê o 

pensamento do homem e não a imagem. A imagem do ator no cinema é 

impenetrável. Quando o autor revela uma “alma” é o ator que arranca aqui 

http://pt.wikilingue.com/es/Flashback


29 
 

na arma[sic] e a câmera apenas registra a espiritualização do fato. Mas a 

câmera de Resnais é quem passa por cima do ator e vai buscar a própria 

alma. O enquadramento é simples. Mas a montagem arrebenta o tempo, 

ultrapassa a continuidade, arrebenta as ações mortas, se concentra nos 

“estados” totais da revelação. O documentário, pois, do espírito da verdade 

(ROCHA, 2008, p. 32). 

 

Para Bergson, o conhecimento intuitivo, saber que permite conhecer o tempo na sua 

duração, é dado pela intuição. Este é o conhecimento imediato, sem mediações. Neste 

processo, sujeito e objeto coincidem, pois o sujeito adentra o objeto e o conhece em sua 

essência interna. A comunicação da intuição se torna um desafio, uma vez que a linguagem 

conceitual, em função da solidez de sua construção, não é capaz de comunicar, fielmente, 

aquilo que está presente na intuição. Pois, por exigência pragmática da inteligência, o símbolo 

se cristaliza em conceito, fixa-se num único significado e, por conseguinte, não pode 

acompanhar o movimento fluído da realidade, cristalizando o significado. Desta maneira, 

segundo Bergson, a inteligência não pode conhecer a sua real essência que é o movimento. 

Hiroshima opõe o “conhecimento” racional à “vivência” (ROCHA, 2008, p.31). 

As imagens são meios de comunicar uma intuição, que não pode ser dita, mas, na 

medida do possível pode ser vista sem a utilização de conceitos. Pois, elas tem a fluidez 

necessária para mediar a intuição original e a tradução dos símbolos. É preciso, no entanto, 

lembrar que as imagens adotadas por Bergson não podem ser estáticas; são imagens em 

movimento, dinâmicas. Isto se percebe no filme, Hiroshima Meu Amor (1959), primeiro 

longa-metragem de Alain Resnais, um clássico do cinema, que se consagrou por não ser 

linear. É um filme ousado estilisticamente, pois mistura literatura e cinema e foge do 

realismo. 

 

1.3 Sobre o filme Hiroshima Meu Amor (1959, 90min) 

 

1.3.1 A roteirista Marguerita Duras 

 

Hiroshima Meu Amor (1959) contém roteiro e diálogos desenvolvidos pela escritora 

Marguerite Duras (1914-1996). Com Duras, Resnais, nesse filme, promove o encontro 

harmônico entre cinema e literatura. 

 

A experiência dos filmes de Resnais e da literatura de Duras alterou para 

mim as dimensões de passado e realidade. Minha experiência foi 

entrecortada por uma nova presença do tempo e da memória, fatos 
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marcantes, mistura de doçura e dor. De entrega e recusa, êxtase e renovação. 

O presente ganhou nova espessura e consciência, teve que fazer espaço-

tempo para acomodar as novas lâminas que se inseriram. Imagens e 

sensações e sentimentos. Verdades e desejo. Tudo se tornou mais incerto, 

parte do tempo (BRANDÃO, 2008, p.36). 

 

Duras foi escritora, dramaturga, roteirista, membro da resistência durante a Segunda 

Guerra Mundial. Para Paraíso (2002), ela foi uma das figuras mais interessantes da 

intelectualidade francesa do século XX. Mescla características do romance, do cinema e do 

teatro, rompendo a ilusão referencial e focalizando os processos de construção do sentido. 

“Ler Marguerite Duras é penetrar em um mundo de experiências narrativas, de múltiplas 

possibilidades da palavra, de motivos insistentemente repetidos, de histórias recomeçadas e 

recriadas” (PARAISO, 2002, p.11). 

O nome de Marguerite Duras aparece com freqüência associado ao Nouveau Roman. 

Essa ligação é sempre muito discutida, não apenas porque a escritora recusa a se enquadrar 

em qualquer escola literária, mas também por ela possuir um texto muito singular, de intensa 

personalidade. Sendo parte integrante ou não desse movimento literário, o que nos interessa é 

que Duras faz da subjetividade humana o elemento central de sua narrativa, ponto que 

certamente pesou na escolha do diretor Alain Resnais, por seu nome na escrita do roteiro e 

dos diálogos. “As personagens de Duras frequentemente experimentam a sensação de serem 

muitos „eus‟, um número infinito de formas que aguardam o momento de ganhar a vida, como 

uma desintegração do eu” (BRANDÃO, 2008, p.35). 

Além das qualidades literárias, outro fator que pode ter motivado o desejo de Resnais 

pelo nome de Duras foi o fato dela ter nascido e vivido até sua adolescência em Saigon, na 

Indochina Francesa. Resnais parece se preocupar muito em ter, em seus projetos, pessoas que 

tenham alguma experiência afetiva com o tema. O envolvimento do roteirista com o filme 

proporciona ao diretor um certo desprendimento em relação ao conteúdo, podendo conceber a 

forma do filme com mais liberdade. 

 

Parece-me ter compreendido. O mundo saía da Grande Guerra, tinha sido 

jovem, criança, adolescente durante o conflito. Tinha visto toda devastação , 

violência, loucura. A Europa devastada, o mundo transformado de forma 

brutal. Duzentos mil mortos em Hiroshima, oitenta mil feridos. Em nove 

segundos. Esses números são oficiais. Vítima de um tempo incompreensível 

e inaceitável, mas onipresente e inescapável. As mulheres arriscam-se a ter 

bebês monstros, mas isso continua. Os homens arriscam-se a ficar estéreis, 

mas isso continua. [...] Hiroshima, epicentro do horror, é feita do tamanho do 

amor. Se a humanidade tem a sua tragédia, Hiroshima, ela, tem sua tragédia 

pessoal, Nevers. [...] dor e doçura pairam na atmosfera dos filmes de Alain 

Resnais, permeiam a obra de Marguerite Duras. O sentido escapa, 
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suavemente. Busca-se a comunhão, ainda que impossível, amor. A imagem 

ou palavra vazia que tudo definirá, que conterá em si todo significado 

(BRANDÃO, 2008, p. 34). 

 

Marguerite Duras não precisou criar seu texto preso ao formato de um roteiro de 

cinema, pôde se expressar em uma linguagem que lhe é própria, a literatura, mas conservando 

a escrita dramática. 

 

1.3.2 O filme 

 

Uma atriz francesa (interpretada por Emanuelle Riva), ao participar de um filme sobre 

a paz em Hiroshima, conhece um arquiteto japonês (interpretado por Eiji Okada) e, juntos, 

vivem uma história de amor no espaço de 24 horas e num tempo cheio de indeterminações. 

Ela lhe revela algumas de suas experiências, como seu primeiro amor, durante a guerra, com 

um soldado alemão, em Nevers, na França. A solidão, o ressentimento, a pálida coragem de 

confessar suas angústias e a incompreensão, formam o cenário preciso do pós-guerra. 

Ela não estava em Hiroshima quando ocorreu o bombardeio, por isso não poderia ter 

lembrança alguma do fato. As memórias do passado vagueiam incessantemente por sua mente 

e, por vezes, chegam a controlar suas atitudes.  Seu objetivo é libertar-se do passado e acredita 

que, compartilhando-o com o arquiteto japonês, o conseguirá.  

Os temas da memória e consciência podem ser abordados no filme à luz do 

pensamento bergsoniano. O filme separa e une simultaneamente vários planos, as imagens de 

Resnais e as palavras de Duras, Hiroshima e Nevers, como numa única cidade imaginária, as 

lembranças dela e as dele, passado e presente, o amante alemão e o japonês, as dores 

subjetivas e as da tragédia nuclear, guerra e amor.  

Hiroshima Meu Amor (1959) é um filme dialético, de imagens que dialogam, que se 

transformam, que se fundem. Faz parte da sua proposta, encher-se, de opostos das coisas. 

Aparece o ver e o não-ver, a memória e o esquecimento, o homem e a mulher, o ocidente e o 

oriente, o amor e a guerra. Justamente, em sua estrutura dialética, aliada ao seu discurso, 

percebe-se como uma coisa dá lugar à outra, como uma coisa leva à outra. Na obra de 

Resnais, aflora o conceito de tempo interior, de Bergson, com as idas e vindas da memória 

(flash-back’s). (Cf. Anexo B as informações técnicas detalhadas do filme em análise).  
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1.4 Sobre o procedimento da análise documental 

 

Quando um pesquisador utiliza documentos para dele extrair informações, emprega 

técnicas apropriadas para seu manuseio e análise; segue etapas e procedimentos; organiza 

informações a serem categorizadas e posteriormente analisadas; e por fim, elabora sínteses. 

Desse modo, as ações do investigador – cujos objetos são documentos – estão impregnadas de 

aspectos metodológicos, técnicos e analíticos (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANE, 2009).  

Considerando que a intenção central desta pesquisa é analisar a expressão da teoria do 

conhecimento de Bergson, no filme Hiroshima Meu Amor (1959) de Alain Resnais, adotei 

alguns procedimentos e processos de análise considerados adequados ao material de análise, 

ou seja, ao filme e aos conceitos defendidos pelo autor, objeto de discussão nesta pesquisa. 

O primeiro passo foi desenvolvido, como mencionado anteriormente, com leituras dos 

textos bergsonianos e de duas obras deleuzianas, que são responsáveis pela atualização da 

teoria bergsoniana no cinema. 

A segunda etapa da pesquisa constituiu-se do estudo do método intuitivo bergsoniano 

como fundamento para as imagens do cinema moderno, mediante análise de filmes que 

pudessem corroborar com a teoria. Em conseqüência, chegou-se à proposição de uma possível 

expressão de parte da teoria do conhecimento de Bergson por meio de imagens fílmicas. 

A partir de então, com base na literatura estudada e com a ajuda do Grupo de Pesquisa 

Mídia e Conhecimento da UNIVALI (2008-2009), procurei definir os filmes que pudessem, 

de fato, constituir-se como fonte documental de análise.  

Diante dos critérios definidos, ou seja: o contexto histórico da guerra, a categoria 

cinema novo, a inovação na direção, a construção da imagem-tempo, que expressa o método 

intuitivo proposto por Bergson, optei pela escolha do filme Hiroshima Meu Amor (1959) de 

Alain Resnais.   

O trabalho de análise exigiu assistir ao filme inúmeras vezes no sentido de apreender 

suas nuances, seus detalhes, sua linguagem, suas mensagens explícitas e implícitas as quais 

foram sistematicamente registradas em fichas. Tendo o domínio da proposta bergsoniana, 

cada cena, cada diálogo, foram analisados e devidamente registrados para possíveis conexões 

no relatório final da pesquisa.  

No transcorrer da análise do filme, houve o envolvimento do pesquisador, para 

compreender e estabelecer aproximações com o tema proposto. Buscou-se o rigor científico 

na fidelidade ao filme, mas com a liberdade, no movimento criativo, de interpretação e 

descrição das cenas. 



33 
 

1.4.1 Análise do filme 

 

 Considerando que a proposta de teoria do conhecimento de Bergson privilegia o 

conhecimento intuitivo e sua relação com o conhecimento intelectivo, procurei construir um 

procedimento próprio de registro das cenas analisadas, de modo a explicitar a íntima relação 

entre imagem, descrição da cena e diálogos estabelecidos no filme. Minha intenção foi 

constituir uma configuração descritiva tal, que permitisse ao leitor a inserção nos filmes de 

maneira intuitiva e intelectiva, como preconiza Bergson.  

Se a imagem é uma das formas que expressa o conhecimento intuitivo, considerei que 

precisaria encontrar uma técnica que permitisse evidenciar, simultaneamente, imagens, cenas 

e diálogos selecionados os quais expressavam os conceitos do autor em estudo.  Em face 

desse propósito construí uma matriz de análise que se configurou basicamente com o seguinte 

layout: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Matriz de análise do filme. 

Fonte: Criação do autor. 

 

A mixagem das imagens foi possível com emprego de software de edição de imagens 

e a descrição das cenas e dos diálogos mediante recurso de transcrição pelo pesquisador.  

Na construção dos procedimentos de análise estiveram presentes as indagações: como 

materializar, no documento acadêmico, a noção de imagem-tempo tão presente no filme de 

Resnais? Como evitar a lineariedade da imagem clássica na demonstração escrita da imagem-

tempo? Como tornar inteligível as imagens no registro escrito sem fragmentar a noção de 

duração, presente nas construções das cenas? 

Imagens mixadas Descrição da cena 

 

 

Diálogos 
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A mixagem de imagens, a descrição das cenas nos detalhes e os diálogos, foi o 

tratamento que pareceu melhor responder a essas indagações. A mixagem porque permitiu a 

conexão de imagens-tempo em um processo de combinação e simultaneidade de imagens. 

Tal tratamento prático, estético ou criativo realizou-se de modo a se ter um produto 

final que evidenciasse ao leitor os efeitos e habilidades encontradas no filme e que não 

poderiam ser conseguidas por meio de imagens estáticas. 

A descrição das cenas e dos diálogos, por sua vez, teve o propósito de reproduzir de 

modo o mais fiel possível e criativo a memória que se materializa no cenário, na dinâmica dos 

personagens e seus diálogos. Passado e presente coexistem nos diálogos e flasch-back‟s. 

Cabe ressaltar que este tratamento não é único, porém foi o que melhor atendeu a 

necessidade do movimento. Certamente, o avanço tecnológico permitirá novas possibilidades 

de materialização do trabalho acadêmico em outras fontes e não só a escrita, o papel. 
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CAPÍTULO II 

PRIMEIRO ATO EM BERGSON: FILOSOFIA, CONHECIMENTO E 

APRENDIZAGEM 

 

O primeiro ato do método bergsoniano pede que se aplique a prova do verdadeiro e do 

falso aos próprios problemas, denunciar os falsos problemas, reconciliar verdade e criação no 

nível dos problemas. Bergson critica a visão de mundo cartesiana e mecanicista fundada em 

diferenças de grau e de intensidade e não de natureza. Nesta visão, o conhecimento produz-se 

tal como nas ciências consideradas positivas: científicos seriam apenas os resultados obtidos a 

partir da observação e experimentados empiricamente. O critério de cientificidade passava, 

necessariamente, pela possibilidade de mensuração. Para o pensador francês tem que ir além 

da „viravolta da experiência‟, problematizando que há diferenças de natureza entre matéria e 

memória, entre passado e presente, entre espaço e tempo. Neste capítulo, o objetivo será 

apresentar esta filosofia de Henri Bergson, seus principais conceitos e proposta, buscando 

proporcionar ao leitor as aproximações da sua filosofia com a educação. Lembrando, que não 

há uma obra explícita sobre educação, nos escritos do pensador francês, mas desde estudante 

até seus últimos escritos a preocupação com a educação estava presente. 

 

2.1 O filósofo e o seu tempo 

 

Nascido em Paris no dia 18 de outubro de 1859, Bergson é de descendência francesa e 

judia. Aluno superdotado do Liceu Fontanes, destaca-se em grego e latim, mas é na 

matemática que dedica seus estudos. Especializou-se em física, período no qual recebeu, com 

destaque, o primeiro prêmio de matemática no Concurso Geral da França (1877), chamado de 

Concours General. Entrou na École Normale Supérieur
3
 (seção Letras) com a idade de 

dezessete anos. Como “estudante, recolheu todos os prêmios acenados pelo caminho” 

(DURANT, 1962). Segundo Jean-Louis (2007), Bergson gostava, neste período, de andar a 

cavalo, discutir com alguns amigos professores e ministrar cursos na universidade. 

Havia, no contexto filosófico da época, as tendências dos kantianos espiritualistas
4
 e a 

dos positivistas
5
, principalmente Spencer. Bergson, num primeiro momento, recusa o 

                                                 
3
 A École Normale Supérier, fundada em 1796, é uma das seis grandes escolas francesas, gozando de enorme 

prestígio no universo do ensino superior francês e notória excelência nos cursos de graduação e pós graduação 

oferecidos (Cf. www.ens.fr – acesso em 11/11/2010). 
4
 Corrente da filosofia Kantiana cuja doutrina filosófica admite a existência de Deus, de forças universais e da 

Alma, agrupando o “a priori” kantiano com a existência do divino (MORA, 2004). 

http://www.ens.fr/
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espiritualismo vago e impreciso dos primeiros e segue, por respeito aos fatos e influência na 

sua formação acadêmica, os spencerianos. 

 

Via toda a vida em termos de crescimento e declínio. Como Spencer, 

alimentava a convicção de que as várias sociedades e as várias morais se 

desintegram, inevitavelmente, como a carne humana. [...] A vida não tem por 

objetivo e não há base para esperança. Uma simples vista d‟olhos pelo 

microscópio dissipará, para todo sempre a vaidade do poeta (THOMAS, 

1944, p.236). 

 

As suas inclinações eram, à esse tempo, materialistas. Via primeiramente, a 

possibilidade de pensar a vida de acordo com os avanços da biologia, mas que depois criticará 

por ter permanecido presa a uma concepção de tempo herdada da mecânica e da física, logo 

“incapaz de promover a conversão do pensar indispensável à meditação de uma realidade 

atravessada pela duração” (BERGSON, 2005b, p.8). 

Bergson levava tão a sério a sua teoria que seus colegas da École Normale Supérieur o 

chamavam de “o ateísta”. 

 

Certa vez, quando bibliotecário de sua classe, o professor repreendeu-o por 

trazer em desordem as prateleiras. “Como pode, a alma de vosso 

bibliotecário, tolerar, tamanha desordem?” perguntou o professor. Ao que 

responderam, a uma voz, todos os colegas, “Bergson não tem alma” 

(THOMAS, 1944, p.236). 

 

Depois de graduar-se foi nomeado para reger a cadeira de filosofia no Liceu Blaise 

Pascal de Clermont-Ferrand, é neste período que foi vencido o ceticismo de Bergson. Suas 

experiências e estudos nos laboratórios e reflexões cotidianas fazem-no perceber a matéria 

para além da mera relação causa-efeito. O impulso da intuição convenceu-o de que havia mais 

razões para a vida do que outrora julgava possível. “Poderia um conúbio arbitrário, de átomos, 

criar o espírito de Shakespeare?”(THOMAS, 1944, p.237).  Reflete sobre o problema da 

liberdade no positivismo e rejeita assim aqueles que ele anteriormente seguiu. Suas obras 

serão sempre destinadas, primeiramente, aos “cientistas” do seu tempo e depois para os 

filósofos. 

 

                                                                                                                                                         
5
 Doutrina filosófica, sociológica e política. Surgiu como desenvolvimento sociológico do Iluminismo, das crises 

social e moral do fim da Idade Média e do nascimento da Moderna. Em linhas gerais, ele propõe à existência 

humana valores completamente humanos, afastando radicalmente a teologia e a metafísica. O positivismo 

associa uma interpretação das ciências e uma classificação do conhecimento a uma ética humana radical e 

estanque (ABBAGNANO, 2007). 
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Tem-se a impressão de que Bergson, no início de sua carreira, só se sentia à 

vontade entre as fórmulas algébricas e os silogismos impecáveis do 

raciocínio geométrico, mas que uma tendência de acentuado colorido 

estético despertou em seu espírito o gosto pela criação filosófica e a atração 

pela acrobacia metafísica. O motivo principal, que levou o pensador a 

abandonar a ciência pela filosofia, foi, sem dúvida, o estímulo que 

encontraram nas elocubrações especulativas o seu temperamento artístico e a 

sua capacidade inata de associar e dissociar idéias (CANNABRAVA, s/d, 

p.113). 

 

No final de 1889, defende a sua tese principal para obter o grau de doutor em Letras, 

cujo título era: Essai sur lês données immédiates de la conscience bem como a sua tese 

secundária sobre a teoria do lugar em Aristóteles. Ao seu modo, Bergson repensa, nessas 

teses, o problema do lugar e do espaço.  

Em 1896, escreve Matière e Mémoire, obtém um grande sucesso, com uma edição a 

cada dois anos. O livro apresenta uma investigação sobre a relação entre corpo e espírito 

explorando os progressos no campo da fisiologia e da psicologia. Nesta obra ele contrapõe o 

mundo estático, abstrato, da natureza, como conhece a ciência, ao mundo dinâmico, concreto, 

do espírito, conhecido pela intuição. Em 1898, tornou-se professor na Escola Normal, e em 

1900, do Collége de France, lecionando história da filosofia antiga. Pouco tempo depois é 

eleito membro do Instituto, na academia das ciências morais e políticas. Em 1907, ganhou 

fama universal com a sua obra prima L’Évolution Créatrice, em que é contida a sua 

metafísica, dinâmica e progressiva. Une, nesta obra, a crítica da tradição filosófica 

especulativa, com intuição da duração e com as teorias evolucionistas de Herbert Spencer. 

Passa a ser a figura mais popular do mundo filosófico, tendo em 1914, para remate do seu 

sucesso, a inclusão dos seus livros no Índex Expurgatorius. Neste mesmo ano, foi eleito para 

a Academia Francesa de Letras.  

Sua sala de aula era invadida pelos alunos muito antes da hora. A popularidade que 

Bergson gozava se devia, principalmente, pelo modo como se comunicava: 

 

Descia o silêncio sobre a sala e os circundantes sentiam secreto e íntimo 

temor quando o viam aproximar-se calmamente atrás do anfiteatro, sentar-se 

debaixo da lâmpada ensombreada, as mãos livres de notas manuscritas e as 

extremidades dos dedos quase sempre unidas. Falava sem pressa com 

dignidade, em tom medido. A sua linguagem era precisa e musical. Formava 

as suas sentenças com tão pequeno esforço que poucos lhe podiam 

reconhecer a arte [...]. Recusava-se a vestir as suas ideias com frases feitas. 

Inventou termos novos para substituir as velhas fórmulas rançosas. Pedia às 

suas audiências que não o acompanhassem, mas antes lhe examinassem as 

ideias e “as considerassem cuidadosamente” em seus próprios espíritos. 

Pedia-lhes que fizessem um esforço se quisessem sondar a realidade. “O 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Intui%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dura%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Evolucionismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Herbert_Spencer
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propósito único de meus estudos”, observava, “tem sido expressar, com 

precisão, o que cada um de nós procura dentro de si mesmo” (THOMAS, 

1944, p.242). 

 

Nas palavras de Durant (1962, p.402), “Bergson quase converteu um mundo céptico, 

graças à força da sua sinceridade e eloqüência”. Em 1911, ele faz conferências em Oxford, em 

Birmingham, Edimburgo e dá cursos em Londres.  

Bergson vive com intensidade na sua vida os problemas da guerra mundial (1914-

1918). Fez duas missões diplomáticas nos Estados Unidos para convencer o Presidente 

Wilson, este próprio diplomado em filosofia, a fazer seu país entrar na guerra, e obtém êxito 

em seu empreendimento. Trabalha na direção da paz e reafirmando a crença na humanidade, 

reflexo de sua filosofia. Após a guerra, está convencido de que o filósofo não deve isolar-se 

nos seus estudos, mas deve trabalhar pela paz e pelo bem. Preside ativamente a comissão 

internacional da cooperação intelectual que surgia da Societé des Nations e que fora a 

predecessora da UNESCO. 

Mesmo depois de aposentado, Bergson continua suas atividades acadêmicas, sendo 

“considerado o maior filósofo do momento”. Em 1922, com a intenção de discutir e entender, 

a partir de uma perspectiva filosófica, as teses de Einstein sobre a relatividade e os tempos 

múltiplos, publica o livro Duração e Simultaneidade. Neste mesmo ano, retoma seus artigos e 

elabora a introdução da obra O pensamento e o movente que foi publicada em 1934.  

Em 1924, Bergson é acometido por uma grave doença articular, que não o permite 

trabalhar como desejava, pois o impossibilita de permanecer sentado. Esta doença vai impedi-

lo de ir a Estocolmo receber o prêmio Nobel de literatura, em 1928. Mesmo diante das 

fragilidades que o acometem, publica em 1932 seu último grande livro As duas fontes da 

moral e da religião, onde tenta um desenvolvimento moral e religioso da sua gnosiologia e 

metafísica. 

Bergson,  

  
[...] é um pensador solitário, embora muito conhecido. Seu caráter é discreto 

e pouco inclinado para as manifestações afetivas. Seus amigos da École 

Normale [...] sabiam que sob esta aparência fria se escondia uma alma 

sensível. Mas ele foi sempre muito reservado. Longe de ser um orador 

eloqüente, ele sofria por sua grande notoriedade (VIEILLARD-BARON, 

2007, p.10). 

 

O pensamento bergsoniano recebeu muitas críticas, principalmente dos adeptos das 

ideias iluministas e dos neotomistas, dizendo ser um irracionalismo e um misticismo. Bergson 

sofria com essas deformações mal-intencionadas do seu pensamento. Ele acreditava na razão 
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filosófica e sentia a proximidade de uma segunda guerra mundial, com o progresso do 

fascismo em 1930. O mundo que o rodeava o decepcionou. Viu na Primeira Guerra Mundial e 

nas vésperas da segunda, o afrontamento entre a força brutal encarnada pela potência técnica 

prussiana e a força do patriotismo francês. Após o fim da primeira guerra, percebe o erro da 

humilhação infligido à nação alemã, prevendo os fermentos de uma nova guerra. 

Bergson morreu no dia 4 de janeiro de 1941, quando novamente os exércitos do 

mundo estavam em marcha para a Segunda Guerra Mundial. A filosofia da esperança do 

pensador francês, que foi ouvida por tantos sobreviventes da primeira grande guerra, agora é 

lida pelos que vivem a tragédia de uma nova guerra. Desilusão e questionamentos sobre a 

vida e o destino humano, são as tristes inclinações realizadas neste período. O que fazer? 

 

Um “tremor secreto”, contudo, possuirá, os auditórios na sala de aulas do 

tempo, quando o professorzinho, calmo, sentado sob a lâmpada 

ensombreada, as mãos livres de notas manuscritas, observar com tranqüila 

dignidade: “Procurai compreender parte disto com o espírito e adivinhar o 

resto – com o coração” (THOMAS, 1944, p.246). 

 

Bergson compreendeu que a base da humanidade da época era a inveja e não a 

generosidade. Mas, sempre acreditando no triunfo do espírito sobre a matéria. Com sua morte 

o mundo perdia “o seu maior pensador, aquele cujas ideias tinham penetrado todos os 

domínios da atividade criadora dos homens” (VIEILLARD-BARON, 2007, p.12). 

 

2.2 Somos todos geômetras: Pensamos o tempo no espaço 

 

A história da filosofia moderna, segundo Durant (1962), gira em torno da guerra entre 

a física e a psicologia. O pensamento pode começar com o seu objeto, e por fim experimentar 

trazer sua mística realidade para o círculo dos fenômenos materiais e das leis mecânicas; ou 

pode começar consigo mesmo e ser levado pelas aparentes necessidades da lógica e conceber 

todas as coisas como formas e criações do espírito. 

 

A prioridade das matemáticas e da mecânica no desenvolvimento da ciência 

moderna e o recíproco estímulo da indústria e da física sob a pressão comum 

das necessidades expansionistas deram à especulação um impulso 

materialista; as ciências mais bem sucedidas tornaram-se os modelos da 

filosofia. A despeito da insistência de Descartes, de que a filosofia deve 

começar com o “eu” e depois projetar-se fora, a industrialização da Europa 

ocidental afastou o pensamento do próprio pensamento e o pôs na direção 

das coisas materiais (DURANT, 1962, p.402). 
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Bergson devotou seus estudos à compreensão do pensamento de Herbert Spencer 

(1820-1903), filósofo inglês e representante do positivismo. Mas, quanto mais estudou, mais 

ficou consciente das lacunas no processo das teorias spencerianas do materialismo
6
 

mecanicista, a conhecer: a) Se o espírito era matéria e cada ato mental uma resultante 

mecânica de estados neurais, por que a consciência? Relação entre a matéria e a vida. b) É o 

determinismo mais inteligível que o livre arbítrio? Relação entre o determinismo e o livre 

arbítrio. Sobre esta última lacuna diz Durant: 

 

Se o momento em que estamos nada encerra de escolha criativa, e tudo é 

totalmente o produto mecânico da matéria e do movimento do momento 

anterior, e este, do momento que o precedeu, e assim por diante até 

chegarmos à nebulosa primária, causa total de todos os eventos posteriores, 

então cada verso de Shakespeare e cada sofrimento da sua alma e cada grito 

de Hamlet, Otelo, MacBeth ou Lear já estiveram remotissimamente 

estampados nessa remotíssima nebulosa legendária (DURANT, 1962, 

p.404). 

 

Pode-se dizer, que Spencer vestiu a indústria de glória e virtudes e pensa como um 

mecânico ou como um engenheiro, absorvido no movimento da matéria. Diante disso, 

Bergson afirma, que: 

 

Já decorreu um século desde a invenção da máquina a vapor, e mal 

começamos a perceber o profundo abalo que essa invenção nos ocasionou. A 

revolução que ela operou na indústria também transtornou as relações entre 

os homens. Novas ideias surgem. Sentimentos novos estão em vias de 

eclodir (BERGSON, 2005a. p.127). 

 

Bergson quer substituir, no pensamento contemporâneo, o ponto de vista físico 

(espaço) pelo ponto de vista biológico (tempo), isto é, pela crescente disposição de ver a 

essência e o “segredo do novo mundo” no movimento da vida antes que na inércia das coisas.  

 
Ao longo de toda a história da filosofia, tempo e espaço são colocados juntos 

e tratados como coisas do mesmo gênero. Estuda-se então o espaço, 

determina-se sua natureza e função, depois transporta-se para o tempo as 

conclusões obtidas. Assim, a teoria do espaço e a do tempo espelham-se. 

Para passar de uma à outra, bastou mudar uma palavra: substituiu-se 

“justaposição” por “sucessão” [grifo do autor]. Sistematicamente, desviou-se 

o olhar da duração real (BERGSON, 2006a.  p.7). 

 

                                                 
6
 A característica do mecanicismo é a admissão de que todo movimento se efetua segundo uma rigorosa lei 

causal (MORA, 2004). 
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A tradição filosófica sempre buscou um conceito de tempo, tentando unir a concepção 

de tempo à de espaço, no entanto, para Bergson, esta tentativa teria sido um erro. Hoje 

pensamos um tempo fragmentado, dividido em anos, dias, horas, minutos, segundos e 

milésimos de segundos, longe de uma continuidade da nossa vida num único movimento. Mas 

cada parte se torna uma sucessão, uma justaposição numérica de instantes.  

Desde a origem do relógio como um marcador do tempo, intensificou a relação do 

espaço sobre o tempo. O relógio do sol, medidor do tempo que se utilizava da luz solar para 

marcar as horas, não dava uma medida muito segura e exata, pois não temos como medir o 

tempo à noite, em dias nublados ou em lugares cobertos. Foi trocado no século XIII, pelo 

relógio mecânico, superando o problema da marcação do tempo, não mais se necessitava 

esperar o sol ou ouvir os sinos das igrejas, o “tempo” estava ao alcance de todos. 

A ciência foi fundada dentro da relação espaço e tempo. Sendo que, para Bergson, o 

tempo utilizado pela ciência não condiz verdadeiramente com a realidade, pois, nossa 

inteligência foi formada e educada a ocupar-se de partes da realidade, dividindo-a, 

fragmentando, analisando e medindo. Diz Bergson: “a ciência positiva é obra de pura 

inteligência” (BERGSON, 2005a. p.175). 

Na verdade, Bergson não é contra a ciência, mas contra o cientificismo, que não tem a 

dinamicidade e criatividade do movimento, mostrando que o discurso científico é inadequado 

a realidade e que o valor qualitativo se torna quantitativo.  

 
Verdade é que a Filosofia [...], se coloca freqüentemente no terreno da 

ciência, se abrange, às vezes, numa visão mais simples, os objetos de que a 

ciência se ocupa, não o faz intensificando a ciência, nem levando os 

resultados da ciência a mais elevado grau de generalidade. Não caberia duas 

maneiras de conhecimento, Filosofia e ciência, se a experiência não se nos 

apresentasse sob dois aspectos diferentes (BERGSON, 2005a, p.156). 

 

Um astrônomo, para mostrar o acontecimento de um eclipse é necessário a utilização 

do espaço, isto porque esta operação é adequada à física. Esta relação de espaço e tempo é 

adequada para a ciência positiva, para a apreensão da inteligência humana. 

Para Deleuze, falando da filosofia de Bergson, o tempo medido no espaço é; “uma 

multiplicidade de exterioridade, de simultaneidade, de justaposição, de ordem, de 

diferenciação quantitativa, de diferença de grau, uma multiplicidade numérica, descontínua e 

atual” (DELEUZE, 2008. p.28). 

O tempo homogêneo é imagem simbólica da duração real. Todo movimento é externo 

e igual a outro, os instantes se repetem, por isso é também tempo reversível. Como no relógio 
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onde cada minuto tem sessenta segundos, idênticos e repetitivos. Esta definição de tempo 

como meio homogêneo o define em termos de espaço, é visto de fora, é exterior. 

A escola exerceu forte influência na consolidação dessa idéia. O currículo tem sido 

pensado em partes, a seriação distribuída por idades cronológicas, o planejamento do ensino 

prevê etapas lineares, o tempo escola é controlado pelo relógio... Isso generaliza os indivíduos 

e “neutraliza” suas diferenças características, gerando conflitos de aprendizado. Uma 

educação personalizada, que acompanha o desenvolvimento de cada aluno, responde mais 

proximamente aos ideais bergsonianos. 

  

2.3 Inteligência como Método de Apreensão do Tempo Cronológico 

 

Temos o tempo e a duração como dois conceitos distintos na filosofia bergsoniana, 

sendo que para compreender cada um destes conceitos se fazem necessários dois métodos 

diferentes: a inteligência e a intuição respectivamente. “Intuição e inteligência representam 

duas direções opostas do trabalho consciente: a intuição caminha no próprio sentido da vida; a 

inteligência segue em sentido inverso, e acha-se assim de modo inteiramente natural regida 

pelo movimento da matéria” (BERGSON, 2005a, p.233). 

A inteligência tem a íntima ligação com a representação no espaço, buscando criar 

uma imagem artificial, simbólica e fragmentada da realidade. Definindo pontos não mais 

móveis da realidade, mas na imobilidade de partes da matéria, criando com a justaposição a 

sensação de mobilidade. O tempo apreendido por nossa inteligência é uma sobreposição de 

partes, desfigurando o todo, isto é, a realidade. “A inteligência só se representa claramente no 

descontínuo” (BERGSON, 2005a, p.140). 

Pela figura da árvore, ilustrada abaixo, podemos perceber as noções de conhecimento 

intelectivo e intuitivo. Através do nosso intelecto construímos a seguinte imagem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Representação do conhecimento intelectivo na concepção de Bergson. 

Fonte: Criação Welliton Rodrigo Costa, 2010. 
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Exemplo desse princípio se verifica no modo como a escola trabalha, por exemplo, a 

noção biológica da árvore. Na primeira série, o professor ensina que a árvore é composta por 

raiz, tronco, galhos, folhas e frutos. Esse método, quando não associado a atividades que 

impelem à sensibilidade ao todo, gera uma ideia inconsciente da árvore, dividida em partes, 

que pode gerar certa dificuldade de “enxergar” o todo das coisas, para contemplar 

profundamente as realidades. 

A árvore é uma figura freqüente nos filmes de Resnais, entre eles Hiroshima, meu 

Amor, filme analisado nesta pesquisa. Como por exemplo, no passeio noturno da francesa em 

Hiroshima, os galhos folhudos das árvores japonesas se agitam ao vento, enquanto as árvores 

de Nevers são invernais, amiúde reduzidas aos seus troncos e galhos nus, podados como a 

Francesa e fantasmáticos como a população de Hiroshima.  

 

              Figura 6: Imagens do Filme Hiroshima Meu Amor: Árvores. 

              Fonte: Resnais, 1959. 

A inteligência parte sempre da imobilidade, “quando ela quer se representar o 

movimento, ela o reconstrói com imobilidades que ela justapõe” (BERGSON, 2005a, p.141). 

Então, para entendermos o tempo, a inteligência busca reconstruir a realidade com partes 

justapostas, como por exemplo, para formar um minuto são necessários sessenta segundos. 

Mas fica a questão: cada minuto é para mim o mesmo que para ti? Porque ao assistir um jogo, 

quando meu time está vencendo o tempo não passa? Quando durmo o tempo para, ou só o 

relógio continua a girar? É justamente porque dividimos o tempo que não percebemos o valor 

da continuidade. Essa divisão das coisas em partes, quando mal aplicada, dificulta o 

entendimento do todo real. 
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2.3.1 Aprendendo pela inteligência 

 

Palangana salienta na sua obra Desenvolvimento e apredizagem em Piaget e Vygotsky, 

os pressupostos filosóficos e epistemológicos de Jean Piaget, colocando Bergson no rol dos 

modelos epistemológicos de maior peso e influência na teoria piagetiana. Piaget também não 

queria curvar-se diante do empirismo determinista e encontra em “Bergson o apoio e o espaço 

dos quais necessitava para validar o conhecimento objetivo, sem destituí-lo de sua 

subjetividade” (PALANGANA, 2001, p.59).  

No segundo capítulo do livro Ensaio Sobre os Dados Imediatos da Consciência 

(1927), Bergson ilustra o método de aprendizagem da inteligência, falando da questão do 

número. Para ele, o número é uma coleção de unidades idênticas entre si. Para contarmos, por 

exemplo, cinqüenta carneiros, sem a presença do pastor que conhece os traços particulares de 

cada um deles, seriam preciso distingui-los do lugar que ocupam no espaço, tornando-se 

necessário justapô-los num espaço ideal. Cada um dos carneiros representa uma unidade, isto 

é, mesmo que sendo idênticos, não serão os mesmos, mas ao utilizarmos o número, cada 

carneiro poderá ser do número 1 ao 50 (1,2,3...49,50), porém para chegarmos ao carneiro 50 

será necessário que hajam 49, que o anteceda. 

 

Se representarmos um a um, isoladamente, cada um dos carneiros do 

rebanho, lidarei sempre com um carneiro. Para que o número vá aumentando 

à medida que avanço, é necessário que retenha as imagens sucessivas e as 

justaponha a cada uma das novas unidades de que evoco a ideia: ora, é no 

espaço que semelhante justaposição se opera, e não na pura duração. Aliás, 

concordar-se-á, sem custo, que toda operação pela qual se contam os objetos 

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

mesmo, os deixamos no espaço (BERGSON,1927, p.58). 

 

Segundo Bergson, “para imaginar o número cinqüenta, por exemplo, repetir-se-ão os 

números a partir da unidade; [...] E é incontestável que se terão assim contado os momentos 

da duração mais do que os pontos do espaço; mas a questão é saber se não foi com os pontos 

do espaço que se contaram os momentos da duração” (BERGSON,1927, p.59). Da mesma 

forma que contamos os números e partimos da unidade, também percebermos o tempo 

cronológico.  

Ao cronometrar uma corrida se parte da unidade, adicionando momentos, ou 

milésimos de segundos a cada espaço percorrido, dando um resultado final com a impressão 

de um único impulso, um único tempo. É a este resultado que a inteligência chega: o espaço 
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que o ponteiro se movimentou equivale ao espaço percorrido pelo corredor. O espaço é o 

meio onde se conserva os momentos justapostos. 

Ao comermos três laranjas não conseguimos pensar as três de uma só vez. Nossa 

inteligência coloca as três laranjas uma ao lado da outra, e não serão três laranjas, mas uma 

laranja + uma laranja + uma laranja, dispostas num espaço ideal.  

Da mesma forma que 

 

A posição de uma realidade implica a posição simultânea de todos os graus 

de realidade intermediários entre ele e o puro nada. O princípio é evidente 

quando se trata do número: não podemos estabelecer o número 10 sem 

estabelecer, por isso mesmo, a existência dos números 9,8,7...etc 

(BERGSON, 2005a, p. 280). 

 

Assim, para chegar a terceira laranja, preciso alcançar as duas primeiras. Não 

compreendemos as coisas numa totalidade, mas percebemos e cristalizamos o fluxo da 

realidade em partes, em recortes descontínuos, isolados e parados. Diz Rossetti que: 

 

A inteligência pode recortar o real por meio da percepção, porque o pensa 

fundamentalmente como espacial, e não a partir da duração com seu caráter 

temporal. Somente o espaço pode ser recortado em partes contíguas que são, 

posteriormente, justapostas e, assim, percebidas como descontínuas e 

agregadas. A inteligência tem uma visão espacial da realidade e, dessa 

forma, a percebe como descontínua e imóvel, percepção que impede de ver o 

todo e o movimento essencial da realidade [...] (ROSSETTI, 2004. p.30). 

 

A realidade nos aparece num eterno devir, mas nossa percepção intelectual está 

acostumada com hábitos estáticos, pois o que está em movimento foge da ciência. “Portanto, a 

inteligência só representa à atividade objetivos a atingir, isto é, só lhe representa pontos de 

repouso. E de um objetivo atingido a outro objetivo atingido, de um repouso a outro repouso, 

nossa atividade se transporta por uma série de saltos” (BERGSON, 2005a, p.260).  

Bergson ilumina alguns caminhos para a educação nas escolas que pode ser 

estruturada de tal forma que impeça essa construção da totalidade das coisas. Uma educação 

que priorize o conhecimento em partes, com especialidades e aprofundamentos restritos, pode 

formar pessoas sem capacidade de ver o todo e perceber o movimento das realidades. Dessa 

maneira fragmentada, a educação escolar corre o risco de “fechar” a mente para a totalidade, 

dessensibilizando para a realidade e criando um mundo individual, pessoal e, até mesmo, 

irreal, seguindo, assim, contrário ao que é o papel primordial da escola, de formar 

consciências abertas e críticas.  
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Outro exemplo expressado por Bergson na sua tese Ensaio sobre os dados Imediatos 

da consciência (1927) é a música. Esta, quando estudo, se torna fragmentada, mas em seu 

andamento durante uma apresentação, no seu fluxo musical ela se torna arte, e para Bergson, 

na arte não percebemos sua fragmentação em tempos e compassos. Se ouvirmos uma 

orquestra tocar uma sinfonia de Mozart, percebemos que é necessária para o andamento do 

ritmo ou do fluxo musical, a presença do maestro, pois é ele o responsável para dar o 

andamento, ou melhor, demarcar os tempos de um compasso. Vários músicos, tocando cada 

um em seu compasso, não dariam a sutileza de uma música tocada ao mesmo ritmo, no 

mesmo compasso. 

 

Assim, na música, o ritmo e o compasso suspendem a circulação normal das 

nossas sensações e idéias fazendo oscilar a nossa atenção entre os pontos 

fixos, e apoderando-se de nós com tal força que a imitação, ainda que 

infinitamente discreta, de uma voz que geme, bastará para nos encher de 

uma extrema tristeza (BERGSON, 1927, p.19). 

 

Sendo a música dividida em compassos e ritmo, ela tocada, não está fragmentada nem 

imóvel. A música enquanto estudo e ciência, deixa de ser arte e nos remete para fora, 

buscando perceber a fragmentação em breves, mínimas, semínimas e assim por diante.   

No tempo, a imobilidade significa repetição de instantes, sendo aparência relativa, isto 

é, o tempo é a homogeneização de momentos no espaço.  

 

Assim como separamos no espaço, fixamos no tempo. A inteligência não foi 

feita para pensar a evolução [grifo do autor], no sentido próprio da palavra, 

isto é, a continuidade de uma transformação que fosse mobilidade pura 

(BERGSON, 2005a, p.147). 

 

A linguagem da arte é inteligível, mas se dá na evolução, no movimento, nós não 

podemos buscar entender a arte somente dentro de uma relação imóvel-espacial de nossa 

inteligência, mas do fluxo vital que passa.  

 

2.3.2  O tempo espacializado, quantitativo e dividido  

 

Este tempo dividido em partes no espaço, é exemplificado por Bergson no mecanismo 

cinematográfico, ou melhor, o cinema antigo. O mecanismo cinematográfico é uma série de 

imagens, ou fotos individuais que são projetadas numa justaposição, de forma rápida e 

sucessiva, criando a ilusão de movimento. 
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Consiste em tomar uma série de instantâneos do regimento que se passa, e 

projetar esses instantâneos na tela, de modo que depressa eles substituam uns 

aos outros. Assim é que se faz o cinema. Com fotografias, cada uma das 

quais representando o regimento numa atitude imóvel, ele reconstitui a 

mobilidade do regimento que passa. É verdade que, se tivéssemos apenas 

fotografias, inútil seria olhá-las, pois não as veríamos mover-se: com a 

imobilidade, mesmo infinitamente justaposta a si mesma, jamais teríamos o 

movimento. [...] o movimento existe de fato no aparelho (BERGSON, 

2005a, p.265). 

 

Podemos perceber que não conseguimos ver a mudança das fotos, e que há um 

movimento idêntico ao da realidade, mas isso se dá porque estamos adaptados ao 

conhecimento das coisas, não pelo todo, mas pelas partes. Nossa inteligência acompanha a 

marcha da justaposição das partes. Porém, nunca conseguirá compreender o todo através da 

sucessão de imagens, mesmo que esta sucessão passe com maior velocidade, pois serão as 

mesmas imagens sempre, dez, mil vezes mais rápidas. A inteligência estará condenada a 

apreender imagem por imagem e não a globalidade da realidade. E Bergson continua: 

 

É este o artifício de nosso conhecimento. Em vez de nos ligar ao devir 

interior das coisas, nós nos colocamos fora delas para recompor seu devir 

artificialmente. Tomamos aspectos quase instantâneos da realidade que 

passa, e, como eles são característicos dessa realidade, basta-nos incluí-los 

ao longo de um devir abstrato, uniforme, invisível, situado no fundo do 

aparelho do conhecimento, para imitar o que há de característico nesse 

próprio devir. Percepção, intelecção, fala, procedem de modo geral assim. 

Quer se trate de pensar o devir, de exprimi-lo, ou mesmo de percebê-lo, nada 

mais fazemos senão acionar uma espécie de máquina cinematográfica 

interior. Resumiríamos tudo o que até agora dissemos afirmando que o 

mecanismo de nosso conhecimento usual é de natureza cinematográfica 

[grifo do autor] (BERGSON, 2005a, p.265). 

 

Com a definição que Bergson faz de tempo, compreendemos os avanços históricos, 

temporais e científicos na marcação dentro do espaço. Não somente o tempo foi fragmentado 

pela ciência positiva, mas todo o conhecimento humano que passa pela inteligência. 

Se observarmos o processo de ensino e aprendizagem verifica-se a busca da divisão do  

tempo em períodos: antigo, medieval, moderno, contemporâneo; do ano em fases: verão, 

outono, inverno e primavera; do planeta em hemisférios, trópicos; do corpo humano em 

órgãos, células; da vida em idades: infância, adolescência, idade adulta, e idosa; das ciências 

em áreas do conhecimento, e assim por diante.  
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Figura 7: Representação do tempo como sucessão de estados em Bergson. 

Fonte: Criação Welliton Rodrigo Costa, 2010. 

 

A vida interior não pode ser representada por conceitos fixos e abstratos. Segundo 

Palangana (2001), o pesquisador desenvolve sua análise partindo de conceitos, orientando-se, 

portanto, da periferia para o interior do fenômeno, procurando em seu íntimo o que é mais 

uniforme, mais constante. Para Bergson, quando isso acontece ele se depara com 

 

[...] uma sucessão de estados em que cada um anuncia aquele que o segue e 

contém o que o precedeu. A bem dizer, eles só constituem estados múltiplos 

quando, uma vez tendo-os ultrapassado, eu me volto para observa-lhes os 

traços. Enquanto os experimentava, eles estavam tão solidamente 

organizados, tão profundamente animados com uma vida comum, que eu 

não teria podido dizer onde qualquer um deles termina, onde começa outro. 

Na realidade nenhum deles acaba ou começa, mas todos se prolongam uns 

nos outros (BERGSON, 2006a, p.51-52). 

 

Conforme Palangana (2001), não é difícil perceber a estreita correspondência entre o 

raciocínio bergsoniano e a forma como Piaget concebe e descreve a sucessão de fases no 

processo de desenvolvimento cognitivo.  

  

Como Bergson, Piaget também acredita que a essência do fenômeno (no 

caso o pensamento, a consciência) não é algo estático. Ao contrário, trata-se 

de uma estrutura dinâmica, cujo movimento se caracteriza justamente por 

uma construção sucessiva e contínua de fases que, mesmo tendo duas 

origens calcadas na experiência empírica, na ação, encaminham-se no 

sentido de atingirem formas de pensamento cada vez mais independentes 

deste referencial prático (PALANGANA, 2001, p.56). 

 

Para o conhecimento intelectivo, toda a realidade se dá como um filme no cinema, 

fotos, flashes, partes sobrepostas, buscando reconstruir o movimento da totalidade. Diz 

Rossetti: 
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Para conhecer o movimento, a inteligência não se instala no devir interior 

das coisas, mas procede como se fosse um aparelho cinematográfico e 

coloca-se do lado de fora do acontecimento, e “tira fotografias” [grifo do 

autor] da realidade, ou seja, tem visões instantâneas do devir que passa. 

Depois, pega esta série de visões congeladas e as alinha sobre um devir 

abstrato e uniforme, para vê-las, assim, adquirir movimento. [...] É um 

método eminentemente prático porque regula o ritmo do nosso 

conhecimento em função do ritmo da ação. A ação é descontínua, nosso 

conhecimento intelectual será também. Descontínua e com uma visão 

deformada da realidade será também a especulação teórica que adotar o 

método da inteligência (ROSSETTI, 2004, p. 67). 

 

Para Bergson, a proporção é a mesma, da percepção que dispõe de espaço ao da ação 

que dispõe do tempo, sendo que a percepção busca nas ações, comodidade e rapidez, não 

dando importância aos mínimos detalhes, criando ilusões do real e dando ao conhecimento 

certa insegurança. Porém, a percepção ainda é a base de todo conhecimento intelectivo. “A 

percepção, tal como entendemos, mede nossa ação possível sobre as coisas e por isso, 

inversamente, a ação possível das coisas sobre nós” (BERGSON, 2006c. p.58). 

Na matemática, a nossa percepção não pode conhecer o movimento do braço do ponto 

A ao ponto B, isto é, o movimento AB. Ela busca definir não o movimento, mas a distância 

entre os pontos de referência e os eixos. Assim também é o tempo, não podemos aprender o 

real, num todo, apenas os pontos de referência. Segundo Bergson “não há símbolo 

matemático capaz de exprimir que é o móvel que se move e não os eixos e pontos aos quais 

está relacionado [grifo do autor]” (BERGSON, 2006c. p.227). 

Toda matéria está disposta no espaço e a percepção tem por qualidade fundamental a 

extensão do corpo neste espaço. Quando o braço faz este movimento AB, nossa percepção 

cria da matéria um meio artificial de representar o real, dividindo e decompondo a extensão 

do espaço percorrido. Deste movimento do braço AB, buscamos expressá-lo através da 

linguagem, mas esta tendência solidifica nossas impressões, podendo nos levar a acreditar na 

invariabilidade de nossas sensações e nos induzir ao erro (BERGSON, 1927, p.91). 

 

2.3.3 Memória hábito 

 

Bergson distingue dois tipos de memória: uma que mede o tempo e que se dá pela 

repetição ou por uma atenção redobrada para fixar alguma coisa, e outra que é a memória 

propriamente dita, ou memória pura que conserva o fluxo temporal interior, a duração.  
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O passado sobrevive de duas formas distintas: 1) em mecanismos motores; 

2) em lembranças independentes. Com isso, a operação prática e 

conseqüentemente ordinária da memória, a utilização da experiência passada 

para a ação presente, o reconhecimento, enfim, deve realizar-se de duas 

maneiras. Ora se fará na própria ação, e pelo funcionamento completamente 

automático do mecanismo apropriado às circunstâncias; ora implicará num 

trabalho do espírito, que irá buscar no passado, para distingui-las ao 

presente, as representações mais capazes de se inserirem na situação atual 

(BERGSON, 2006c, p. 84). 
 

A memória que se dá por esta repetição de instante é concebida como um simples 

depósito de informação, numa espécie de catalogação de nossos fatos vividos em nossa 

história. Temos por costume querer retirar de nossa memória, como uma espécie de arquivo, 

documentos e pastas que possam retratar a duração. Se assim imaginamos recompor à tempo 

passado numa totalidade de partes distintas, estamos enganados.  

“O papel teórico da consciência na percepção exterior, dizíamos nós, seria o de ligar 

entre si, pelo fio contínuo da memória, visões instantâneas do real. Mas, na verdade, não há 

jamais instantâneos para nós” (BERGSON, 2006c, p.73). Para Bergson, a utilização do termo 

“instantâneo” é restrito à inteligência, para representação do tempo e à memória para 

conservação de instantes justapostos quantitativamente. Na consciência por sua vez:  

 

Não haveria para ela o presente se este se reduzisse ao instante matemático. 

Este instante é apenas o limite, puramente teórico, que separa o passado do 

futuro; ele pode a rigor ser concebido, não é jamais percebido; quando 

cremos surpreendê-lo, ele já está longe de nós (BERGSON, 2006a, p. 220). 

 

A memória não se reduz àquilo que chamamos de tempo cronológico, que recorta o 

real, fragmentando a duração em instantes, descontínuos, dentro de nossa inteligência, 

buscando criar a sensação de estarmos vivendo um fato passado novamente, sem atualizá-lo 

no presente. A memória é “o traço de união entre aquilo que foi e o que será, uma ponte entre 

o passado e o futuro” (BERGSON, 1984, p.71). 

 

2.3.4 A Simultaneidade no tempo homogêneo  

 

Temos por compreensão no senso comum que simultaneidade é aquilo que acontece 

ao mesmo tempo que outra coisa, isto é, simultaneamente. Se dois fatos acontecem na mesma 

hora, isto é na mesma duração, pela inteligência eu os cristalizo em instantes e os coloco em 

relação. Percebemos em Bergson, a existência de dois tipos de simultaneidade, a de instantes, 
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representação do tempo cronológico pela inteligência, e a de fluxos, que estudaremos no 

segundo capítulo, que é a própria duração. 

No livro Ensaio Sobre os Dados Imediatos da Consciência (1927), Bergson afirma 

que “sigo com os olhos, no mostrador do relógio, o movimento da agulha que corresponde às 

oscilações do pêndulo, não meço a duração, como parece acreditar-se; limito-me a contar 

simultaneidade” (BERGSON, 1927, p.77). O filósofo francês diz que a simultaneidade se dá 

na relação de um relógio, medido cronologicamente no tempo. 

A simultaneidade existe, mas sua representação fica restrita à inteligência, método, 

que como já vimos, não traz a realidade real e verdadeira, e que o papel do relógio seria a de 

contar as simultaneidades de instantes.  

 

Se a simultaneidade fosse apenas correspondência entre indicações de 

relógios, se não fosse também, e sobretudo, correspondência entre uma 

indicação de relógio e um acontecimento, não se construiriam relógios ou 

ninguém os compraria (BERGSON, 2006b, p.99). 

 

A simultaneidade de instantes é novamente aquela que a inteligência busca representar 

da realidade, é o tempo espacializado, homogêneo e é graças a esta simultaneidade que 

podemos contar os instantes, minutos, segundos, horas, estações, anos, etc. “Medir o tempo 

consiste, portanto em enumerar simultaneidades” (BERGSON, 2006b, p.67). 

Se percebermos o que estudamos neste capítulo, veremos que é aquilo que estamos 

acostumados a ter em nosso cotidiano. De certa forma estamos “presos e escravizados” pela 

inteligência a representarmos o tempo matematicamente, para sobrevivermos nesta sociedade 

cientificista. Mas deste tempo cronológico, questionado por Bergson, nós passaremos a um 

novo modo de compreender o tempo, através da intuição, o conceito de duração. 

 

2.4 Inteligência e intuição: movimento repouso e movimento no devir 

 

Para Bergson, a realidade é sempre movimento, mobilidade, e o repouso não existe, é 

apenas uma aparência. O tempo, passado para a linguagem ou para o senso comum, sempre 

será esta aparência do movimento, buscando dogmatizar conceitos, como tudo que passou é 

passado, e o que está por vir será futuro, e o que se passa é presente. 

Nosso espírito, que procura pontos de apoio firmes, tem por função 

principal, no curso ordinário da vida, representar-se estados e coisas [grifo 

do autor]. Toma de longe em longe vistas quase instantâneas da mobilidade 

indivisa do real. Obtém assim sensações e ideias [grifo do autor]. Ao fazê-lo, 
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substitui ao contínuo o descontínuo, à mobilidade a estabilidade, à tendência 

em via de mudanças pelos pontos fixos que marcam uma direção da 

mudança e da tendência. Esta substituição é necessária para o senso comum, 

para a linguagem, para a vida prática e [...], para a ciência positiva 

(BERGSON, 2006a, p.219). 

 

Nossa inteligência fracassará ao tentar criar a mobilidade do real, pois a fixidez de 

conceitos, a repetição de momentos, ou as partes justapostas, nada mais é que a aparência da 

realidade móvel. Tal dogmatismo, construído com pontos fixos criam apenas sistemas que 

buscam a reconstituição. Isto, percebemos continuamente em nossas ciências positivas, que 

certas teorias são ultrapassadas por posicionamentos contrários, por exemplo: para os 

estudiosos da antiguidade era o sol que girava em torno da terra, teoria ultrapassada pelo 

heliocentrismo. Assim como todo conhecimento intelectual gira em torno desta imobilidade 

do tempo no espaço, desta fragmentação, tornando questionável este conhecimento da ciência 

positiva, simbólico e parado. 

 

O que é, de fato, a inteligência? A maneira humana de pensar. Foi-nos dada, 

como o instinto à abelha, para dirigir nossa conduta. A natureza tendo nos 

destinado a utilizar e a dominar a matéria, a inteligência só evolui com 

facilidade no espaço e só se sente à vontade no domínio do inorganizado 

(BERGSON, 2006a, p.87-88). 

 

É a inteligência que fez com que as ciências evoluíssem, principalmente no 

desenvolvimento da técnica, da mecânica e da matemática. Também sendo responsável pela 

evolução do tempo atômico. Este tempo atômico não está interessado com a vida, 

independentemente se estiver chovendo, ou estiver com sol, se você está triste ou não. Ele 

continua a contar no relógio seus segundos, minutos, horas, e ele segue repetindo, não 

qualitativamente, mas quantitativo, matemático.  

 

A medida do tempo nunca versa sobre a duração enquanto duração; 

contamos somente um certo número de extremidades de intervalos ou de 

momentos [grifo do autor], isto é, em suma, paradas virtuais do tempo. 

Estabelecer que um acontecimento irá se produzir ao cabo de um tempo t é 

simplesmente exprimir que, teremos contado um número t de 

simultaneidades de um certo tipo. Entre as simultaneidades, ocorrerá tudo o 

que se quiser. O tempo poderia acelerar-se enormemente, e mesmo 

infinitamente: nada terá mudado para o matemático, para o físico, para o 

astrônomo (BERGSON, 2006a, p.5). 

 

Esta tentativa de medir a duração, nada mais é do que, a somatória de uma mesma 

parte, buscando formar o todo. Isto é, seria somarmos cinco vezes um minuto, para 
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alcançarmos cinco minutos, sendo que cada um desses minutos seriam iguais aos outros, com 

seus sessenta segundos. Não importando com o que aconteça na realidade, eles serão iguais, 

dentro das ciências matemáticas. 

Para Bergson, “nossas sensações são simplesmente sinais, que o papel de cada sentido 

é traduzir em sua língua própria movimentos homogêneos e mecânicos realizando-se no 

espaço” (BERGSON, 2006c, p.51). Quanto maior número de momentos se divide as 

sensações, mais homogênea será a matéria.  Sendo que a inteligência guardará do passado 

apenas estes momentos homogêneos. Isto é, aquilo que percebemos de períodos condensados, 

alguns momentos mais diferenciados, imobilizados. 

 

O olhar que lançamos ao nosso redor, de momento a momento, só percebe, 

portanto os efeitos de uma infinidade de repetições e evoluções interiores, 

efeitos por isso mesmo descontínuos, e cuja continuidade é restabelecida 

pelos movimentos que atribuímos a “objetos” [grifo do autor] no espaço. A 

mudança encontra-se por toda parte, mas em profundidade; nós a 

localizamos aqui e acolá [...] (BERGSON, 2006c, p.245-246). 

 

Nossos sentidos não conseguem perceber toda a realidade que se move, mas busca 

compreender através das partes, criando a ilusão do movimento do universo, com a 

justaposição dos momentos imóveis que a percepção dos sentidos deu à inteligência. É a 

captação de fenômenos, alinhando-os no espaço, tirando-os do tempo, para mensurá-los.  

 

Os termos que designam o tempo são tomados à linguagem do espaço. 

Quando evocamos o tempo, é o espaço que responde ao chamado. [...]. A 

inteligência retém apenas uma série de posições: um ponto primeiramente 

atingido, depois outro, depois outro. [...]. Nada de mais natural, se a 

inteligência é destinada sobretudo a preparar e aclarar nossas ações sobre as 

coisas. Nossa ação exerce comodamente sobre pontos fixos; é, então, a 

fixidez que nossa inteligência busca; [...] limita-se a constatar a 

simultaneidade de duas paradas virtuais: parada do móvel que ela considera 

e parada de um outro móvel cujo curso, supõe-se, seja o tempo (BERGSON, 

1984, p.103). 

 

Tempo homogêneo então, é esta relação com o espaço. Uma relação quantitativa, 

exterior e homogênea feita pela inteligência, que busca parar o movimento, para fragmentar o 

tempo matematicamente regulado, criando uma justaposição de instantes iguais que se 

sucedem. 
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2.4.1 A intuição 

 

O conceito (próprio da inteligência) declara Bergson, tal como se exprime pela 

linguagem, está antes de tudo ordenado às necessidades práticas, e, portanto, jamais concerne 

senão as coisas mensuráveis; busca blocos, coisas estáveis. É, pois, inapto para expressar a 

vida do espírito, que é movimento e duração, qualidade pura e continuidade. Para captar a 

consciência no que ela tem de próprio e original, haverá, pois, que recorrer a outro meio de 

observação suscetível de fazer-nos penetrar na intimidade da vida psicológica e, de certo 

modo, fazer-nos coincidir com ela. Este meio proporcionado é a intuição.  

Então, por um lado é necessária a inteligência para apreendermos a noção de tempo 

cronológico, como justaposição das partes sobre o espaço. Por outro, para apreendermos a 

duração e seu conceito é necessária a intuição. Métodos que seguem caminhos inversos dentro 

da filosofia bergsoniana, sendo a intuição aquela que busca a totalidade da evolução vital, 

livre da representação espaço-temporal. No livro A Evolução Criadora (2005a), Bergson diz 

que: 

 

Intuição e inteligência representam duas direções opostas do trabalho 

consciente: a intuição caminha no próprio sentido da vida; a inteligência 

segue em sentido inverso, e acha-se assim de modo inteiramente natural 

regida pelo movimento da matéria (BERGSON, 2005a, p.233). 

 

Para compreendermos a duração, é necessária esta passagem do conceitual, isto é, a 

superação do conceito teórico, da metodologia positivista para a intuição, que é se transportar 

para dentro da realidade. Rossetti, falando da intuição bergsoniana, diz que “é o conhecimento 

interior que capta o movimento em sua totalidade, logo, ela sempre nos dará uma visão do 

todo. [...], o objetivo da filosofia de Bergson é a intuição da duração, que é a essência da 

realidade movente” (ROSSETTI, 2004, p.20). 

Lembramos, pois, que para o autor, somente a intuição pode proporcionar um 

conhecimento verdadeiro. Mas o que vem a ser esta intuição? “Desçamos então para o interior 

de nós mesmos: quanto mais profundo for o ponto que tivermos alcançado, mais forte será o 

ímpeto que nos devolverá à superfície. A intuição filosófica é esse contato, a filosofia é esse 

élan” (BERGSON, 2006a, p.144).  

O élan vital é o devir em sua marcha criadora, como virtualidade deste devir. A 

grandiosidade da experiência intuitiva é transportar-nos para dentro do movimento do élan 

vital, que é o princípio de todas as coisas, e coincidir com ele no que tem de único e 
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inexprimível como força de vida, que se impõe a impulsionar-nos para frente e ao mesmo 

tempo impelindo-nos ao reconhecimento da origem do nosso próprio ser.  

Este devir do élan vital é a capacidade de realização do ser humano através da 

multiplicidade da duração. Bergson (1984) rejeita a doutrina finalista radical que implica um 

programa traçado de uma vez para sempre, que é realizado pelas coisas e pelos seres, 

deixando escapar a realidade da evolução que é o próprio movimento de mudança. 

O mundo material é duração, isto é, um incessante devir no tempo, um movimento 

constante do élan vital para novas formas. “O universo dura porque duração quer dizer 

invenção, criação de formas, elaboração contínua do inteiramente novo” (BERGSON, 2005a, 

p.49). 

Bergson, na visão de Deleuze (1996), trata o élan vital como uma virtualidade em vias 

de se atualizar, de uma simplicidade em vias de se diferenciar, de uma totalidade em vias de 

se dividir, isto é, a essência da vida é de proceder por dissociação e desdobramento, por 

dicotomia. Por exemplo, a vida se divide em planta e animal; o animal se divide em instinto e 

inteligência. Mas, a vida dividindo-se em planta e animal, o animal em instinto e inteligência, 

ainda assim cada lado da divisão, cada ramificação, carrega consigo o todo, a sua origem 

indivisa, o impulso vital.  

Para Bergson (2005a), só podemos conhecer a duração de uma forma: pela intuição, 

de forma íntima, direta e sensorial. A memória, mediada pela totalidade movente, e mesmo 

em associação com o impulso vital, o élan vital, permite-nos um conhecimento fragmentado 

da duração. 

Na distinção entre a intuição e a inteligência, parece-nos que há uma relação amigável, 

porém a apreensão da realidade num todo só será capaz com a intuição. Por maior número de 

ângulos externos que a inteligência pode ter de um objeto, somente a intuição nos conduzirá 

ao interior da vida, consciente de si mesmo. “Na falta de conhecimento propriamente dito, 

reservado à pura inteligência, a intuição poderá fazer-nos captar o que os dados da 

inteligência tem no caso de insuficiente e deixar-nos entrever o meio de os completar” 

(BERGSON, 2005a, p.160). 

Para pensarmos a duração, Bergson nos pede, para deixarmos de lado o conceito de 

tempo cronológico. 

 

Mas como acreditavam que a inteligência operava no tempo, concluíram que 

ultrapassar a inteligência consistia em abandonar o tempo. Não percebiam 

que o tempo intelectualizado é espaço, que a inteligência trabalha com o 

fantasma da duração, e não com a própria duração, que a eliminação do 

tempo é o ato habitual, normal, banal, de entendimento, que a relatividade do 
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nosso conhecimento do espírito deriva precisamente disto, e que, neste caso, 

para passar da intelecção à visão, do relativo ao absoluto, não é preciso 

abandonar o tempo (já o abandonamos) [grifo do autor]; é necessário, isto 

sim, que nos recoloquemos na duração e que recuperemos a realidade em sua 

essência, que é a mobilidade (BERGSON, 2005a, p.113). 

 

Deixaremos de lado o apego à relação de espaço e tempo, proposto por nossa 

inteligência, e tentaremos nos aprofundar, na filosofia bergsoniana da intuição, na busca da 

compreensão da duração, do conceito de “durée”. 

Esse movimento essencial da vida interior em sua duração é o que somos.  A intuição 

como método nos dá a conhecer este movimento da vida. Primeiro nos é dado o movimento 

interior. Quando retomamos nosso olhar inteligível percebemos que mudamos, porque a 

mudança é essencial, é um fluxo num único e continuo devir.  

Bergson afirma que “todas as fotografias de uma cidade, tomadas de todos os pontos 

de vista possíveis, poderão se completar indefinidamente umas às outras, porém não 

equivalerão nunca a este exemplar em relevo que é a cidade por onde caminhamos” 

(BERGSON, 2005a, p.14). Tudo está em mudança, a realidade é este movimento constante, 

chamada de duração. É dentro de um movimento contínuo que nossa existência se dá a 

conhecer, percebemos a realidade de uma totalidade, buscando integrar o passado, o presente 

e o futuro, não em momentos distintos e separados, mas interligados. 

Deleuze, falando de Bergson, afirma que “a intuição [grifo do autor] é o método do 

bergsonismo. A intuição não é um sentimento nem uma inspiração, uma simpatia confusa, 

mas um método elaborado, e mesmo um dos mais elaborados métodos da filosofia. Ele tem 

suas regras estritas, [...]” (DELEUZE, 2008, p.7). 

 

2.4.2 Duração  

 

No livro Ensaios Sobre os Dados Imediatos da consciência (1927), Bergson elabora 

uma distinção nítida entre tempo homogêneo, utilizado pelas ciências, e a duração, que é o 

tempo heterogêneo defendido por Bergson, que aprofundaremos posteriormente. “O que se 

torna necessário é afirmar que conhecemos duas realidades de ordem diferentes, uma 

heterogênea, a das qualidades sensíveis, a outra homogênea, que é o espaço. Esta última, 

claramente concebida pela inteligência humana” (BERGSON, 1927. p.71). 

O ser humano tende naturalmente a inclinar-se para o materialismo, pois tendemos a 

pensar em termos de espaço. Mas, o tempo é tão fundamental como o espaço e é sem dúvida o 
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tempo que encerra a essência da vida e talvez de toda a realidade. A vida é uma matéria de 

tempo, antes que de espaço; não é posição e sim mudança, não é tanto quantidade como 

qualidade; não é mera redistribuição da matéria e movimento, e sim fluida e persistente 

criação. Diante disso, Bergson compreende o tempo como uma acumulação, um crescimento, 

uma duração. “Duração é o progresso contínuo do passado que corrói o futuro e vai inchando 

enquanto passa” (BERGSON, 2005a. p. 16), isto é, duração é o passado que perdura e que 

nada dele se perde. “Sem dúvida pensamos unicamente com uma parte mínima do nosso 

passado; mas é com o nosso passado inteiro que desejamos, queremos e agimos” 

(BERGSON, 2005a, p.15). E já que o tempo é uma acumulação, o futuro nunca pode ser o 

mesmo que o passado, visto que uma nova acumulação se ergue a cada passo. “Cada 

momento não é somente novo, mas imprevisível [...] a mudança é muito mais radical do que 

supomos” (BERGSON, 2005a, p.6). 

Bergson faz uma crítica ao positivismo e ao cientificismo, a partir de seu conceito de 

duração, pois “para um ser consciente, existir é mudar, é maturar, maturar é prosseguir a criar-

se indefinidamente” (BERGSON, 2005a, p.4). Para ele é impossível transcrever este conceito 

em uma linguagem do senso comum, mas podemos compreendê-lo através de nossos dados 

da consciência, onde os momentos se compenetram como algo contínuo e extenso, não 

podendo ser dividido, ou repetido.  

A duração não é atômica, mas durável, heterogênea, qualitativa, criativa e criadora; é a 

representação da penetração partilhada de momentos, sem ser igualada ou dividida 

cientificamente. É o tempo não medido no espaço, não repetitivo, não matemático, não 

homogêneo, quantitativo. Deleuze, falando da filosofia de Bergson, afirma que “Duração 

pura: é uma multiplicidade interna, de sucessão, de fusão, de organização, de 

heterogeneidade, de discriminação qualitativa ou de diferença de natureza, uma 

multiplicidade virtual e contínua, irredutível ao número” (DELEUZE, 2008, p.28). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Representação do conhecimento intuitivo na concepção de Bergson. 

Fonte: Criação Welliton Rodrigo Costa, 2010. 
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Não é a justaposição do passado, presente e futuro. Não é a passagem do passado para 

o presente em momentos objetivos, mas o passado se conservando com um novo significado, 

um único movimento, dentro da dinamicidade da vida. 

Para Bento Prado Júnior, estudioso de Bergson, diz:  

 

Todo o equívoco consiste em supor que, fazendo do espaço e do tempo 

formas diversas de um “meio homogêneo”, seja possível derivar o espaço do 

tempo. O que se supõe é que a ordem de justaposição consiste na objetivação 

de uma ordem reversível de sucessão temporal. Mas, a idéia de 

reversibilidade da sucessão temporal – indispensável à aparente constituição 

do espaço – deveria fazer perceber que já não mais se está no âmbito do 

tempo; que já, desde início, se está no domínio do espaço. A ordem 

reversível é, de si mesma, espacial. A constituição temporal do espaço passa, 

assim, a ser uma simples petição de princípio. Nada mais fácil, com efeito, 

do que construir o espaço através do tempo, quando desde início já se 

definiu o tempo como espaço (PRADO JÚNIOR, 1989, p.98). 

 

A noção de duração para Bergson é heterogênea, por que,  

 

Não é um instante que substitui outro instante: jamais haveria a não ser o 

presente. Nunca prolongamento do passado no atual; jamais evolução, 

jamais duração concreta. [...] A partir do momento que o passado aumenta 

sem cessar, infinitamente também ele se conserva (BERGSON, 2005a. 

p.16). 

 

A duração é a própria realidade, a essência do ser eu, aquilo que é intuitivamente 

vivido, longe de esquemas espaciais compreendidos por nossa inteligência, é uma organização 

interna do presente com o passado, numa criação do futuro, não de maneira descontínua ou de 

instantes separados, mas interior e qualitativa. 

 

A duração totalmente pura é a forma que a sucessão dos nossos estados de 

consciência adquire quando o nosso eu se deixa viver, quando não estabelece 

uma separação entre o estado presente e os anteriores. Não há necessidade, 

para isso, de se absorver completamente na sensação ou na ideia que passa, 

porque então, ao invés, deixaria de durar. Também não tem que esquecer os 

estados anteriores: basta que, lembrando-se desses estados, não os 

justaponha ao estado atual [sic] como um ponto, mas os organize com ele, 

como acontece quando lembramos das notas de uma melodia, fundidas num 

todo (BERGSON, 1927. p.72-73). 

 

Assim, como as coisas estão para o espaço, a consciência está para a duração. Os 

estados internos da consciência vivem na pura duração, são qualidades puras, intensas, 

heterogêneas e contínuas porque se penetram mutuamente e estão em constante mudança.  
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O olhar que lançamos ao nosso redor, de momentos a momentos, só percebe, 

portanto os efeitos de uma infinidade de repetições e evoluções interiores 

[...]. A mudança encontra-se por toda a parte, mas em profundidade; nós a 

localizamos aqui e acolá, mas na superfície (BERGSON, 2006c. p.245-246). 

 

A antropologia de Bergson mostra que o homem é criativo, isto é, está em evolução. 

“A evolução, por sua vez, implica uma continuação real do passado pelo presente, uma 

duração que é um traço de união [grifo do autor]” (BERGSON, 2005a, p.30).  

Diz Bergson na obra Evolução Criadora (2005a) que o universo dura, e que a duração 

é esta evolução. Ele nos faz perguntar em que momento deixamos de ser crianças para nos 

tornarmos adultos e envelhecermos?  Há uma continuidade ininterrupta, um prolongamento 

da evolução da vida, um progresso que não pode ser demonstrado pelos resultados científicos, 

químico-físico.  

 

O ser vivo escolhe ou tende a escolher. Sua função é criar [...]. Como, para 

criar o futuro, é preciso que algo dele seja preparado no presente, como a 

preparação do que será só pode ser efetuada utilizando o que já foi, a vida se 

empenha desde o começo em conservar o passado e antecipar o futuro numa 

duração em que o passado, presente e futuro penetram um no outro e 

formam uma continuidade indivisa: esta memória e esta antecipação são, 

como vimos, a própria consciência. E esta é a razão, de direito, se não de 

fato, de que a consciência seja coextensiva à vida (BERGSON, 2005a. p.75). 

 

É esta continuidade ininterrupta, este deixar de ser adulto, que compreendemos 

somente pelo método da intuição, na forma da penetração interior da nossa vida. Mas, muitas 

vezes, a buscamos dentro do tempo espacializado. Diz Bergson: “Não temos nenhum 

interesse em escutar o rumorejo ininterrupto da vida profunda. E, no entanto, a duração real 

está aí” (BERGSON, 2006a, p.173). 

Dentro da continuidade, desta mudança que não pode ser dividida, mas que vive 

qualitativamente é que encontraremos a duração. Mudanças de momentos que se interligam, 

dentro de uma heterogeneidade. 

É justamente essa indivisível continuidade de mudança que constitui a 

duração verdadeira. [...] Limitar-me-ei então a dizer, para responder àqueles 

que vêem nessa duração “real” [grifo do autor] algo de inefável e de 

misterioso, que ela é a coisa mais clara do mundo: a duração real [grifo do 

autor] é aquilo que sempre se chamou de tempo, mas o tempo percebido 

como indivisível (BERGSON, 2006a, p.172). 

  

Deleuze (2008) falando da duração bergsoniana mostra duas características 

fundamentais: a continuidade (de nossa vida interior) e a heterogeneidade. 
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O que é essa continuidade? A de um escoamento ou de uma passagem, mas 

de um escoamento e de uma passagem que se bastam a si mesmos [...] a 

única que é naturalmente experimentada, é a própria duração (BERGSON, 

2006b. p.51). 

 

A realidade é esta duração pura, enquanto não separamos e justapomos em momentos 

a realidade, mas enquanto estes momentos se penetram, dando ânimo de viver. 

 

O próprio sentimento é um ser que vive, se desenvolve e, conseqüentemente, 

muda sem cessar [...]. Mas vive porque a duração em que se desenvolve é 

uma duração cujos momentos se penetram: ao separarmos estes momentos 

uns dos outros, ao desenrolarmos o tempo no espaço, fizemos perder a este 

sentimento a sua animação e cor (BERGSON, 1927, p.92). 

 

Mas, este sentimento que temos de mudança constante, é o caso de nosso 

envelhecimento, que para Bergson “só pode ser aquisição progressiva ou perda gradual de 

certas substâncias, talvez ambas as coisas ao mesmo tempo” (BERGSON, 2005a, p.26). 

Assim sendo, nunca deixamos de ser um “embrião em evolução”. É esta persistência do 

passado que age em nossa vida, não em momentos, mas na penetração qualitativa destas 

mudanças que se dá a duração. 

 

Há simplesmente a melodia contínua de nossa vida interior – melodia que 

prossegue e prosseguirá, indivisível, do começo ao fim de nossa existência 

consciente. Nossa personalidade é exatamente isso. É justamente essa 

indivisível continuidade de mudança que constitui a duração verdadeira 

(BERGSON, 2006a, p.172). 

 

A vida do homem em sua duração, não está auto-determinada, não é a relação de causa 

e efeito, pois tornaria o homem um ser mecânico. Mas, a duração é aquilo que vivemos e não 

aquilo que compreendemos. Para Bergson, o tempo da nossa vida é como um desenrolar de 

um fio, cada momento é sempre novo e irreversível.  

Esta mudança como continuidade ininterrupta, isto é, a duração, pode ser 

exemplificada com o açúcar que está se dissolvendo num copo de água. Há a mudança do 

açúcar sólido, e do açúcar dissolvido dentro da água, há uma espera, há uma continuidade, 

porém não podendo ser separada por momentos divisíveis. 

 

Quando queremos preparar um copo de água com açúcar, como dissemos, 

forçoso é esperar que o açúcar derreta. Esta necessidade de esperar é o fato 

significativo. Exprime o fato de que, embora possamos recortar no universo 

sistemas [sic] para os quais o tempo é apenas uma abstração, uma relação, 
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um número, o universo ele próprio é outra coisa (BERGSON, 2006a, p.14-

15). 

 

Se colocarmos o açúcar no copo com água, não será instantaneamente que ele se 

dissolverá, não poderemos da mesma forma dizer que ele se dissolveu com uma quantidade 

(X) de minutos. Esta necessidade de esperar que ele se dissolva, e este processo contínuo de 

dissolução prova que não podemos determinar no tempo, ou em nossos sistemas científicos o 

Universo, a nossa realidade. 

 Como para o açúcar, que não podemos determinar com exatidão o momento da 

dissolução na água, não conseguimos determinar a mudança de uma idade para outra, de uma 

estação para outra e assim por diante. 

Na concepção de Bergson a música é ciência, mas também arte e exemplo de duração. 

Ela, como estudado, dentro de sua partitura, nada mais é do que uma divisão intelectual para 

sua execução, isto é marcada pelo tempo.  

 

Representamo-nos notas justapostas a notas sobre uma folha de papel 

imaginária. Pensamos num teclado sobre o qual se toca, no arco que vai e 

vem, no músico, cada um dos quais executa sua parte ao lado dos outros 

(BERGSON, 2006a, p.170).  

 

Mas, quando fechamos os nossos olhos e adentramos no interior da melodia musical, 

não percebendo a marcação dos tempos no espaço dos compassos, percebe-se a duração.  

 

Uma melodia que ouvimos de olhos fechados, pensando apenas nela, está 

muito perto de coincidir com esse tempo que é a própria fluidez de nossa 

vida interior; mas ainda tem qualidades demais, determinações demais, e 

seria preciso começar por apagar a diferença entre os sons, e depois abolir as 

características distintas do próprio som, conservar dele apenas a continuação 

do que precede no que se segue e a transição ininterrupta, multiplicidade sem 

divisibilidade e sucessão sem separação, para encontrar por fim o tempo 

fundamental (BERGSON, 2006b, p.51-52). 

 

Cada nota tocada se dá num todo, elas se compenetram umas nas outras, sendo que 

somente quando ouvirmos a última é que compreenderemos a primeira, pois todas estão no 

movimento constante. Este movimento que a música faz, é arte. E para Bergson ela imprime 

em nós sentimentos.  
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2.4.3 A memória pura 

 

A duração traz o passado e o presente não como momentos distintos, mas como um 

prolongamento do passado no presente e vice-versa. O passado, embora sendo passado, não é 

apenas conservado, mas sim, sempre um prolongamento no atual, isto é, está em movimento 

se tornando presente. Tudo isso se dá graças à memória, pois, a duração é a própria memória,  

 

[...] mas não uma memória pessoal, exterior àquilo que ela retém, distinta de 

um passado cuja conservação ela garantiria; é uma memória interior à 

própria mudança, memória que prolonga o antes no depois e os impede de 

serem puros instantâneos que aparecem e desaparecem num presente que 

renasceria incessantemente (BERGSON, 2006b, p.51). 

 

É a memória pura que conserva o fluxo temporal interior, a duração. O homem 

diferente dos outros seres é um ser de memória, capaz de conservar o passado e atualizá-lo no 

presente. Atualizar não é repeti-lo.  

A memória é a própria duração, que nos acompanha continuamente, num processo 

único. É ela que vai conservando a realidade do passado, neste emergir para o futuro no 

presente, porém ela “não é uma faculdade de classificar lembranças numa gaveta ou de 

registrar num arquivo. [...] o passado se conserva por si mesmo, automaticamente” 

(BERGSON, 2005a, p.16). E tudo o que fazemos, sentimos e pensamos está inclinado sobre o 

presente. A memória é incapaz de nos fazer reviver o passado, porém é através dela, que as 

percepções, “a todo instante completam a experiência presente enriquecendo-a com a 

experiência adquirida; e, como esta não cessa de crescer, acabará por recobrir e submergir a 

outra” (BERGSON, 2006c, p.69). 

Deleuze falando da relação entre a duração e memória em Bergson, diz que: 

 

Essencialmente, a duração é memória, consciência, liberdade. Ela é 

consciência e liberdade, porque é memória em primeiro lugar. Ora, essa 

identidade da memória com a própria duração é sempre apresentada por 

Bergson de duas maneiras: “conservação e acumulação do passado no 

presente” [grifo do autor] (DELEUZE, 2008, p.39). 

 

Se não fosse a conservação e a acumulação do passado no presente, como dados 

imediatos da consciência, o passado não coexistiria e também não se conservaria em si. 

Podemos, até de certa forma, pensar uma pequena parcela do nosso passado, mas a 

integralidade do passado só se dá naquilo que agimos, queremos e desejamos. Porém esta 

sobrevivência do passado impossibilita que passamos duas vezes pelo mesmo estado, 
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tornando a nossa duração irreversível, mesmo que sejam as mesmas circunstâncias 

(BERGSON, 1979). 

 

2.4.4 A Simultaneidade na duração  

 

Anteriormente vimos que a simultaneidade de instante é aquela que se dá em relação 

ao relógio, isto é, cronologicamente, e agora buscaremos compreender a simultaneidade 

dentro da duração. Sabemos que não duramos sozinhos, mas simultaneamente. “Mas 

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 [...]” (BERGSON, 1927, p.76). 

A simultaneidade existe, mas sua representação fica restrita à inteligência, na qual é o 

método, que como já vimos, não traz a realidade real e verdadeira, e que o papel do relógio 

seria a de contar as simultaneidades de instantes.  

A partir da obra, Ensaio Sobre os Dados Imediatos da Consciência (1927), a 

simultaneidade não necessita necessariamente do relógio. A simultaneidade necessita sim, de 

dois ou mais fluxos. Sendo que estes fluxos são a própria duração real de eventos 

simultâneos, não representáveis, mas intuídos pela percepção consciente. 

 

Chamamos então simultâneos dois fluxos exteriores que ocupam a mesma 

duração porque estão ambos compreendidos na duração de um mesmo 

terceiro, o nosso: essa duração é apenas a nossa quando nossa consciência 

olha somente para nós, mas torne-se igualmente a deles quando nossa 

atenção abarca os três fluxos num único ato indivisível. Todavia, da 

simultaneidade de dois fluxos jamais passaríamos para a de dois instantes se 

ficássemos na duração pura, pois toda duração é espessa: o tempo real não 

tem instantes (BERGSON, 2006b, p.61-62). 

 

A simultaneidade de fluxo é a que dá a continuidade da duração real, continuidade da 

vida interior. Para demonstrar a simultaneidade na duração, Bergson exemplifica: 

 

Quando estamos sentados na margem de um rio, o correr da água, o deslizar 

de um barco ou o vôo de um pássaro, o murmúrio ininterrupto de nossa vida 

profunda são para nós três coisas ou uma só, como quisermos. Podemos 

interiorizar o todo, lidar com uma percepção única que carrega, confundidos, 

os três fluxos em seu curso; ou podemos manter exteriores os dois primeiros 

e repartir nossa atenção entre o dentro e o fora; ou melhor ainda, podemos 

fazer as duas coisas concomitantemente, nossa atenção ligando e no entanto 

separando os três escoamentos, graças ao singular privilégio que ela possui 

de ser uma e várias (BERGSON, 2006b, p.61). 
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Uma única duração, mas simultâneos os fluxos. Isto ocorre por que há uma relação da 

consciência entre o meu fluxo interior e o fluxo do vôo do pássaro, ou o rio que desliza, isto é, 

compartilhamos o mesmo presente. Poderíamos dizer que eles pertencem a um fluxo ou a três, 

dependendo de como nossa atenção os determine. Porém, a consciência sempre os ligará em 

uma única duração, mesmo que compreendidos separadamente.  Deleuze, a partir deste 

exemplo fala: 

 

É que dois fluxos jamais poderiam ser ditos coexistentes ou simultâneos se 

não tivessem contidos em um mesmo e terceiro fluxo. O vôo do pássaro e 

minha própria duração são simultâneos somente porque minha própria 

duração se desdobra e se reflete em uma outra que contém, ao mesmo tempo 

que ela mesma contém o vôo do pássaro: há, portanto, uma triplicidade 

fundamental dos fluxos (DELEUZE, 2008, p.64). 

 

A partir da simultaneidade da duração real, entendemos o exemplo de Aquiles que 

simultaneamente caminha com a tartaruga, uma única duração, porém dois fluxos, mesmo que 

cientificamente seja provado que Aquiles caminha mais rápido que a tartaruga, eles pertencem 

à mesma realidade. 

 

Por que é que Aquiles ultrapassa a tartaruga? Porque cada um dos passos de 

Aquiles e cada um dos passos da tartaruga são indivisível enquanto 

movimentos, e grandezas diferentes enquanto espaço: de maneira que a 

adição não demorará a dar, para o espaço percorrido por Aquiles, um 

cumprimento superior à soma do espaço percorrido pela tartaruga [...] 

(BERGSON, 1927, p.80). 

 

 Assim, podemos perceber que todo o universo se move simultaneamente como um 

todo único, participando do mesmo movimento, da mesma duração e da mesma realidade. 

Não percebemos, mas todos os astros, objetos, criaturas se movem continuamente, e 

influenciam sobre nossa duração. “Duramos da mesma maneira que o todo [grifo do autor] 

dura, logo, a descrição do movimento da vida interior é semelhante à descrição do movimento 

da totalidade [grifo do autor]” (ROSSETI, 2004, p.124). E Rossetti continua: 

 

Cada “grão” [grifo do autor] de matéria interage com o restante do universo, 

exercendo sua força de atração e sendo retraído pelos outros corpos. Assim, 

na totalidade do cosmos uma interação universal, o que nos permite dizer 

que, no fundo, todo “o universo dura” [grifo do autor] (ROSSETI, 2004, 

p.150). 
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A simultaneidade, isto é a relação real existente entre toda a realidade, como fluxos e 

não como instantes, mostra e afirma o que até agora tentamos compreender: a duração como 

movimento contínuo, indivisível, onde o passado avança sobre o futuro no presente dentro da 

consciência. 

Duração, portanto, é esta relação com o devir da realidade intuitiva. Uma relação 

qualitativa, interior e heterogênea feita pela intuição, que busca no movimento, a continuidade 

ininterrupta e indivisa, longe da fragmentação matemática-científica que cria a justaposição 

de instantes. 

O pensamento bergsoniano, segundo Palangana (2001), estudiosa de Piaget, é 

desafiador, pois Bergson desenvolveu seu pensamento sem romper com os positivistas, mas 

abre com estes um debate extremamente original. Ele expressa, em nível filosófico, uma nova 

episteme baseada na consciência. Acredita que a experiência interna, uma vez desvencilhada 

dos conceitos e construções por meio dos quais se exprime, mostra-se em sua autenticidade 

como aquilo que verdadeiramente é, ou seja, como pura qualidade e não como quantidade. A 

experiência interna deixa de ser uma justaposição de unidades homogêneas e quantificáveis 

para caracterizar-se como realidade heterogênea e em contínua mutação. 
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CAPÍTULO III 

 

SEGUNDO ATO: CINEMA-TEMPO – UMA ACOLHIDA AO PENSAMENTO 

BERGSONIANO 

 

O segundo ato do método bergsoniano pede que se lute contra a ilusão, e reencontre as 

verdadeiras diferenças de natureza ou as articulações do real. Não basta decompor os mistos 

mal analisados em duas tendências, em duas direções diferentes por natureza, já que uma 

destas tendências possui todas as diferenças de natureza e a outra encerra todas as diferenças 

de grau. Não há, portanto, diferenças de natureza entre um par de tendências, há somente 

diferenças entre diferenças de natureza. Por exemplo, damo-nos do tempo uma representação 

penetrada de espaço. A dificuldade é que não sabemos distinguir em tal representação os dois 

elementos componentes que diferem por natureza, as duas puras presenças: da duração e da 

extensão. Misturamos tão bem a extensão e a duração que só podemos opor sua mistura a um 

princípio que se supõe ao mesmo tempo não espacial e não temporal. No cinema é possível 

perceber, num primeiro momento, esta mistura, mas na sua evolução, as imagens 

cinematográficas distinguem o que antes era misto, alcançando, pela imagem-tempo, a 

duração. 

Este capítulo inicia-se com um problema epistemológico: se o saber mediado é 

pressuposto do conhecimento compartilhado, como pode a intuição, que abdica da mediação, 

assumir-se como condição do conhecimento? Lembrando que o método bergsoniano é a 

proposição de uma nova episteme que leva em conta a essência movente dos fenômenos 

tratados, conhecida pela intuição. 

Diante da necessidade de comunicarmos nossos saberes, qual a linguagem mais 

adequada para dar expressão a esses saberes, originários da intuição? A linguagem não é uma 

só e algumas linguagens prestam-se melhor a mediação da intuição do que outras. Mas, qual 

seria a melhor para comunicar a intuição?  

A imagem como meio de comunicação da intuição é a proposta bergsoniana de 

tentativa de superação do obstáculo. Esta é uma possibilidade para fazer a mediação entre a 

intuição e a tradução em símbolos. A intuição não pode ser dita, mas, na medida do possível, 

pode ser vista, por meio de uma imagem mediadora que nos mantém no concreto e é 

intermediária entre a simplicidade da intuição e a complexidade de sua tradução em palavras. 

Pretende-se, no presente capítulo, debater a teoria do atual e virtual de Bergson, e 

Deleuze, especialmente, nas suas teorias do cinema da imagem-movimento e imagem-tempo. 
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Busca-se, com isso, estabelecer os nexos existentes entre o novo modo de “fazer e pensar o 

cinema” de Deleuze e as contribuições teóricas de Bergson.  

A linguagem conceitual não é capaz de comunicar, fielmente, aquilo que está presente 

na intuição, pois é sólida na sua construção. Quando, por exigência pragmática da 

inteligência, o símbolo se cristaliza em conceito, fixa-se num único significado e, por 

conseguinte, não pode acompanhar o movimento fluído da realidade. Desta maneira, a 

inteligência não pode conhecer a sua real essência: o movimento. Então, não podemos 

comunicar o conteúdo de uma intuição com a utilização de conceitos, pois a linguagem 

conceitual não pode comunicar o saber intuído, visto que as representações simbólicas 

remetem a uma forma exterior e fixa, e a intuição é sempre interior e móvel. 

A comunicação é um movimento de interação, é fluída. Intuição é a simpatia
7
 que nos 

transporta para o interior de um objeto, para coincidir com o que ele tem de único e, 

conseqüentemente, de inexprimível, ou seja, é o saber ainda não mediado. Por ela, 

entraríamos no objeto, como entramos no nosso eu, viveríamos sua vida, como vivemos a 

nossa; duraríamos na sua duração, ao mesmo tempo em que seguimos durando na nossa. 

As imagens, adotadas por Bergson, raramente são imagens visuais estáticas, mas, 

sobretudo, imagens de movimento, de ação, de esforço, em suma, imagens dinâmicas. O 

paradigma visual não é a fotografia, mas o cinema, embora Bergson tenha feito críticas ao 

modelo cinematográfico da inteligência. 

Com isso, há uma mudança na noção de narrativa. É o que também proporá Deleuze, 

ao defender que a própria imagem é uma narrativa em si, a qual não depende de expressões 

lingüísticas para que seja explicada, entendida ou lida. Então, no conhecimento das imagens 

do cinema, queremos captar a intuição pelos problemas filosóficos do movimento e do tempo 

na atualidade e virtualidade 

O método intuitivo de Bergson assume um papel de grande relevância nas teorias do 

cinema deleuziano. Pois, para Bergson tudo é imagem. Percebemos imagens, agimos em 

torno de imagens e somos afetados por imagens. A materialidade do mundo é imagética e, 

simultaneamente, luminosa. Tudo o que percebemos, o outro, o mundo e o nosso próprio ser 

são imagens para o bergsonismo. A percepção do mundo aos olhos do homem seria idêntica a 

                                                 
7
 A palavra “simpatia” (syn + pathos) vem do grego, significando literalmente “co-sentimento”, compaixão e 

segundo Nathanael Caxeiro, tradutor do segundo capítulo de A Evolução Criadora em Os Pensadores, 1984, 

“simpatia, em grego, referia-se à suposta correspondência entre duas coisas. A evolução semântica mostra que o 

termo original passou a exprimir afinidade, depois atração. No romantismo, simpatia era designativa da 

tendência natural que atrai duas pessoas. No contexto bergsoniano, sympathie assume verdadeiramente o 

significado de comunhão.  
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um “Écran”, ou tela cinematográfica. As imagens apareceriam e seriam recortadas pela 

consciência possibilitando a visibilidade: a vida é cinema (VASCONCELLOS, 2008). 

O cinema é tido como a sétima arte, por alguns estudiosos
8
. A arte é sempre expressão 

das realidades de indivíduos, de objetos e, também, de acontecimentos, de ambientes, de 

sociedades. A realidade pode ser expressa de maneira corriqueira ou de uma maneira rara e 

sugestiva. A arte é, portanto, uma maneira especial de expressão, de comunicação. 

Ela tenta entender os processos de subjetivação do ser humano. “Os conceitos do 

cinema não são dados no cinema” (DELEUZE, 2007, p.332). O cinema aconteceu e acontece. 

É incontestável que ele é um fato. O cinema, como arte, fornece um espaço e tempo, onde se 

constituem novas modalidades de conhecimento. 

O cinema como símbolo é abrangente, pois, é próprio do símbolo reunir em si, o 

pensado, o sentimento e a abstração. Ele está na origem de todas as linguagens, que são um 

encadeamento de símbolos que afetam a comunicação, isto é, vão da imagem ao sentimento e 

à idéia. Para Morin (1970), a linguagem do cinema oferece-nos, uma compreensão das coisas 

e do mundo anterior à compreensão abstrata, mas que a prepara e a ela nos conduz: uma 

compreensão que é o primeiro lugar comum do espírito humano. O cinema é uma das 

expressões da unidade humana e uma linguagem universal. 

Bergson ao pensar o cinema tece uma crítica, pois este captava uma realidade estática, 

fragmentada, e não o movimento e o tempo na sua duração. Com o advento de instrumentos e 

técnicas de captação de imagens no seu movimento e no seu tempo durável, Bergson, de 

demolidor do cinema estático, passa a ser construtor, primeiramente do cinema-movimento e 

depois do cinema imagem-tempo. 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 O termo sétima arte surgiu do crítico do cinema, Ricciotto Canuto. Em seu livro Manifeste des Sept Arts 

(1923) ele classificou o cinema como a sétima dentre as belas artes. Mas, já em 1911, escrevia o primeiro texto, 

La naissance d`um sixiéme art. Essai sur le cinématigraphe, que definia o cinema como a sétima arte. As sete 

artes são: 1.Música (som), 2.Dança/coreografia (movimento), 3.Pintura (cor), 4.Escultura (volume), 5.Teatro 

(representação), 6.Literatura (palavra), 7.Cinema. O cinema resume as demais artes, pois com o cinema nascia a 

arte total, a plástica em movimento, já que reunia e conciliava na sua linguagem e expressão a dimensão plástica 

da pintura, a arquitetura, a escultura, a dimensão rítmica da dança, a música e a poesia. A oitava posição foi 

posteriormente ocupada pela fotografia. Fala-se também em nona arte (arte sequencial, quadrinhos), décima arte 

(videogame) e até décima primeira arte (arte digital, artes gráficas computadorizadas 2D, 3D). Cf. Disponível 

em http://fgimello.free.fr/enseignements/metz/TD_analyse_de_film/analysedefilm.htm. Acesso em 11 abr 2010.  
 

http://fgimello.free.fr/enseignements/metz/TD_analyse_de_film/analysedefilm.htm
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3.1 Bergson nos conceitos de cinema com Deleuze 

 

A invenção do cinema é resultado de uma longa fase de trabalhos científicos e do 

gosto que o homem sempre demonstrou, e demonstra hoje, ainda, pelos espetáculos de 

sombra, luz e movimento, que chamamos imagem.  

O tempo cinematográfico também sofreu profundas transformações durante esse 

processo. No princípio da história do cinema, a filmagem tinha exatamente o tempo 

cronológico real (cinema mecânico). Depois se tornou fragmentos de tempo (cinema-imagem-

movimento); e, com o ritmo da imagem, monta-se um tempo novo, fluído, comprimido e 

alongado; tempo de várias velocidades com a dilatação de momentos intensos, segundo a 

necessidade de expressão (cinema imagem-tempo). 

 
Figura 9: Representação das imagens mecânicas, imagens-movimento e imagem-tempo. 

 

 

3.1.1 Cinema mecânico 

 

O cinema, no princípio, tinha de um lado a câmera fixa, o plano era, portanto, espacial 

e formalmente imóvel; de outro, o aparelho de filmagem era confundido com o aparelho de 

projeção, dotado de um tempo uniforme abstrato. Para Bergson (2005a), este “cinema 

mecanicista” não toma em conta o tempo como duração, mas como tempo espaço marcado 

por instantes distintos e justapostos um ao outro. O tempo é dividido em partes, fragmentado, 

matematizado. 
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Suponhamos que se queira reproduzir sobre uma tela uma cena animada, o 

desfile de um regimento, por exemplo, [....] esta consiste em tomar uma série 

de instantâneos do regimento que passa e projetar esses instantâneos na tela, 

de modo que se substituam muito rapidamente uns aos outros. Assim faz o 

cinematógrafo. Com fotografias, cada uma das quais representa o regimento 

em uma atitude imóvel, reconstitui a mobilidade do regimento que passa. É 

verdade que, se nos deparássemos com as fotografias sozinhas, poderíamos 

olhá-las à vontade, não as veríamos ganharem animação: com a imobilidade, 

mesmo indefinidamente justaposta a si mesma, não faremos nunca o 

movimento. [...] O movimento realmente existe aqui, com efeito, está no 

aparelho (BERGSON, 2005a, p.329-330). 

 

O tempo, para Bergson (2006c), não é um movimento mecânico dos ponteiros de um 

relógio sobre o mostrador. Se estivesse fora a verdadeira interpretação do mundo, haveria 

tanta vida e liberdade nas ações do homem, como o há nos gestos de bonecos das personagens 

de celulóide, impressos num filme cinematográfico. No caso do filme (Cinema antigo = 

tradição) imperam, supremas, as leis da mecânica. O movimento e o tempo são controlados 

pela máquina de projeção. A velocidade das sombras da tela pode ser diminuída ou 

aumentada. O filme pode ser projetado de trás para diante, e todas as leis da cronologia 

podem ser invertidas. Mas a verdadeira essência de nosso tempo real é a sua irreversibilidade. 

Porque tempo é crescimento, e o crescimento pertence, não à mecânica, mas à dinâmica. 

No entanto, representamos o movimento, como o fazemos com tudo mais, em termos 

de uma linha ou de uma série de pontos estáticos, estendidos no espaço. O movimento, 

contudo, não é uma série de pontos no espaço, como não tampouco, uma série de 

instantâneos, num rolo de filme, sucessivamente projetados sobre a tela.  

Como visto no capítulo II, para Bergson (2006c), a inteligência só olha para trás, capta 

apenas o já feito, sendo que sente o fazer-se, apenas de maneira confusa. Ilusoriamente, se 

acredita que é possível pensar o instável, por intermédio do estável, o movente, por 

intermédio do imóvel. Todo móvel torna-se imóvel, para que a inteligência possa apreendê-lo, 

uma vez que se detém sobre a coisa em si, como produto, deixando escapar o fluxo constante. 

Por estar presa à matéria, a inteligência somente capta instantes congelados, que, no máximo, 

apresentam-se em seqüência. Tal mecanismo é denominado, por Bergson, de cinematográfico: 

um mecanismo guiado pela inteligência que se detêm nos fins a atingir, e salta de um ponto a 

outro, perdendo a duração do movimento e projetando apenas a imagem antecipada. 
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3.1.2 Cinema imagem-movimento 

 

Na sociedade moderna, tanto na ciência quanto na arte, partiu-se de uma concepção 

mecanicista de mundo. O pensamento da imagem age, no mundo moderno, como função 

reprodutiva. No cinema, cuja origem se deu na modernidade (1895), as sucessões de quadros 

estáticos, projetados em imagens instantâneas e sucessivas, criavam, para o espectador, a 

sensação de estar diante de imagens em movimento real. Por este motivo, o cinema parece 

realidade. A característica principal da projeção de quadros estáticos, ao que chamamos de 

imagem-movimento, é a linearidade inteligível do som, das imagens e do enredo. 

Se o cinema mecânico, para Bergson, não é capaz de conhecer o movimento, é, pela 

mesma razão, que a percepção natural não pode ser um modelo, pois ela também desconhece 

o movimento. “(...) para Bergson o modelo não pode ser a percepção natural, que não possui 

privilégio algum. O modelo seria antes um estado de coisas que não pararia de mudar, uma 

matéria fluente onde nenhum ponto de ancoragem ou centro de referência seriam imputáveis” 

(DELEUZE,1985, p.78).   

No livro Imagem-Movimento (1985), Deleuze esclarece que o movimento não se 

confunde com o espaço percorrido. “[...] O espaço percorrido é passado, o movimento é 

presente, é o ato de percorrer. O espaço percorrido é divisível (...) enquanto o movimento é 

indivisível, ou não se divide se não mudar de natureza a cada divisão” (DELEUZE, 1985, 

p.9).  

Neste comentário, o autor evidencia o conceito bergsoniano de movimento, sua 

validade e não contrariedade, no estudo do cinema. A característica mais autêntica da imagem 

cinematográfica, em Deleuze, é o movimento (imagem-movimento). Bergson pensa a 

conjunção do movimento e da imagem, uma imagem-movimento. A experiência mais 

essencialmente dinâmica que conhecemos, é o movimento. Não é a coisa que muda, há 

somente a mudança, porque “a coisa”, toda ela, é dinamicidade, é movimento.
9
   

                                                 
9
 A mais famosa controvérsia da filosofia antiga ocorreu entre os sistemas e aforismos apresentados pelos 

filósofos pré-socráticos Parmênides e Heráclito. Heráclito afirmava justamente o oposto: “Você não poderia 

entrar no mesmo rio duas vezes, ele dizia, pois as águas seguintes não eram as mesmas águas em que seus pés 

emergiam segundos antes” (MANNION, 2006, p.22). Na segunda vez em que entrar, o homem já não é o 

mesmo, e o rio também não é o mesmo. Heráclito era o filósofo da existência, do devir, do movimento dialético, 

das mudanças e das transformações inevitáveis de tudo o que existe. A vida é uma seqüência interminável de 

nascimento e morte, criação e destruição. Parmênides era, por excelência, o filósofo do ser, da essência imutável 

que paira inalterada no âmago de todas as coisas. “Ele acreditava que não havia fluxo e que, na verdade, tudo é 

estagnado. O “é” era o seu credo. O ser é imutável e constante, e a mudança é uma ilusão” (MANNION, 2006, 

p.23). Portanto, aquilo que “é”, “é”. Jamais pode deixar de ser, embora passe por mudanças superficiais que não 

afetam o ser em si (ontos) que é a verdadeira natureza da criatura em suas dimensões mais profundas e 

transcendentes. A divergência ontológica de Parmênides e Heráclito pode ser resolvida através de uma frase 
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A dinâmica não se inverte, nem se repete. O crescimento é progresso e não repetição. 

Cada experiência no passado é uma experiência inteiramente única. O que foi feito, foi feito. 

Pode o homem tornar-se de novo criança? Pode um momento inverter a si mesmo? A 

característica essencial da qualidade dinâmica do tempo, em oposição à qualidade estática da 

razão, é a vitalidade do tempo, a sua subsistência, o seu crescimento.  

Para Deleuze (1985), a revolução científica moderna consistiu em referir o movimento 

não mais a instantes privilegiados, mas ao instante qualquer. Mesmo que o movimento fosse 

recomposto, ele não era mais recomposto a partir de elementos formais transcendentes 

(poses), mas a partir de elementos materiais imanentes (cortes)  

O transdutor é uma máquina diferente das outras máquinas: enquanto estas reduziam o 

trabalho, aquela multiplicava as atividades e perspectivas. O trabalhador dela, se destacaria 

pela criatividade, ao passo que as outras máquinas exigem uma adequação. O cinema abriria 

um novo mercado de trabalho criativo. É por isto que Deleuze destaca a montagem, como a 

novidade na evolução do cinema. Mas também a câmera móvel e a emancipação da filmagem, 

que se separa da projeção: “[...] O plano deixará então de ser uma categoria espacial, para 

tornar-se temporal; e o corte será um corte móvel e não mais imóvel” (DELEUZE, 1985. 

p.12). 

O cinema pertence às técnicas modernas. Ele é fruto da máquina geradora de 

imaginação. Deleuze, em seus livros, compreende esta história do cinema, mas estende a 

compreensão e a leitura realizada até agora. Segundo ele, Bergson tem razão de ir contra a 

visão mecanicista do cinema mecânico. Pois este sofreu transformações, como também o 

mundo, sobretudo naquilo que realizou-se por intermédio do trabalho dos seus criadores, os 

cineastas.   

Deleuze, com base em pressupostos bergsonianos, começa, num primeiro momento, a 

pensar o cinema como imagem movimento. O cinema deve agir como criador de imagens, 

como combinação de imagens em movimento e, por fim, como reestruturação da realidade. 

Junto com a evolução do cinema, Deleuze registra a evolução das imagens que são 

imediatamente imagens-movimento. Ao falar dos cortes de cena, o autor diz que o cinema nos 

oferece um corte, mas um corte móvel, tendo sido Bergson o pensador, quem primeiro e 

originalmente falou em cortes móveis ou em imagens-movimento (DELEUZE, 1985).  

                                                                                                                                                         
magistral de Bergson: “Tudo muda e permanece ao mesmo tempo” (BERGSON, 2006c, p.231). Este conceito 

equilibra a verdade existente e ambos os sistemas, estabelecendo uma unidade conciliadora para as verdades 

parciais de Parmênides e de Heráclito.  
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A aplicação do método cinematográfico desembocará, portanto aqui num 

perpétuo recomeço, no qual o espírito, não encontrando nunca com que se 

satisfazer e não vendo em parte alguma onde pousar, persuade-se sem 

dúvida a si mesmo de que imita, por sua instabilidade, o movimento mesmo 

do real. Mas se, arrastando-se a si mesmo para a vertigem, acaba por se dar a 

ilusão da mobilidade, sua operação não o fez avançar um passo sequer, uma 

vez que o deixa sempre igualmente longe do termo. Para avançar com a 

realidade movente, é nela que seria preciso reinserir-se. Instalem-se na 

mudança, vocês apreenderão ao mesmo tempo a mudança ela própria e os 

estados sucessivos nos quais ela poderia a todo instante imobilizar-se. Mas 

com esses estados sucessivos, percebidos de fora como imobilidades reais e 

não mais virtuais, vocês nunca reconstituirão o movimento (BERGSON, 

2005a, p.332-333). 

 

 

A partir da compreensão de que “há mais em um movimento do que nas posições 

sucessivas atribuídas ao móvel, mais em um devir do que nas formas atravessadas 

sucessivamente, mais na evolução da forma do que nas formas realizadas uma após a outra” 

(BERGSON, 2005a, p.341), o novo conceito de Deleuze, o de imagem-movimento, analisa o 

modo com que o cinema moderno pensava o cinema, provocando para que nos déssemos 

conta novamente da montagem, porém agora uma montagem pela câmera móvel, e do que ela 

provoca em nossa percepção. 

Para Bergson, a mudança perpétua não significa negação (desaparecimento ou 

destruição) constante, mas continuação e criação, isto é, enriquecimento ininterrupto. A 

essência não é aquilo que permanece, mas é aquilo que muda constantemente (duração). 

“Instalemo-nos na mudança e captaremos, a um só tempo, a própria mudança e os estados 

sucessivos nos quais a cada instante poderia imobilizar-se” (LECERF  et al, 2007, p.89). 

Deleuze comenta, então, que Bergson dá à ciência moderna, a metafísica que lhe corresponde, 

ao trazer sua nova concepção de tempo-duração (DELEUZE,1985).  

Temos agora uma correspondência: o problema filosófico do movimento (e do tempo) 

e a imagem cinematográfica. A Imagem-movimento, pensada por Bergson, não é a imagem 

do movimento (um corte ou uma sucessão de cortes), nem é o movimento da imagem (uma 

animação artificial, técnica, desses cortes), mas é, antes, tudo junto, imagem-movimento. E, 

para Deleuze, o cinema cria o auto-movimento da imagem.  

 

Bergson se propõe finalmente fazer: dar à ciência moderna a metafísica que 

lhe corresponde e que lhe está faltando como uma metade falta a outra 

metade. Mas é possível se deter nesse caminho? É possível que as artes 

também tenham que fazer tal conversão? E que o cinema seja um fator 

essencial a esse respeito, e que ele tenha inclusive um papel no nascimento e 

na formação deste novo pensamento, deste novo modo de pensar? 

(DELEUZE, 1985, p. 16-17). 
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A intuição fundamental, em Bergson, para a qual convergem todas as outras, é a de 

que a existência é movimento, transformação. A intuição não está à serviço da prática; seu 

objeto é o fluente, o orgânico, o que está em marcha; só ela pode captar a duração. Enquanto a 

inteligência analisa, decompõe, para preparar a ação, a intuição é uma simples visão, que não 

decompõe nem compõe, mas vive a realidade da duração. Não se adquire facilmente a 

intuição. Tão habituados estamos ao uso da inteligência, que se torna necessária uma viragem 

íntima violenta, contrária às nossas inclinações naturais, para podermos exercitar a intuição.  

 

3.1.2.1 Imagem movimento e seus desdobramentos: imagem-percepção, imagem-ação e 

imagem-afecção  

 

A imagem em Bergson é algo que existe como duração e que entra em relação com 

outras imagens sem que, necessariamente, um centro e uma inteligibilidade se formem. Nesta 

perspectiva, nosso corpo, nossa consciência, nossa individualidade são apenas uma entre 

tantas imagens no mundo, mas que assumem função de centro apenas em ocasiões muito 

particulares em que se é instado a agir no presente. O meu corpo, ou a minha consciência, 

assim, emergem como centro diante de uma necessidade específica de agir no presente, no 

entanto, o estatuto desta centralidade é sempre instável e relacional. 

O conjunto infinito de todas as imagens constitui uma espécie de plano de imanência. 

Conjunto, este, composto de um mundo de variação universal, ondulação universal. Não há 

nem eixos, nem centro, nem direita, nem esquerda, nem alto, nem baixo. O plano de 

imanência é o movimento. É um conjunto infinito. Esse mover-se é a face do movimento que 

se estabelece entre as partes de cada sistema e de um sistema a outro, atravessando-os a todos. 

Esta condição impede que os sistemas sejam absolutamente fechados. Temos aqui um corte 

móvel. Diante disso, podemos afirmar que, existem relações comensuráveis ou cortes 

racionais entre imagens, na própria imagem e entre a imagem e o todo. Neste plano, a imagem 

existe em si: é a matéria: “não algo que estaria escondido atrás da imagem, mas, ao contrário, 

a identidade absoluta da imagem e do movimento” (DELEUZE, 1985, p.79).  

Todas as imagens, as imagens-movimento, variam, principalmente, para uma só, que 

recebe a ação das outras imagens em uma de suas faces e a ela reage, numa outra face. Diante 

de um plano de imanência, que comporta tempo, existe, pois, um universo acentrado, onde 

tudo reage sobre tudo. Nesta ação-reação que acontece no plano, aparece um intervalo entre 

eles, isto é, movimentos e intervalos entre movimentos, que servirão de unidades. 
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Deleuze deduz os tipos de imagem-movimento – percepção, afecção, ação – a partir 

do conceito bergsoniano de imagem tal como é definido no primeiro capítulo de Matéria e 

memória (2006c). Bergson chamará esses intervalos de matérias vivas ou imagens, e Deleuze 

as chama de imagens esquartejadas, imagens que recebem ações em certas partes. As imagens 

vivas são centros de indeterminação que se formam no universo acentrado da imagem-

movimento. Numa imagem refletida por uma imagem viva, acontece a percepção. 

 

Esta multiplicidade de imagens produziriam linhagens de acordo com suas 

relações para com as categorias de espaço-movimento. Existiriam planos de 

imanência, sustentados por blocos de espaço-tempo, mediados e percebidos 

pelo aparelho sensório-motor. Perceberíamos imagens-movimento distintas: 

perceptivas, ativas e afetivas (VASCONCELLOS, 2008, p.51). 

 

Então, as imagens-movimento se dividem em três tipos de imagens: Imagem-

percepção, Imagem-ação e Imagem-afecção, que configuram um cinema de narrativa linear.  

Nesta divisão, há um processo imagético responsável pela formação das imagens-

movimento: a especificação. Nela, diante de uma situação real, procede-se um enquadramento 

que especifica o que a personagem vê (imagem-percepção), o que sente (imagem-afecção) ou 

o que faz (imagem-ação). 

 

               Figura 10: Representação da especificação das imagens-movimento. 

 

A imagem-percepção e a imagem-ação são apresentadas, por Deleuze, como sendo 

faces limites do intervalo, enquanto que a imagem-afecção, como intermédio.  Um filme 

nunca é feito com uma única espécie de imagem, mas, sim, com uma combinação das três, o 
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que chamamos de montagem.
10

 Ao agenciamento da imagem movimento, ou 

intergenciamento das imagens-percepção, imagens-ação e imagens-afecção, damos o nome de 

montagem.  

A imagem-percepção reporta o movimento a “corpos” (substantivos), isto é, a objetos 

rígidos, que irão servir de móveis ou irão ser movidos. Esta acontece, quando reportamos a 

imagem-movimento à um centro de indeterminação. Na imagem-percepção há uma relação 

que antecede um primeiro. É como se ela estivesse fora de todo um processo de apreensão, 

antes até mesmo de um afeto. Seria como se antes de observar, estivéssemos sendo 

observados. O diretor Samuel Beckett como o filme Film (1963), é considerado um filme 

síntese da imagem-percepção. 

A imagem-ação é inseparável da percepção; um passar-se insensível da percepção à 

ação. Reporta o movimento a “atos” (verbos), que serão o desenho do termo ou de um 

resultado supostos. É a reação retardada do centro de indeterminação. “Quanto mais a reação 

deixa de ser imediata e torna-se verdadeiramente ação possível, mais a percepção torna-se 

distante e antecipadora, e libera a ação virtual das coisas (...). A percepção dispõe do espaço 

na proporção exata em que a ação dispõe do tempo” (DELEUZE, 1985, p.87). Nas imagens-

ação estariam circunscritos os documentários e o Western clássicos. As produções 

compreendidas neste domínio (imagem-ação) apresentam como aspectos principais: a 

organicidade, o realismo e o estruturalismo. 

A imagem-afecção é o que ocupa o intervalo. Reporta o movimento a sua “qualidade” 

(adjetivos), como estado vivido. Como movimento de expressão, surge no centro da 

indeterminação, no sujeito, e caracteriza-se pela percepção perturbadora e ação hesitante. 

Enfim, a imagem-afecção coincide com sujeito e objeto, sendo qualidade pura, isto é, a 

percepção de si por si.  Deleuze ilustra como exemplos algumas produções do expressionismo 

alemão: Tabu (Murnau, 1931) e Nosferatu (Murnau, 1922); além de Persona (1966) e 

Sonatas de Outono (1970), ambos do diretor sueco Ingmar Bergman. A “rostilidade” presente 

nesses filmes se acentua e atinge seu ápice em A Paixão de Joana d’Arc (1928), tornando a 

obra de Carl Dreyer o filme-síntese da imagem-afecção. 

Um exemplo das imagens percepção, ação e afecção podemos perceber num faroeste 

fictício: numa pradaria, o mocinho vê os índios no alto de uma montanha em plano geral 

(imagem-percepção); os índios se precipitam sobre ele, em seus cavalos, e atiram suas lanças 

                                                 
10

 A montagem, neste caso, tem por objeto as imagens-movimento, das quais ela retira uma imagem indireta do 

tempo. Mas, na imagem-tempo direta, veremos mais adiante, a montagem tem por objeto a imagem-tempo, 

extrai desta as relações de tempo, das quais o movimento agora apenas depende. Conforme uma expressão de 

Lapoujade, a montagem tornou-se “mostragem”. (Cf. DELEUZE, 2007, p.56) 
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e suas flechas, em plano médio (imagem-ação); close do mocinho que é atingido por uma 

flecha em pleno olho (imagem-afecção). Nesse sentido, o cinema clássico, cinema da 

imagem-movimento, se define pela montagem, que dá uma imagem indireta do tempo ao 

encadear os diversos tipos de imagem em função da ação. 

Outro exemplo pode ser de quem está vendo o filme e em uma cena, o bandido mata o 

mocinho. O espectador normalmente apreende a cena do ponto de vista do mocinho, o que 

atinge sua percepção. Sua (re)ação imediata é querer matar o bandido. Por conta de 

impossibilidades morais, éticas e, principalmente, físicas – não é possível matar um 

personagem literalmente – o espectador fica preso à sua afecção. Ele sente raiva. Esse é o 

novo sentido. 

Pode-se afirmar que a imagem-movimento exprime um todo que muda e se estabelece 

entre dois objetos: é um processo de diferenciação. Esta imagem tem duas faces, segundo o 

todo que ela exprime, segundo os objetos entre os quais ela passa. O todo está sempre se 

dividindo segundo os objetos e reunindo os objetos num todo: “tudo” muda de um para outro. 

Por outro lado, a imagem-movimento comporta intervalos: se a relacionamos com um 

intervalo, aparecem espécies distintas de imagens, com signos pelos quais elas se compõem, 

cada uma em si mesma e umas às outras (como a imagem-percepção numa extremidade do 

intervalo, a imagem-ação na outra extremidade, a imagem-afecção no próprio intervalo).  

Enfim, o regime da imagem-movimento liga-se indiretamente à representação do 

denominado cinema narrativo clássico, com o tempo subordinando-se ao movimento, o fluxo 

narrativo sendo contínuo e as personagens agindo e reagindo frente a frente ao dado. Por sua 

vez, o regime da imagem-tempo institui o chamado cinema moderno ao romper exatamente 

com o sistema sensório-motor da imagem-movimento. As relações entre imagens seguem o 

modelo do esquema sensório-motor da percepção humana, no sentido de que há um esforço 

de prolongar as imagens segundo um sistema que pareça normal ao espectador. O esquema 

sensório-motor é um processo de normalização do prolongamento de imagens. 

A imagem movimento recebe sua regra de um esquema sensório-motor, apresentando, 

por exemplo, a história linear de uma personagem que reagia a uma determinada situação. 

Com o advento da imagem-tempo o esquema sensório-motor se desmorona em favor de 

movimentos não orientados, desconexos, levando as personagens a viverem não mais uma 

história linear, mas devires, acontecimentos disruptores que transbordam uma apreensão 

linear ou causalista do tempo. 
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3.1.3 O cinema como imagem direta do tempo 

 

A passagem da imagem-movimento a uma imagem-tempo implica em outra relação 

com o real: no cinema já não se trata mais de representar ou reproduzir um real já pronto, mas 

produzir novas realidades, novos mundos possíveis nos quais o tempo já não esteja 

subordinado ao movimento, ou mesmo a uma seqüência irreversível de passado-presente-

futuro. 

Apoiado em Bergson, pode-se afirmar, que a vida é invenção, a partir da 

diferenciação, da multiplicidade, e não da unidade. Portanto, novas perguntas, novos anseios e 

querer rasgar o caos, devem fazer-se presente, pois “na bela fórmula de Santo Agostinho, há 

um presente do futuro, um presente do presente, um presente do passado, todos eles 

implicados e enrolados nos acontecimentos, portanto, simultâneos, inexplicáveis” 

(DELEUZE, 2007, p.124). E, se “no acontecimento está a duração, é porque duração quer 

dizer invenção, criação de formas, elaboração contínua do inteiramente novo” (BERGSON, 

2005a, p.12).  

A ligação do cinema à imagem-movimento vai, no entanto, ser quebrada em favor de 

uma imagem-tempo, uma apresentação direta do tempo. A imagem-movimento apresentava o 

tempo, também naturalmente, mas indiretamente. 

O cinema é constituído, primeiro, por imagens-movimento, imagens em que o 

movimento subordina o tempo. Depois, quando deixa de subordinar o tempo ao movimento e 

faz o movimento dependente do tempo, a imagem cinematográfica se torna imagem-tempo.  

O que distingue os dois tipos de imagem cinematográfica é sua relação com o tempo: 

enquanto a imagem-movimento dá uma representação indireta do tempo, isto é, apresenta o 

tempo por meio do movimento, representa o tempo, o curso empírico, cronológico do tempo, 

a imagem-tempo dá uma apresentação direta do tempo, uma apresentação do tempo puro, 

emancipado do movimento. 

Uma contribuição importante de Bergson para pensarmos o cinema de Deleuze está na 

noção de tempo e de duração. Para Bergson, o tempo deixa de ser apenas sucessão e passa a 

se apresentar também como coexistência. O cinema da diferença, proposto por Deleuze, 

compreende uma nova relação com o tempo, essa nova percepção da temporalidade. Essa 

nova percepção implica novas imagens e, assim, um novo conjunto de signos para pensar o 

cinema. 

A passagem de uma imagem-movimento a uma imagem-tempo nos remete à idéia 

bergsoniana de totalidade aberta. Se o movimento, como deslocamento no espaço, expressa 
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uma transformação no todo que é uma mudança qualitativa na duração em que esse todo não 

pode ser concebido enquanto um todo fechado, mas aberto, então o todo está, com isso, em 

constante mudança.  

As imagens-tempo que emergem do cinema moderno apresentam novas configurações 

de signos, que não mais advém de situações sensório-motoras, mas de situações óticas e 

sonoras puras (opsignos e synsignos). É o cinema da imagem-tempo com suas imagens-sonho, 

imagens-lembrança e imagens-cristal, que será estudado mais adiante. 

Na pós-modernidade, a concepção fluída da imagem nos dá uma percepção orgânica 

do próprio movimento da imagem. No cinema mesmo projetando quadros postos em 

movimento, o que sobressai é, justamente, uma imagem fluída. 

 

Primeiramente, enquanto a imagem-movimento e seus signos sensório-

motores estavam em relação apenas com uma imagem indireta do tempo 

(dependendo da montagem), a imagem ótica e sonora pura, seus opsignos e 

sonsignos, ligam-se a uma imagem-tempo que sub-ordenou o movimento. É 

essa reversão que faz, não mais do tempo a medida do movimento, mas do 

movimento a perspectiva do tempo [...] (DELEUZE, 2007, p.33). 

 

 

O cinema evolui na sua linguagem e no desenvolvimento da técnica, isto permite 

diferentes experimentações em termos de linguagem e de apresentação das imagens. Na 

ficção moderna há uma preocupação com a “alteridade” e com “outros mundos”, pois as 

personagens já não contemplam como desvelar ou desmascarar um mistério central, sendo em 

vez disso forçadas a perguntar: Que mundo é este? Que se deve fazer nele? Qual dos meus eus 

deve fazê-lo? A primeira vez que a imagem-tempo direta apareceu no cinema foi sob a forma 

de lençóis do passado em Cidadão Kane (1941) de Orson Welles, um clássico modernista. 

Um repórter procura desvendar o mistério da vida e da personalidade de Kane ao reunir 

múltiplas reminiscências e perspectivas daqueles que o tinham conhecido.  

No formato mais pós-moderno do cinema contemporâneo, vemos, num filme como 

Veludo Azul, a personagem central girando entre dois mundos bem incongruentes – o mundo 

convencional da cidadezinha americana dos anos 50, com sua escola secundária, sua cultura 

de drogaria e um submundo estranho, violento e louco de drogas, demência e perversão 

sexual. Parece impossível que esses dois mundos bem incongruentes existam num mesmo 

espaço, e a personagem central se move entre eles, sem saber qual é a verdadeira realidade, 

até que os dois mundos colidem num terrível desenlace. 

Deleuze, filósofo da pós-modernidade, na obra Imagem-tempo (2007), defende a ideia 

desta, como quebra da linearidade e surgimento de tempos desconexos, como imagem que 
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substitui a inteligibilidade do enredo, isto é, uma sobrelinearidade. O autor se apropria dos 

pensamentos de Bergson acerca da teoria do movimento e das imagens e os prolonga.  

O cinema pós-moderno, inventa a imagem-tempo num movimento flutuante e 

ambíguo, de freqüentes metamorfoses. Nele, encontramos forças que põem em xeque as 

noções de verdade, totalidade e ordenamento. Ao contrário da imagem-movimento do cinema 

clássico, onde o espectador reconhece no filme a representação de um estado de coisas 

(situações, comportamentos), na imagem do cinema pós-moderno, o mundo perde sua 

identidade, entra em crise e se torna falsificante, múltiplo. É uma realidade dispersiva que 

surge, onde a relação das personagens, com o que lhes acontece, é de indiferença, ou mesmo, 

estranhamento. Essa disjunção não só libera da ação, mas também, dos modelos de 

reconhecimento com os quais se classifica o mundo. 

Será que a imagem cinematográfica está no presente, necessariamente no presente, 

pergunta Gilles Deleuze? Se fosse assim, o tempo só poderia ser representado no cinema de 

forma indireta, através da imagem-movimento (plano) presente e por intermédio de uma 

montagem linear e cronológica. 

Para Bergson, isto é falso. Ou seja, não há presente que não seja influenciado por um 

passado e por um futuro. Por um passado que não se reduz a um antigo presente e um futuro 

que não se reduz a um presente por vir. Cada presente coexiste com um passado e um futuro 

sem os quais ele próprio não passaria. 

Compete ao cinema apreender o passado e o futuro que coexistem com a imagem 

presente. Talvez seja preciso fazer passar para o interior do filme o que está antes do filme, e 

depois do filme, para sair da cadeia dos presentes. 

Na imagem direta do tempo, não é mais o tempo que depende do movimento, mas é o 

movimento que depende do tempo. A relação situação sensório motora/imagem indireta do 

tempo é substituída por uma relação não-localizável, situação ótica e sonora pura/imagem-

tempo direta. Como diz Bergson, nós não percebemos a coisa ou a imagem inteira, 

percebemos sempre menos, percebemos apenas o que estamos interessados em perceber, ou 

melhor, o que temos interesse em perceber, devido a nossos interesses econômicos, nossas 

crenças ideológicas, nossas exigências psicológicas. Portanto, comumente, percebemos 

apenas clichês. Mas, se nossos esquemas sensório-motores se bloqueiam ou quebram, então 

pode aparecer um outro tipo de imagem: uma imagem ótico-sonora pura, a imagem inteira e 

sem metáfora, que faz surgir a coisa em si mesma (DELEUZE, 2007). 

Segundo Deleuze (2007), enquanto a imagem-movimento e seus signos sensório-

motores estavam em relação apenas com uma imagem indireta do tempo (dependendo da 
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montagem), a imagem ótica e sonora pura, ligam-se diretamente a uma imagem-tempo que 

sub-ordenou o movimento. A montagem é substituída pelo plano-seqüência (mostragem) e 

pela profundidade de campo: o todo não seria mais percebido intelectualmente como nas 

montagens clássicas de Hollywood, de Griffth ou Eisestein, mas “aprendida pelo olhar do 

espectador que distinguiria, através da dialética entre figura e fundo, todas as nuances da 

imagem, do cinema, da vida... do todo. É o cinema do fluxo narrativo, um cinema da duração, 

em suma, um cinema bergsoniano” (VASCONCELLOS, 2008, p.52).  

É essa reversão que faz, não mais do tempo a medida do movimento, mas do 

movimento a perspectiva do tempo, com uma nova concepção e novas formas de montagem, 

como nos filmes de Resnais, pois a fixidez da câmera não representa a única alternativa ao 

movimento. Mesmo móvel, a câmera já não se contenta ora em seguir o movimento dos 

personagens, ora em fazer movimentos nos quais elas são apenas objetos, mas, em todos os 

casos, subordina a descrição de um espaço a funções do pensamento. Não é a simples 

distinção do subjetivo e do objetivo, do real e do imaginário, é, ao contrário, a  

indiscernibilidade deles que vai dotar a câmera  de um rico conjunto de funções, e trazer 

consigo uma nova concepção do quadro e dos reeenquadramentos (DELEUZE, 2007). 

Identifica-se o cinema de „imagem-tempo‟, como aquele que mostra toda uma série de 

cortes irracionais, isto é, de relações incomensuráveis entre as imagens. Deste ponto de vista, 

o modelo de uma totalidade aberta, que decorre do movimento, deixa de ter validade: deixa de 

haver totalização, ou interiorização num todo, ou mesmo, a exteriorização do todo. Deixa de 

haver encadeamento de imagens, por intermédio de cortes racionais; passa a haver 

reencadeamentos de imagens, por intermédio de cortes irracionais. 

 

3.1.3.1 O atual e o virtual nas imagens-tempo 

 

Para entender as imagens-tempo, no pensamento de Deleuze, faz-se extremamente 

necessário entender, dentro do contexto do passado, presente e futuro, o que se entende por 

atual e virtual. O plano da imanência compreende, a um só tempo, o virtual e sua atualização, 

sem que possa haver aí limite assimilável entre os dois. O atual é o complemento ou o 

produto, o objeto da atualização, mas esta não tem por sujeito senão o virtual. A atualização 

pertence ao virtual. A atualização do virtual é a singularidade, ao passo que o próprio atual é a 

individualidade constituída (DELEUZE, 1996, p.51).  

Para Bergson, todos os objetos são compostos de duas partes: o atual e o virtual. O 

virtual (virtus: força, potência + actualis: ato que a torna efetiva), é quando está em potência e 
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pode se atualizar. Não significa que eu saiba o que ela é. Para ganhar atualidade passa por um 

processo que introduz no mundo o novo, a novidade, a invenção. O virtual não se opõe ao 

real, já que todo elemento virtual é real, existe de fato. O virtual não pode confundir-se com o 

que é possível. O possível já sabemos o que é (não há novidade); além do que nem todo o 

possível é real. O virtual é a problematização, cuja resolução deve ser atualizada. Por 

exemplo: a semente. 

A parte atual é a capacidade de ir resolvendo os problemas (virtuais). É o campo de 

resolução, de significação e de sentido das virtualidades. Concretiza os aspectos virtuais dos 

objetos, trazendo-os para a objetividade do atual. Em todo o processo de atualização existe 

uma mudança de natureza. Para o virtual se atualizar é preciso uma interface, algo que o faça 

literalmente “baixar” da dimensão virtual onde ele se encontra para a dimensão atual. Por 

exemplo: a árvore. 

Gilles Deleuze (1985) comenta que não somente a imagem é inseparável de um antes e 

de um depois que lhe são próprios, que não se confundem com as imagens precedentes e 

subsequentes, mas, por outro lado, ela própria cai num passado e num futuro, dos quais o 

presente não é mais que um limite externo, nunca dado. Veja a profundidade de campo
11

 de 

Welles: quando Kane vai encontrar o amigo jornalista para romperem a amizade, é no tempo 

que ele se move, ele ocupa um lugar no tempo mais do que muda de lugar no espaço. Além 

das inovações técnicas e narrativas, Welles se aproxima do que Bergson caracterizou como 

um “tempo puro” em que o momento atual é composto por vários outros tempos. O cinema 

adquiriu a possibilidade de expressar esta nova noção: imagem-tempo, onde a cronologia 

pouco importa e a narrativa ganha um novo caráter fragmentado, de subjetividade. 

 Apoiando-se em Bergson, Deleuze faz esta distinção entre o atual e o virtual, dizendo 

que a singularidade diz respeito ao atual, e a individualidade, ao virtual. A relação do atual 

com o virtual constitui sempre um circuito, mas de duas maneiras: ora o atual remete a 

virtuais como a outras coisas em vastos circuitos, onde o virtual se atualiza, ora o atual remete 

ao virtual como a seu próprio virtual, nos menores circuitos, onde o virtual cristaliza com o 

atual (DELEUZE, 1996).  

                                                 
11

 Tecnicamente é um modo de filmar no qual o plano de fundo, o plano-médio e o primeiro plano de uma 

tomada estão simultaneamente focados. É a zona de nitidez da imagem. Pedaço que está em foco. Quanto mais 

fecho o diafragma aumenta a profundidade de campo, consequentemente aumenta o número de elementos em 

foco. A profundidade transforma a bi-dimensionalidade do cinema em tri-dimensionalidade, na medida em que 

parece reproduzir o campo de visão do ser humano. 
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Para Bergson, a todo atual corresponde um virtual. É uma correspondência sem 

semelhança. Em nada o virtual se parece com o atual. Se parece, sim, com real, no sentido em 

que o virtual é real, existe. Assim, temos a seguinte formulação:  

 

 

 

 

O virtual é sempre passado de um atual, que é presente, ao mesmo tempo que já é 

passado, na virtualidade de um atual futuro. Ou seja, V’ representa a virtualidade pura passada 

de A’ (atualizada em A). Não poderia ser futuro de A, mas, sim, de V, que é passado de A. 

Quando ocorre a atualização A’, V’ ficou para trás. Surge V’’, aguardando pela sua 

atualização A’’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11: Representação do virtual e atual na concepção de Bergson. 

Fonte:  BERGSON, 2006c. 

 

Sem dúvida o ponto S é o atual presente; mas estritamente falando, não é um 

ponto, pois ele já compreende o passado deste presente, a imagem virtual 

que duplica a imagem atual. Quanto às secções do cone, AB, A‟B‟ [...], não 

são circuitos psicológicos a que corresponderiam imagens-lembrança, são 

circuitos puramente virtuais, cada um deles contendo todo o nosso passado 

tal como ele se conserva em si (as lembranças puras). Bergson não deixa 

subsistir qualquer equívoco a esse respeito. Os circuitos psicológicos de 

imagens-lembrança, ou de imagens-sonho, constituem-se somente quando 

“saltamos” de S para uma dessas secções, para dela atualizar tal ou qual 

virtualidade que deverá então descer para um novo presente S‟ (BERGSON, 

2006c, p.189-190). 

 

V irtual  A tual 

V’ irtual  A’ tual  

V’’ irtual  A’’ tual  



84 
 

Por um lado não há presente que não seja obcecado por um passado e por um futuro, 

por um passado que não se reduz a um antigo presente, por um futuro que não consiste em um 

presente por vir. A simples sucessão afeta os presentes que passam, mas cada presente 

coexiste com um passado e um futuro sem os quais ele próprio não passaria. Compete ao 

cinema apreender o passado e o futuro que coexistem com a imagem presente (DELEUZE, 

2007). 

As lembranças-puras estão “lá” para serem lembradas (são pura virtualidade de 

imagem-lembrança), mas, apenas algumas delas são atualizadas em imagem-lembrança. O 

nosso passado está todo conservado para ser lembrado; para ser atualizado em uma lembrança 

psicológica. Alguns fatos serão lembrados (atualizados) com 15 anos, outros com 35, outros 

com 65, outros nunca. Os que nunca forem lembrados (atualizados) permanecerão 

virtualidade pura (lembrança pura; em estado virtual). Existem, apenas não foram atualizadas, 

como lembrança “orgânica”. 

O que é atual, é sempre um presente. Mas, justamente, o presente muda ou passa. 

Pode-se dizer que ele se torna passado, quando já não é, quando um novo presente o substitui. 

Mas isso não quer dizer nada. Certamente é preciso que ele passe, para que o novo presente 

chegue, que passe ao mesmo tempo que é presente, no momento em que o é. É preciso, 

portanto, que a imagem seja presente e passada, ainda presente e já passada, a um só tempo, 

ao mesmo tempo. Se não fosse passada ao mesmo tempo que presente, jamais o presente 

passaria. O passado não sucede ao presente que ele não é mais, ele coexiste com o presente 

que foi. O presente é a imagem atual, e seu passado contemporâneo é a imagem virtual, a 

imagem especular (DELEUZE, 2007). 

O autor insiste que fazer o todo depender da “montagem” não nos oferece uma 

imagem-tempo por si, pois o centro de indeterminação, que dispõe de uma situação especial 

no plano das imagens-movimento, pode, por outro lado, ter, ele próprio, uma relação especial 

com o todo, a duração ou o tempo. Disso resulta a possibilidade de uma imagem-tempo direta, 

onde a subjetividade ganha um novo sentido, que já não é motor ou material, mas temporal e 

espiritual. De um esquema sensório motor passamos a uma imagem-ótica e sonora ou 

descrição. “a imagem ótica (e sonora) no reconhecimento atento não se prolonga em 

movimento, mas entra em relação com uma “imagem lembrança” que se suscita (DELEUZE, 

2007). É uma imagem atual que não se prolonga no movimento, mas encadeia-se com uma 

imagem virtual.  

Se, pela imagem-movimento, a subjetividade já se manifestava, isto é, ela surge desde 

que se faça separação entre ação (movimento recebido; imagem-percepção) e reação 
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(movimento executado; imagem-ação), a imagem-lembrança, que recebe, de outra parte, a 

marca interna do passado, aparece muito no flash-back, quando, da bifurcação do tempo, vem 

preencher a separação, supri-la efetivamente, de tal modo que nos leva individualmente à 

percepção, em vez de prolongá-la como movimento genérico. Alguns filmes: Trágico 

Amanhecer (“Le Jour se Lève”, França, 1939, dir.: Marcel Carné); Dizem Que É Pecado, 

1951 (“People Will Talk”), dirigido por Joseph L. Mankiewicz e do mesmo autor o filme 

Jogo Mortal. 

Ponto importante para a imagem-lembrança é a memória, que é o elemento integrador 

dos momentos da duração. Assim como duração é consciência, equivale dizer que ele é 

também memória. Se o passado se liga ao presente, que não desaparece, mas se conserva, 

podemos dizer que o devir é memória. Isto é, o passado não passa, fica conosco, sempre 

inteiro. “De uma só vez o tempo faz passar o presente e conserva em si o passado. Há, 

portanto duas imagens-tempo possíveis, uma fundada no passado, outra no presente” 

(DELEUZE, 2007. p.121). 

O passado não se aloja em algum lugar como, por exemplo, no cérebro, capaz de 

conservá-lo. Por isso, Bergson refuta a tese psicológica da memória como o hábito de o 

cérebro alocar as funções psicológicas. A memória hábito é a memória de algumas vertentes 

psicológicas, reduz-se aos mecanismos inteligentemente montados que garantem a resposta 

conveniente às diversas interpelações possíveis.  

Bergson aposta numa memória pura que é a memória verdadeira, atividade puramente 

espiritual, co-extensiva à consciência, que interpreta o passado no presente, retém e alinha 

todos os estados em sequencia, à medida que estes se produzem, cada um em seu lugar e em 

sua data. Co-extensiva à consciência, a memória pura retém e alinha uns após outros, todos os 

nossos estados à medida que eles se produzem, dando a cada fato seu lugar e, 

consequentemente, marcando-lhe a data. Esta memória pura move-se efetivamente no passado 

definitivo, diferentemente da memória hábito que se move num presente que recomeça a todo 

instante (BERGSON, 2006c, p.177). 

 

Bergson criou uma ponte ao invés de uma linha do tempo. O passado seria o 

início da ponte; o presente o meio, onde nos encontramos; e o futuro ou 

devenir para onde nos dirigimos. Os três momentos fazem parte desta ponte, 

eles são a ponte. Só estamos no meio da ponte porque iniciamos. Esta ponte 

é um presente que se desdobra em duas pontas: uma que se lança para trás, o 

passado; e outra que a estica para frente, o futuro – o ser é devir para 

Bergson (VASCONCELLOS, 2008, p.54). 
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Na memória pura, o passado se conserva por si mesmo, em si mesmo e para si mesmo. 

“Por isso a imagem-lembrança não nos restitui o passado, mas somente representa o antigo 

presente que o passado „foi‟ ” . Por isso, a imagem virtual, que é a lembrança pura, não é, para 

Deleuze, um estado psicológico ou uma consciência: ela existe fora da consciência, no tempo, 

e não deveríamos ter mais dificuldades para admitir a insistência virtual de lembranças puras 

no tempo, do que a existência atual de objetos não-percebidos no espaço.  

Em Deleuze, fica claro que, “o passado não se confunde com a existência mental das 

imagens-lembrança que o atualizam em nós. É no tempo que ele se conserva: é o elemento 

virtual em que penetramos para procurar a „lembrança pura‟ que vai se atualizar em uma 

„imagem-lembrança‟ ”(DELEUZE, 2007, p.121). 

 

As imagens necessitam desta passagem do presente para o passado a fim de 

que novas imagens se apresentem. Acontece que estas imagens que passaram 

não desapareceram, nem esconderam-se nas “gavetas da memória” do senso 

comum: elas se conservam, difusamente, e em estado latente no presente que 

se apresenta. Este presente guarda em si este passado que escapa. Presente e 

passado estariam combinados e simultaneamente ligados: coexistentes. As 

imagens passadas são contemporâneas da imagem presente. Destacando-se, 

para ser mais rigoroso, que a imagem presente estaria numa atualidade, 

enquanto as imagens passadas, em estado virtual. Ao passado não sucede o 

presente, elas coexistem (VASCONCELLOS, 2008, p.53-54). 

 

Mas, para Deleuze, a imagem-lembrança ainda não abarca o justo correlato da imagem 

ótico-sonora. São antes as confusões de memória e os fracassos do reconhecimento da 

imagem-sonho que melhor tipificam as imagens-tempo ou óticas e sonoras (as que nos fazem 

ver o ouvir o tempo).  A imagem-sonho se caracteriza no atingir um mistério no tempo, de 

unir a imagem, o pensamento e a câmera no interior de uma mesma “subjetividade 

automática” (DELEUZE, 2007, p.71). Na imagem-sonho, partimos de uma imagem-

percepção, cuja natureza consiste em ser atual. A imagem-lembrança, ao contrário, é virtual. 

A imagem-sonho é um grande circuito, no qual cada imagem atualiza a precedente e se 

atualiza na seguinte.  

 

As imagens-sonho são as imagens da fragmentação e dos circuitos 

interligados. Quando dormimos não estamos fechados às sensações 

exteriores e interiores. Mas nos deparamos com imagens-lembranças difusas, 

que se misturam, tornando-se verdadeiros “lençóis de passado fluidos e 

maleáveis”, que juntam-se numa determinada ordenação criando um 

circuito. Por isso, as percepções oníricas são difusas, mas ainda são 

percepções. Assim como temos impressões, em geral, de ambientes 

nebulosos e sinestesias (amontoados perceptivos desordenados) 

(VASCONCELLOS, 2008, p.54). 
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A imagem-sonho se traduz na afirmação de que cada imagem atualiza a sua 

precedente e se atualiza na seguinte, com o intuito de, quem sabe, retornar à situação inicial. 

Assim, essa atualização não se dá mais por flash-back, como nas imagens-lembrança, mas 

numa própria imagem que segue a narrativa fictícia (diegética) do filme (VASCONCELLOS, 

2008). 

A imagem-sonho aspira uma apreensão icônica, sem a intermediação entre virtual e 

atual realizada pela inclusão de flash-back das imagens-lembrança. As lembranças 

constituem, assim, uma qualidade instantânea que nos afeta e deixa agir sobre nós, sem 

correlações ou determinações. É o passado se atualizando na ação presente, como em 

Hiroshima Meu Amor  de Resnais, 1959. 

A imagem-sonho está submetida à condição de atribuir o sonho a um sonhador, e a 

consciência do sonho (o real) ao espectador. Isto se percebe nas comédias musicais, onde o 

ato cinematográfico consiste em que o próprio dançarino entre em dança, como se entra no 

sonho (DELEUZE, 2007). Estas imagens acontecem principalmente em comédias musicais: 

Cantando na Chuva (Singin' in the Rain), dirigido por Stanley Donen em 1952; A Roda da 

Fortuna (The Band Wagon), dirigido por Vincente Minnelli em 1953 e Nas Águas da 

Esquadra (Follow the Fleet) de 1936, dirigido por Mark Sandrich. 

Apoiado em Bergson, Deleuze avança ainda mais no pensamento cinematográfico, 

trazendo-nos ainda as imagens cristais, que não podem ser datadas. As imagens-lembrança 

são datadas, pois o nosso passado está todo conservado, para ser lembrado, e alguns 

acontecimentos serão atualizados em uma lembrança psicológica. Mas há coisas que 

permanecerão em estado virtual puro e não serão lembrados, o que não quer dizer que não 

existam.  

O cristal é uma imagem dupla. Os cristais do tempo são um tipo de imagem-tempo, 

diferente das imagens-tempo, lembranças ou sonhos, pois descrevem imagens que são a um 

mesmo tempo, atual e virtual: “[...] Pura virtualidade, ela não tem que se atualizar, já que é 

estritamente correlativa da imagem atual, com a qual forma o menor circuito que serve de 

base ou de ponta a todos os outros” (DELEUZE, 2007, p.100). Virtual e atual não são opostos 

um ao outro; ambos são reais, mas somente o atual está no presente. Alguns filmes citados por 

Deleuze em que aparecem imagem-tempo do tipo cristais: no filme de Tod Browning, 

L’inconnu [TheUnknown, 1927]; Um Corpo que Cai (1958), de Alfred Hitchcock e Eu te 

amo, eu te amo (Je t'aime, je t'aime), 1968 de Resnais.  
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As imagens-cristal talvez sejam as mais belas imagens-tempo. O que é um 

cristal? Verdadeira preciosidade mineral, advinda do opaco e duro quartzo, 

que transforma-se na bela transparência e insustentável leveza do cristal. As 

imagens-cristal são as imagens da transparência e da leveza, cujo exemplo 

mais popularizado pelo cinema é o espelho. Uma imagem que se instaura por 

uma espécie de duplo entre uma imagem atual e “sua” imagem virtual. A 

imagem cristal é a mais intrigante das imagem-tempo; a partir dela e de seu 

jogo de duplos e espelhos, podemos pensar uma das características mais 

contudentes do cinema moderno: o filme dentro do filme ou o cinema do 

espelho (VASCONCELLOS, 2008, p.54-55). 

 

 

As “imagens-cristal” que dão o tempo e o pensamento diretamente. Na imagem-

cristal, o passado não é sucedido pelo presente que ele não é mais, ele se conserva e coexiste 

com o presente que passa. O presente é a imagem atual e seu passado contemporâneo é a 

imagem virtual. A indiscernibilidade delas em uma mesma imagem, forma a imagem-cristal.  

De uma só vez o tempo faz passar o presente e conserva em si o passado. Podemos 

perceber que a imagem-cristal não é o tempo, entretanto, vê-se o tempo no cristal. Para 

Deleuze, “na imagem-cristal se vê o tempo em pessoa, um pouco de tempo em estado puro” 

(DELEUZE, 2007, p.103). A imagem-tempo dará o tempo não porque a imagem-movimento 

não o dava (a Imagem-movimento dava o tempo através do intervalo mínimo entre imagens 

do movimento entre os planos e totalidade aberta ao fazer passar os planos), mas porque, a 

imagem-tempo oferece outras percepções do tempo. 

O cinema-tempo, com a contribuição do pensamento bergsoniano, trouxe à tona a 

questão da criação e da auto-referência: um cinema que fala do próprio cinema, que busca, a 

todo momento, pensar a produção e a invenção cinematográfica. 

 

Para Bergson pensar é inverter o caminho habitual da vida, renovar a 

existência e realizar nossa natureza. Estes cineastas-pensadores produziram 

imagens que nos possibilitaram olhar o mundo de outra forma, produziram 

imagens que nos mostraram novos ângulos e percepções para o mundo, 

produziram imagens novas para o mundo e um mundo de novas imagens 

(VASCONCELLOS, 2008, p.55). 

 

 

O pensamento de Bergson foi uma importante contribuição filosófica que Deleuze 

prolongou em sua reflexão no cinema. Nesse prolongamento percebe-se a abolição da 

oposição entre o mundo físico do movimento e o mundo psicológico da imagem.  Pois, as 

imagens são as próprias coisas e não o duplo das coisas isto é, o conjunto de tudo o que 

aparece, ou seja, o conjunto daquilo que é. Estas imagens são as fronteiras que separam um 

cinema clássico de um cinema-tempo. As imagens são as coisas do mundo, existem por si. 
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A intuição é uma sucessão e não uma justaposição, ela é o prolongamento ininterrupto 

do passado em um presente, é, portanto, memória. O filme não seria algo diverso da 

concepção bergsoniana de duração, pois o próprio filme não é nada mais do que uma 

consciência, ou melhor, uma corrente (um fluxo) indivisível. O todo, que constitui um filme, é 

aquilo que confere uma unidade ao conjunto, é a possibilidade de comunicação entre as 

partes, de modo que haverá sempre um fio condutor que as interligará, o cordão que perpassa 

as pedras de um colar. O que deve ser ressaltado é que esse todo é sempre aberto, impulso 

vital, por implicar constantemente em uma relação comunicante: a imagem mental produzida 

pelo espectador estará sempre em aberto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

CAPÍTULO IV 

TERCEIRO ATO EM BERGSON: A DURAÇÃO NAS IMAGENS DO CINEMA 

 

 

O terceiro ato do método intuitivo de Henri Bergson requer que os problemas, para 

serem resolvidos, sejam dispostos preferencialmente em função do tempo que do espaço. É o 

ato da duração em si, tudo passa em um único tempo. Todos os graus coexistem em uma 

mesma natureza, embora apresentem em si todas suas diferenças, todos os seus possíveis 

avessos.  Este é o momento monista puro do método, não entrando em contradição com o 

aspecto dualista, que é válido no primeiro momento do bergsonismo, momento em que a 

dualidade se mostrava entre as direções reais, que levam para além da “viravolta” da 

experiência. 

A unidade ou a re-unidade, se fez em uma segunda “viravolta” onde a coexistência de 

todos os níveis e grau é tão somente virtual. É neste ponto de união virtual que todos os níveis 

de distensão e contração coexistem sob um único tempo, numa totalidade. Após esclarecer 

alguns conceitos da teoria de Bergson, aliados às atualizações realizadas por Deleuze para as 

imagens cinematográficas, e com base no processo intuitivo bergsoniano, analiso o filme 

Hiroshima Meu Amor (1959), debatendo o tempo como duração (atual e virtual). 

 

4.1 O atual e o virtual nas imagens do filme Hiroshima meu amor 

 

Conforme mencionado no capítulo anterior, a pureza do tempo somente seria 

experimentada em toda a sua plenitude naquela imagem a que Deleuze denomina cristal. Na 

imagem-cristal percebemos com exatidão e rigor as relações entre o atual e o virtual, 

fundamento essencial do pensamento do cinema. É no interior da imagem-cristal que 

podemos perceber de forma expressiva a indiscernibilidade existente entre o virtual e o atual. 

Por outro, a imagem-cristal nos coloca diante da mais pura imagem do tempo. De uma 

imagem que não mais se estabelece a partir de uma ligação indireta com a temporalidade, mas 

de uma imagem direta do tempo, imersa no tempo. 

Para Deleuze (2007), o filme Hiroshima Meu Amor (1959) é todo, do início ao fim, 

imagem cristal pura.  O filme é um avesso e direito reversível, uma imagem atualiza a outra 

de forma dinâmica, formando circuitos que ao mesmo tempo em que se complementam, se 

multiplicam e se explicam. Por exemplo, podemos interpretar a fala das personagens como 

um casal que vive um amor passageiro, ou como tragédias sofridas por dois países, França e 
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Japão. Percebemos isto quando após o relato do amor que Ela viveu em Nevers, Ele lhe diz: 

“Em alguns anos, quando eu a tiver esquecido e outras histórias como esta, por força do 

hábito tiverem acontecido, eu me lembrarei de você como símbolo do esquecimento até 

mesmo do amor louco. Pensarei nessa história como o horror de esquecimento. Eu tenho 

certeza.”  

Tendo em mente que Hiroshima meu amor foi um filme “encomendado à Resnais para 

falar sobre a paz, é possível interpretar a fala dele como referente ao esquecimento do amor 

passageiro por Ela, ou como o esquecimento da tragédia em Hiroshima. Sendo assim, 

entendemos o filme, tanto em diálogos quanto em imagens e sons, como “o avesso, do avesso, 

do avesso, do avesso”, como canta Caetano Veloso na música Sampa. Avessos que se 

atualizam uns nos outros e dão sentidos múltiplos ao que acorre.  

A primeira cena do filme ilustra em imagens este avesso que tentamos explicar no 

diálogo. Há um plano próximo de dois corpos nus se abraçando. A imagem é pouco legível, 

os corpos parecem envoltos em um material arenoso, como a poeira gerada pelos destroços 

deixados pela bomba atômica, que aos poucos vão se transformando em suor, o que torna a 

imagem mais definida. Trata-se de dois amantes. A mudança de um plano ao outro é feita 

através da sobreposição de imagens. É a imagem-cristal que consiste na unidade indivisível de 

uma imagem atual e de sua imagem virtual. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Imagens do Filme Hiroshima meu Amor: Corpos. 

Fonte: Resnais, 1959, 2:03 – 3:15min. 
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Descrição 1: Filme Hiroshima meu Amor: Cena corpos. 

Um amontoado de frases aparentemente desconexas permeia o filme. Frases essas que 

marcaram para sempre a história do cinema. Almas dilaceradas, sofridas, separadas em tudo, 

estranhamente unidas. A dilacerante atração física dos dois personagens os leva a exorcizar 

suas memórias de amor e dor. Em Hiroshima Meu Amor (1959), Resnais opõe o 

conhecimento racional à vivência. 

O diálogo do casal é realizado em off, sobre as imagens do hospital e do museu em 

Hiroshima. A mulher descreve suas impressões sobre o museu que visitou por quatro vezes. 

Quando a personagem fala de sua visita ao museu, imagens de diferentes pontos de vista do 

museu nos são apresentadas, realçando o estilo moderno da construção. O enquadramento 

valoriza a forma, a composição milimetricamente pensada acentua o vazio dessa edificação 

que, como afirma o amante, não representam absolutamente nada.  

Escadas, corredores que não levam a lugar algum. Como ela pode dizer que viu tudo 

em Hiroshima? 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Diálogo 1: Filme Hiroshima meu Amor: Hospital. 

                    Fonte: Resnais, 1959,  3:16 – 4:00min.          

 

 

 

 

 

 

 
 

. 

Ele: Você não viu nada em Hiroshima. Nada. 

Ela: Eu vi tudo. Tudo. Eu vi o hospital - tenho certeza disso. O 

hospital existe em Hiroshima. Como eu poderia não tê-lo visto? 

Ele: Você não viu nenhum hospital em Hiroshima. Você não viu 

nada em Hiroshima. 

 

A música do filme Hiroshima meu amor é marcada por tons graves que alteram o compasso 

dos batimentos cardíacos, até a entrada do piano para minimizar a ansiedade que 

delicadamente se instala. E volta a marcação entre o fúnebre e a marcha nupcial. E a 

ansiedade vai e volta, como em ressaca. Surgem corpos granulados. Areia? Pó? A mente gira 

tentando encontrar associações com qualquer imagem já vista ou vivida. Um abraço? Uma 

cena de amor? Os corpos granulados parecem molhados, suados, quem sabe? Não. 

Brilhantes? Mas afinal, o que é isto? A música nervosa que introduz a cena, se torna tão 

suave que é imperceptível. Corpos. Um casal. Carinho. A areia que virou água, talvez suor, 

que virou algo brilhante, volta a ser corpo. Corpos tão sem textura, sem efeito, que quase 

agridem. Mãos, costas, braços, abraços.  
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                  Figura 13: Imagens do Filme Hiroshima meu Amor: Hospital. 

                  Fonte: Resnais, 1959, 3:16 – 4:00 min 

 

As cenas no hospital revelam o movimento não fragmentado. A câmera abarca o 

movimento, os gestos, não de forma estática, imóvel, mas num continuum. Resnais nos 

introduz ao interior do hospital e do museu, com longos travellings e uma câmera posicionada 

na altura dos olhos de um personagem caminhando, simulando o ponto de vista de uma 

pessoa. Essa maneira como nos apresenta as imagens reforça a idéia de que ela realmente viu 

tudo em Hiroshima. Resnais estabelece uma relação dialética entre imagem e palavra, gerando 

uma relação de ambigüidade que obriga o espectador a encontrar o seu próprio sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Descrição 2: Filme Hiroshima meu Amor: Hospital. 

O timbre agudo do violino soando grave. A imagem de um prédio entre as nuvens. Em 

seguida estamos em uma ala de um hospital. Vemos pessoas nas portas dos quartos que nos 

observam enquanto percorremos lentamente um corredor quase translúcido. Devagar, tudo 

tão devagar que nos dá tempo de perceber, no piso, o reflexo da luminosidade vinda dos 

cômodos. Uma grande porta aberta na profundidade da imagem, uma claridade.  Um fio de 

esperança que surge no espectador. Uma luz no fim do túnel? O violino continua 

acompanhando nossa passagem. O som do violino é de dor, lento. Tudo parece se mover 

sem pressa, como o sofrimento das pessoas que nos observam. Uma mulher com seu olhar 

nos convida a entrar no quarto colorido em preto e branco. Surge uma nota ao piano em 

meio à decoração de origamis. A mulher nos fita e num movimento delicado, sutil como 

uma gueixa, nos abre espaço para conhecermos os pacientes. Pacientes. Paciência! Há três 

camas.  A mais próxima à janela está vazia. Duas enfermas deitadas, vestidas com kimonos 

impecáveis. Suas expressões refletem tristeza, uma dor mais emocional do que física. A 

primeira jovem que encontramos na cama usa óculos enormes. Ela pára de ler seu livro 

quando percebe nossa presença e nos mira profundamente enquanto suspira. O violino neste 

momento ecoa notas graves e as imagens seguintes são rápidas comparadas com as que nos 

trouxeram até aquelas pessoas. A paciente do leito seguinte, que se abanava com um leque, 

evita nosso olhar que desliza imediatamente pelo braço que ela estica para nos mostrar dois 

homens. Um lendo jornal de pijamas e outro sem camisa que nos olha rapidamente por sob 

seus ombros e nos dá as costas. Novamente estamos no corredor do hospital. O violino em 

notas graves silencia e abre espaço para uma nota repetida ao piano. Uma nota tocada em 

espaços contínuos que parecem pingos de água de uma goteira.  
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Figura 14: Imagens do Filme Hiroshima meu Amor: Museu. 

Fonte: Resnais, 1959, 4:05 -5:48min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diálogo 2: Filme Hiroshima meu Amor: Museu 

Fonte: Resnais, 1959,  4:05 – 6:07min. 

Ela: Quatro vezes ao museu.  

Ele: Que museu em Hiroshima? 

Ela: Eu vi as pessoas caminharem. As pessoas passam pensativas, pelas fotos. As 

reconstituições, na falta de outra coisa. Fotografias, reconstituições, na falta de outra coisa. 

E explicações, na falta de outra coisa. Quatro vezes ao museu, em Hiroshima. Eu observava 

as pessoas, observava a mim mesma. O ferro. O ferro queimado, o ferro retorcido. O ferro 

tornado frágil como a carne. Eu vi buquês de tampinhas de garrafas. Quem poderia imaginar 

peles humanas, flutuantes, sobreviventes ainda no frescor de seus sofrimentos. E pedras, 

pedras queimadas, pedras destruídas. E cabeleiras anônimas, que as mulheres de Hiroshima 

viram que tinham perdido quando acordaram, de manhã. Senti calor, na Praça da Paz. Dez 

mil graus, na praça da Paz. Eu sei. A temperatura do sol na Praça da Paz. Como ignorar 

isso? A grama é bem simples.  

Ele: Você não viu nada em Hiroshima. Nada. 

Ela: As reconstituições foram feitas o mais seriamente possível. Os filmes foram feitos o 

mais seriamente possível. É simples, a ilusão é tão perfeita que os turistas choram. Pode-se 

zombar mas o que mais pode fazer um turista senão chorar. Eu sempre chorei pela sorte de 

Hiroshima. Sempre. 

Ele: Não. O que havia ali para que você chorasse? 

Ela: Eu vi os noticiários. No segundo dia, é história, eu não inventei! Desde o segundo dia 

espécies animais ressurgiram do interior da terra e das cinzas. Cães foram fotografados para 

sempre (...). 

Ele: Você não viu nada. Nada. 

Ela: ... 

Ele: Você inventou tudo. 
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Descrição 3: Filme Hiroshima meu Amor: Museu. 

 

Em Hiroshima Meu Amor (1959), o museu é o lugar para expor as cinzas da destruição 

causada pela bomba atômica: os cabelos das mulheres, os objetos de metal retorcidos, 

deformados pelo calor, “frágeis como carne”, os pedaços de pele conservados "ainda no 

Uma imagem externa rápida do museu e estamos dentro dele. Um grande pátio e a imagem 

externa de um prédio que mal cabe na tela. Entre o som do piano e da flauta, as janelas, 

escadas e corredores do museu. Um globo de espelhos cercado por neons. Uma parede 

pintada com a nuvem em forma de cogumelo, que envolveu Hiroshima no dia da explosão, 

e decorada com quadros que contam a história da tragédia. Pernas masculinas andando atrás 

de murais de fotos e reconstituições. Uma mulher e duas crianças também andando entre os 

murais. A réplica da bomba suspensa na imagem. 

A câmera mostra o que a princípio parece uma imagem aérea de Hiroshima. Na medida em 

que a imagem gira e se afasta nos revela crianças debruçadas sob uma maquete da cidade. 

Rapidamente a câmera nos leva para imagens de ferros retorcidos. Em seguida para uma 

bicicleta retorcida, buquês de tampinhas de garrafas, peles humanas dentro de vidros 

retangulares, pedras queimadas e o cabelo de uma mulher que ainda carregava o enfeite que 

o decorava no dia da catástrofe nuclear. Mais murais com a trilha sonora de flautas. Um 

close na foto de um homem com as costas em feridas. Outra foto onde aparece a 

sobrancelha e o nariz de um homem de perfil, até a câmera deslizar a imagem para cima e 

mostrar sua cabeça deformada pelo fogo.  

Uma janela. A câmera anda pelas janelas do museu expondo a rua. Um carro estacionado e 

um lento escorregar da imagem. Uma mão feminina acariciando o ombro de um homem. 

Novamente o museu. Manequins vestidos com as roupas das vítimas de Hiroshima em 

grandes caixas de vidro. Um giro rápido da câmera que embaralha as imagens do museu e 

nos coloca dentro de um filme com um homem gritando entre fogo e fumaça. A cidade em 

chamas. Fogo sob a água do rio onde pessoas se refugiam mergulhadas entre escombros 

incandescentes. Mulheres e crianças berrando, chorando e andando entre as ruínas até 

chegarem ao rio. Pessoas no chão. Queimadas, sujas, maltrapilhas. Uma menina em pé, 

magra, se balançando sob os próprios joelhos enquanto a câmera passeia pelo desespero. 

Gente se contorcendo de dor. Algumas enfermeiras no plano de fundo e a imagem caminha 

até um menino em pé, de lado e bastante ferido. Um outro ângulo da enfermaria, onde 

enfermeiros carregam uma maca. Mais uma vez os destroços, um pequeno pato observando 

o caos. Uma mulher com afeição assustada saindo debaixo das ruínas. 

A câmera visita uma paisagem deserta. Foca em uma minhoca revirando a terra, depois em 

uma formiga. Um cão com três patas andando com agilidade entre os desmoronamentos. 

Uma mulher com a cabeça enfaixada acompanhada de uma criança. Em outra direção um 

rapaz passa pelas lentes. Uma criança carregando nas costas uma criança menor e com a 

cabeça envolta em ataduras. Ao som do piano a câmera apresenta a ausência de cabelos em 

pequenos infantes. Dois enfermeiros tratando das lesões de um menino. Uma mão fazendo 

assepsia no rosto de um garoto que perdeu um pedaço da boca e expõe seus dentes de modo 

assustador. Um rapazinho aparentemente catatônico, deitado de lado, sem um pedaço da 

orelha e repleto de queimaduras. Uma criança em um cesto onde mãos tentam acalentá-la. 

Um bebê praticamente recém nascido com a pele incendiada. A mão de um adulto 

segurando e virando uma mãozinha para a câmera enquanto limpa seus ferimentos com uma 

pinça. Dois pares de mãos abrindo os olhos de uma mulher com instrumentos cirúrgicos. 

Não existia globo ocular. 

A mão direita de uma mulher, ostentando um anel, no ombro de um homem que está 

deitado sob seu corpo. A câmera em movimentos diversos apresentou cenas de momentos 

de dor e sofrimento, de pessoas de idades variadas que vivenciaram a fatalidade da explosão 

nuclear de Hiroshima.  
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frescor de seus sofrimentos", as fotografias, as reconstituições. As reconstituições, "na falta de 

outra coisa".  

Fora dali todos esses objetos se deteriorariam, perderiam a definição e o significado; 

no museu eles ganham forma, força, se preservam, se reverberam, constroem a memória de 

Hiroshima. Após Hiroshima, somente a arte é possível. 

Do museu somos introduzidos à cenas do filme que reconstituiu o momento da bomba 

atômica e à imagens de arquivo, registros reais do horror que assolou a cidade de Hiroshima. 

Essas cenas são intercaladas, pela montagem, com imagens dos corpos dos amantes na cama 

do hotel. 

O amontoado de frases desconexas, no qual inicia o filme, que abrem espaço, em meio 

a sutil intimidade entre o casal, para mostrar cenas dos horrores sofridos, pelo que Ela chama 

de “sobreviventes de Hiroshima”. Ele insistia que ela não havia visto nada em Hiroshima, e 

Ela teimava ter visto tudo. As cenas no hospital revelam o movimento não fragmentado. A 

câmera abarca o movimento os gestos não de forma estática, imóvel, mas num continuum, 

dando a sensação de que ela estava se lembrando de uma visita que fez ao hospital.  

O mesmo se observa nas imagens e lembranças do museu, embora aqui fique mais 

claro que ela criou a idéia de ter visto tudo em Hiroshima com base naquilo que Bergson 

chamaria de simpatia com relação ao ocorrido. Ela diz: “Eu observava as pessoas, eu 

observava a mim mesma”.  

O ferro que Ela diz “tornado frágil como a carne” escorrega para a imagem de uma 

bicicleta retorcida no museu, mais adiante a bicicleta se remete à cena que Ela viveu em 

Nevers. Os buquês de tampinhas de garrafa remetem ao casamento  dEla e do soldado, que 

não houve por ele ter morrido no dia em que iriam embora de Nevers. As peles humanas 

flutuantes “ainda com o frescor do sofrimento” é a pele dEla que ainda sofre pelo amor ao 

alemão. As pedras destruídas são as mesmas que Ela viu ao lado do corpo inerte de seu amado 

e as “cabeleiras anônimas das mulheres de Hiroshima” eram os mesmos cabelos que lhe 

foram tosados por conta do amor proibido com o soldado alemão. 

A fala da mulher assume o tom de um monólogo, apesar das intervenções do homem 

que afirma: “Tu não viu nada em Hiroshima. Nada.” A negação, por parte do homem, das 

impressões vividas pela mulher em Hiroshima, apontam para o caminho da existência apenas 

de uma memória: a memória individual. Ela não pode lembrar de algo que não viveu, as 

impressões obtidas externamente, através de objetos, fotografias, imagens saídas de um 

museu não podem ser elementos constitutivos para a expressão de um sentimento interior. 
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Em Hiroshima, desabrocha um novo-velho amor, um amor que se atualiza no amor 

que Ela sentiu pelo soldado. Um amor que desperta em meio aos vestígios históricos de uma 

explosão nuclear, em meio aos vestígios daquilo que Ela viveu em Nevers. Ela sabe o que 

aconteceu em Hiroshima, porque sabe aquilo que aconteceu dentro dela. 

Essa é uma concepção que está intimamente ligada ao conceito que Bergson 

desenvolve em torno da memória. Para Bergson, a memória é subjetiva, é uma reserva sempre 

crescente de nossa experiência adquirida ao longo da vida. Ele admite dois tipos de memória: 

uma ligada ao hábito, que é a que permite que não esqueçamos de algumas condutas sociais, 

como falar, comer dentro das regras de etiqueta, reconhecer um amigo; e uma outra memória, 

que ele denomina de verdadeira, que está em estado bruto e é reavivada de forma 

independente, não temos controle sobre ela. Portanto, a primeira é uma memória presente, 

mecânica, e a segunda uma memória profunda, lembrança, evocativa. Esses dois tipos de 

memória são complementares e estão em mútua interação. “Em outras palavras, é do presente 

que parte o apelo ao qual a lembrança responde, e é dos elementos sensório-motores da ação 

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

Isso é importante para compreendermos o caráter filosófico do texto de Marguerite 

Duras e a dimensão poética que Alain Resnais procura desenvolver no filme que se encontra 

em consonância com o conceito de Bergson. Um tempo presente impregnado de um tempo 

passado. A lembrança evocada pelos acontecimentos vividos no presente. 

Tempo, memória, lembranças, esquecimentos, alogicismos, frases desconexas... temas 

que são presença no filme Hiroshima Meu Amor (1959) e que adentram o pensamento 

bergsoniano. Nesse filme, observa-se a constante do movimento das cenas, presente na 

imagem contínua viabilizada pela câmera que capta tal movimento. Uma produção 

cinematográfica que não fragmenta o tempo, e o coloca no que Bergson denomina de duração. 

4.1.1 A mobilidade na duração 

 Não somente tudo é movimento, mas o movimento não passa de mobilidade 

(BERGSON, 2006c). O movimento no espaço não se reduz à ocupação de uma série de 

posições separadas. Cada uma delas é um ponto imóvel e não um elemento de movimento, e, 

se o móbil coincidisse, não passaria de um instante; com elas, ele marcaria uma parada, 

perdendo, dessa forma, a impulsão que o constitui.  Com o imóvel, nunca faremos o movente. 

O movente consiste inteiramente da passagem de um ponto ao outro.  

Da mesma forma, a transformação não reside na sucessão de estados distintos, mas na 

alteração contínua pela qual o estado anterior – que não era um estado: determinado e fixo – 
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se transforma em um estado diferente. A transição faz, portanto, toda a realidade do 

movimento e da transformação: ela é a essência.  

O meio de transporte mais retratado por Resnais em Hiroshima Meu Amor (1959) foi a 

bicicleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Imagens do Filme Hiroshima meu Amor: bicicleta/movimento. 

Fonte: Resnais (1959). 
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Descrição 4: Filme Hiroshima meu Amor: Bicicletas. 

A primeira bicicleta aparece retorcida no museu. Depois Ela conversa com Ele na cama do quarto 

de hotel e o tempo anda lentamente sob as rodas de bicicletas. A câmera está em uma bicicleta 

enquanto outras bicicletas a ultrapassam. Ela fala sobre a lentidão e a doçura do momento que 

está com Ele, as sensações que a matam e lhe fazem bem, por isto pede a Ele e ao tempo para que 

lhe devorem e deformem até que fique feia. Em outra cena Ela observa pessoas passando de 

bicicletas pelas ruas e ao voltar para a quarto olha para a mão dEle, nu, dormindo, e vê uma mão 

masculina de unhas sujas vindas de um braço vestido em um casaco pesado de inverno, é a mão 

do seu amante, o soldado alemão. Mais adiante, novamente na cama com Ele, porém agora na 

casa dele, ouvimos o som da buzina de uma bicicleta, depois surge a imagem dEla descendo uma 

ladeira de bicicleta, por uma estrada que costeava o rio Loire, em Nevers. A quinta cena é ela 

subindo um morro, correndo, empurrando uma bicicleta que desaparece da cena enquanto ela 

continua correndo para encontrar com o soldado. E a última cena é quando Ela vai embora de 

Nevers para Paris de bicicleta, a pedido de sua mãe, em uma noite de verão, chegando dois dias 

depois e vendo o nome Hiroshima nos jornais. A bicicleta é um meio de transporte solitário e 

individual, que depende do equilíbrio do indivíduo para seguir seu rumo. Resnais usa a bicicleta 

para fazer com que Ela viaje pelo tempo em que viveu em Nevers, como se suas rodas 

representassem o círculo do tempo. 
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Mas como pensar a transição em si mesma, com precisão; como pensar, por exemplo, 

a mobilidade na duração. Primeiramente, sob a forma de um ato indiviso e indivisível: o 

movimento consiste em uma progressão contínua. Em seguida, ele surge, necessariamente, de 

uma síntese de ordem mental, e isso, não somente por ser percebido, mas por ser, 

simplesmente.  

Todo movimento participa do espírito: não há mobilidade propriamente dita fora dessa 

condição. Sob qual forma uma síntese desse gênero se realiza? Bergson (2006c) descobriu na 

qualidade um modo de totalização original: a variação qualitativa liga as diferenças, sem as 

confundir nem as separar radicalmente. O movimento é, portanto, de ordem qualitativa, 

constituído, em cada caso, por uma síntese qualitativa particular que o faz uma realidade 

singular e absoluta. 

Como toda mudança, o movimento é imprevisível, caso contrário, não poderíamos 

mais falar propriamente de movimento e de mudança: pois tudo seria dado anteriormente, 

contido em uma situação inicial perfeitamente determinada, em que a passagem do tempo não 

faria outra coisa, que desenvolver as virtualidades (dadas), sem juntar nada.  

A metáfora do rio e da bicicleta utilizada por Resnais ilustra muito bem o que Bergson 

entende por tempo. O tempo histórico é representado em Hiroshima pelo rio Ota, em Nevers 

(França) pelo Loire. Os rios estão em toda parte no filme: o banho de chuveiro, o suor, o 

sangue, a chuva, a bebida no bar, as lágrimas. Tudo escorre, fluxo de palavras, derramamento 

de lembranças e de sentimentos. Esse caracol que é o filme se desenvolve na beira do rio, nos 

atracadouros, no cais, no porto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Imagens do Filme Hiroshima meu Amor: Devir. 

Fonte: Resnais, 1959. 
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Resnais brinca com água. Descreve nela o tempo, inverte seus símbolos, reinventa 

seus movimentos e reflexos.  Ele começa pelo rio Ota, em Hiroshima, mostrando imagens de 

pessoas tentando aliviar a dor das queimaduras em suas águas. Esta é a água de Resnais que 

alivia a dor, mas esta mesma água brota de si a morte dos pescadores e do principal alimento 

dos japoneses. Morte que brota e que é esquecida pelas pessoas que reconstroem suas vidas a 

margem dos sete braços do Ota. O mesmo rio, ao som do violão é palco de contemplação, de 

pesca, de mãe e filho olhando os luminosos amortecidos pelas águas cintilantes da noite.  O 

clima de despedida paira sob rio Ota enquanto o casal caminha pela cidade. E vem a chuva, 

mais uma das formas que Resnais usa para explorar a água.  

Chove em Hiroshima para lavar o sentimento de perda, a saudade antecipada, o amor 

presente, o amor que um dia será esquecido. Chove medo em Hiroshima. Apreensão de que as 

águas vindas dos céus ao invés de bênçãos molhem com desgraça ácida a pele da população 

arrasada pela bomba atômica. Cai a chuva também pelas paredes da adega de Nevers. 

O rio Loire, em Nevers, de curso irregular e sem navegação. Rio que Ela costeia de 

bicicleta em suas lembranças. Águas consideradas belas por sua luz. A água do rio Loire é o 

vinho da adega, é o sangue do soldado alemão morto em sua margem, é o salitre que dá sabor 

às paredes da adega fria, é a festa de alforria quando Ela sai do subterrâneo. 

No banho, Ele despiu a beleza que o atraiu até Ela. Na pia do banheiro tem o sabor do 

amor impossível. Na fonte do restaurante tem o som do ciúme. A água é um símbolo ligado à 

vida, ao renascimento e ao inconsciente. Resnais usa esta simbologia também para representar 

o tempo histórico consciente e inconsciente das suas personagens. 

 Há aqui uma busca de Resnais por evidenciar uma realidade que vai além dos 

vínculos dos personagens no espaço. Tudo (as imagens, as lembranças, as pessoas, os 

objetos), toda a realidade está no fluxo temporal, no devir temporal. 

De modo semelhante, Bergson enfatiza a distinção entre o corpo, presente no 

espaço/tempo (matéria) e o espírito presente no tempo durável. 

O universo é “um jorrar ininterrupto de novidades”. E a tarefa fundamental da filosofia 

é a de pensar o movente. Sendo assim, o bergsonismo é um mobilismo integral, isto é, a 

essência das coisas é individual e múltipla, e se transforma incessantemente sem leis 

determinadas. O filme não opta por uma ou outra resposta; em vez, oferece as duas como 

possibilidades abertas e camadas interpostas de compreensão e entendimento do que foi que 

se passou em Nevers/Hiroshima. 

Bergson dedicará todo esforço de sua reflexão em explicar o papel do tempo e do 

movimento em todos os aspectos da realidade: esta ambição coloca Bergson na linhagem dos 
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grandes filósofos, Parmênides, Heráclito e Aristóteles a Kant e Hegel. Mas o que vai 

diferenciar Bergson de todos estes é o projeto de abordar o fluxo temporal. Intuí-lo na sua 

duração.  “(...) para um ser consciente, existir é mudar, é maturar, maturar é prosseguir a criar-

se indefinitivamente a si mesmo. Poder-se-ia dizer o mesmo da existência em geral?” 

(BERGSON, 2005a, p.8).  

Para Bergson, “a distinção do corpo e do espírito não deve ser estabelecida em função 

do espaço, mas do tempo" (BERGSON, 2006c, p.259). É preciso perceber, que "as questões 

relativas ao sujeito e ao objeto, à sua distinção e à sua união, devem ser colocadas mais em 

função do tempo que do espaço" (BERGSON, 2006c, p.75). Portanto,  

 

[...] ao lado do corpo que está confinado ao momento presente no tempo e 

limitado ao lugar que ocupa no espaço, que se conduz como autômato e 

reage mecanicamente às exigências exteriores, apreendemos algo que se 

entende muito mais longe que o corpo no espaço e que dura através do 

tempo, algo que solicita ou impõe ao corpo movimentos não mais 

automáticos e previstos, mas imprevisíveis e livres: isto que ultrapassa o 

corpo por todos os lados e que cria atos ao se criar continuamente a si 

mesmo, é o “eu”, é a “alma”, é o “espírito” – o espírito sendo precisamente 

uma força que pode tirar de si mesma mais do que contém, devolver mais do 

que recebe, dar mais do que possui (BERGSON, 1984, p.84).  

 

A inteligência é naturalmente “cinematográfica”. Mas a realidade, na medida em que é 

substancialmente tempo, tem um ritmo próprio; dura independentemente dos nossos 

mecanismos perceptivos e intelectuais. Por isso o aparato lógico da ciência não é adequado 

para captar a essência do real, embora a própria ciência parta, muitas vezes, de intuições 

fundamentais, depois cristalizadas num discurso conceitual. 

4.2 No movimento, a possibilidade do novo   

“Que a duração seja mudança, faz parte da sua própria definição: ela muda e não para 

de mudar. Por exemplo, a matéria se move, mas não muda. Ora, o movimento exprime uma 

mudança na duração ou no todo” (DELEUZE, 1985, p.17). Tudo é movimento. Duração 

(durée: mantém transformando, se conserva mudando) é o nome dado por Bergson à 

percepção do tempo real, que ele opõe à noção de tempo comum (pragmático e social), assim 

como ao seu conceito científico. O tempo dos relógios, como aquele da mecânica, é em 

primeiro lugar uma noção abstrata de um quadro vazio, aonde vêm alojar-se todas as 

mudanças, mas ele mesmo não muda; é, ainda, uma representação analítica obtida pela 

justaposição, seguindo uma ordem, de instantes idênticos e intemporais; enfim, é um conceito 

simbólico que traduz, em termos de espaço, aquilo que é o mais estranho a ele.  
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O positivismo da ciência não é fiel aos fatos, quando, por exemplo, toma o fator 

tempo, como espacializado, ou matematizado, em que a evolução acontece por etapas. 

Considera, subjacente a todos os fatos, o impulso da vida, que é experimentado interiormente, 

e que se estende à vida, em duração, e não, em fragmentos ou momentos separados. A 

epistemologia de Bergson leva em conta a essência movente dos fenômenos tratados  

Duração, para Bergson, é o eu que é essencialmente consciência, memória e liberdade: 

“o eu vive o presente com a memória do passado e a antecipação do futuro” (REALE, 2003, 

p. 711). Na consciência, o tempo é duração vivida, não é fracionado em momentos. Passado, 

presente e futuro, formam um uníssono. Um necessita do outro, para ser duração.  

O filme Hiroshima Meu Amor (1959) é ao mesmo tempo cinema, literatura, política, 

história e educação, ou seja, o filme é um organismo vivo. Com seus personagens sem nome, 

pois trazem em si vivências que duram. Seu engajamento ideológico (o homem como animal 

político), as inúmeras referências da alta cultura, o jogo assimétrico das imagens e a intensa 

exploração da arquitetura das cidades envolvidas. Através deste filme, o cinema vai além de 

contar historietas com início, meio e fim, para firmar-se enfim como arte que poderia 

envolver todas as outras.  

Resnais construiu uma narrativa inovadora utilizando ferramentas tão diferentes: 

imagens de documentário, câmeras subjetivas, diálogos repetidos com cadência poética e 

metalinguagem. Parece dialogar com Bergson ao querer revelar as vivências, as lembranças, a 

realidade vivida não somente pelos personagens, mas depositando neles os sentimentos e 

pensamentos do mundo. Se para Bergson a intuição é capaz de conhecer o movimento na sua 

duração, para Resnais as imagens são pura intuição, por que nos remetem ao impulso vital, ao 

novo, ao indefinível. 

 

 

 

 

 

Diálogo 3: Filme Hiroshima meu Amor: Nomes.               Diálogo 4: Filme Hiroshima meu Amor: Contradição.  

Fonte: Resnais, 1959,  1,25:33 – 1,26:03min                     Fonte: Resnais, 1959,  14:20min. 

 

 

 
  Diálogo 5: Filme Hiroshima meu Amor: Repetições. 

  Fonte: Resnais, 1959, 22:09min. 

 

Ela: Hi-ro-shi-ma. 

Hiroshima é o seu nome. 

Ele: É o meu nome, sim. 

E o seu nome é Nevers. 

Nevers, na França. 

Ela: Você me mata. 

Você me faz bem. 

Ele: O mundo todo estava feliz. Você 

estava feliz com o mundo todo. 
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Diálogo 6: Filme Hiroshima meu Amor: Paradoxo. 

Fonte: Resnais, 1959,  24:00min. 

 

 

Diálogo 7: Filme Hiroshima meu Amor: Esquecimento. 

Fonte: Resnais, 1959,  1,00:34min. 

  

 O tempo-duração, concebido, assim, como um todo, mereceu de Deleuze a ressalva 

para considerarmos esse todo sempre aberto: 

 

Se fosse preciso definir o todo, nós o definiríamos pela relação. É que a 

relação não é uma propriedade dos objetos, ela é sempre exterior a seus 

termos. Do mesmo modo, é inseparável do aberto e apresenta uma existência 

espiritual ou mental. As relações não pertencem aos objetos, mas ao todo, 

desde que não o confundamos com um conjunto fechado de objetos. Através 

do movimento no espaço, os objetos de um grupo mudam suas respectivas 

posições. Mas, através das relações, o todo se transforma ou muda de 

qualidade (DELEUZE, 1985. p.19-20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 17: Imagens do Filme Hiroshima meu Amor: Vivências. 

      Fonte: Resnais, 1959. 

 

 

Ele: Eu não sei se você mente ou se diz a verdade. 

Ela: Eu minto, eu digo a verdade... 

 

Ela: Mas, um dia, não me lembrarei mais. De tudo, de nada. 
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Duração não é um momento estático, é movimento, mudança. Mudar quer dizer devir, 

significando que nunca nada é idêntico a si mesmo e que tudo se transforma constantemente 

em algo distinto de si. É o tempo, como experiência interior de duração, isto é, uma 

experiência viva, que dura. Assim, tempo como duração é o elemento fundante da teoria 

filosófica de Bergson. 

 

 

 

Diálogo 8: Filme Hiroshima meu Amor: tempo interior. 

Fonte: Resnais, 1959,  46:03min. 

 

Tempo, para Bergson, são as coisas que duram. As coisas não estão no tempo, mas são 

o próprio tempo. Na concepção de tempo do positivismo mecanicista, as coisas existem, isto 

é, ocupam um pedaço de espaço e estão aí num determinado tempo. Para o mecanicismo, 

tempo e espaço se equivalem. A ilusão nossa é que imaginamos que a coisa é primeiro e que 

logo é afetada pelo tempo, que a desenvolve e a destrói. É a coisa mesma que se afeta por seu 

próprio crescimento e decaimento (LEVESQUE, 1975, p.26).  

 

 

 

 

              Diálogo 9: Filme Hiroshima meu Amor: Movimento. 

Fonte: Resnais, 1959,  1,02:44min. 

 

O tempo não pode ser medido. Os momentos do tempo não são pontos homogêneos 

colocados lado a lado no espaço. O tempo não tem limites, não tem extremos, não tem balisas. 

É uma duração interior, que todos nós podemos sentir. Mas não podemos analisá-la. O 

verdadeiro tempo é crescimento, mudança e desenvolvimento, e não uma extensão de pontos, 

ou de segundos, ou de horas, ou de dias. Essa duração, assim definida, é um estado de 

consciência do ser humano.  

 

4.3 Consciência: duração real 

 

Ora, diz Deleuze: “[...] Sabemos muito bem que Bergson descobriu inicialmente a 

duração como idêntica à consciência. Mas um estudo mais aprofundado da consciência levou-

Ela: As coisas nunca param à noite em Hiroshima? 

Ele: Não, elas nunca param. 

Ela: Isso me agrada tanto! 

Ela: O mundo passa acima da minha cabeça no lugar do céu, é claro. Eu vejo o mundo 

passar por ali. Rapidamente, durante a semana. Nos domingos, lentamente. 
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nos a mostrar que ela só existia abrindo-se para um todo, coincidindo com a abertura de um 

todo” (DELEUZE, 1985, p.19). 

Consciência é uma experiência privilegiada na qual se revela, em sua pureza, a 

duração real. Não é o espetáculo do mundo exterior que nos dará essa experiência do real, 

mas o retorno à intimidade de nossa própria consciência, do nosso eu que dura.  

 Portanto, consciência é o que dura. Lá onde Descartes acreditava encontrar o 

pensamento, uma coisa que pensa, Bergson vê essencialmente uma coisa que dura e que se 

estende. “Em todo lugar onde alguma coisa vive, existe, aberto em alguma parte, um registro 

onde o tempo se inscreve” (BERGSON, 2005a, p.54). 

Para Meyer (1964), consciência, em Bergson, é uma conversão da atenção para o 

mundo interior, afastando do campo da consciência os conceitos fabricados, os símbolos, a 

linguagem, tudo criado para satisfazer as necessidades da vida social e da conversação, e 

afastando as imagens depositadas em nós pela longa convivência como objetos do mundo; 

enfim, é obtendo de nossa atenção uma coincidência intima com a experiência interior, que 

somente então, a consciência se revelará em toda a sua pureza, o que chamamos de intuição.  

Resnais utiliza, em Hiroshima Meu Amor (1959), de algumas formas de citar o tempo. 

A primeira delas aparece associada ao relógio, quando Ela fala que são quatro horas da tarde, 

pois ouvia a tosse de um homem. Ela explica que este homem sempre tosse no mesmo 

horário, na rua, embaixo da janela de seu quarto de hotel. Outra citação de tempo evidencia a 

relação implícita entre o relógio e o sino. Os relógios do casal estavam na mesa de cabeceira. 

Ele pega um relógio e verifica se está funcionando enquanto conversa com Ela e acerta o 

relógio em seu pulso. Sinos começam a soar ao longe enquanto Ela se nega ao reencontro com 

Ele, apanha seu relógio na mesa de cabeceira e o coloca. Mais tarde, Ela diz ouvir os sinos 

que badalavam quando amava o soldado alemão e era feliz com ele. Os sinos são 

considerados como símbolos de momentos decisivos e em algumas tradições pagãs eles são 

usados para afastar maus espíritos. Depois, no bar, Ela falando sobre a adega de Nevers, um 

close nas mãos do casal mostrando seus relógios que são cobertos pelas mãos. E por último, 

Ele cochicha algo no ouvido dEla e novamente aparece o relógio. 
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Figura 18: Imagem do Filme Hiroshima meu Amor: Tempo homogêneo. 

Fonte: Resnais, 1959, 1,14:07. 

 

 

Transferimos, também, a experiência interior da duração do tempo, à linha descrita 

pelos ponteiros de um relógio passando por certos “pontos” no espaço. A ciência entende 

contar a nossa duração interior, porque pode produzir o tempo do relógio. Mas, o tempo não 

pode ser medido, "O movimento real é antes o transporte de um estado que de uma coisa" 

(BERGSON, 2006c, p.237). 

 Os momentos do tempo não são pontos homogêneos colocados lado a lado no espaço. 

Verdade que cada segundo de nossa duração interior coincide com cada oscilação do pêndulo. 

Ocorrem ambos simultaneamente. E daí a conclusão do tempo com o espaço. O tempo 

verdadeiro, entretanto, não tem limites, não tem extremos, não tem balisas. É uma duração 

interior que todos nós podemos sentir. Mas não podemos analisá-la. A ciência foi incapaz de 

apreendê-la. O verdadeiro tempo é crescimento, mudança e desenvolvimento, e não uma 

extensão de pontos, ou de segundos, ou de dias. 

 

 

 

 

 

 Diálogo 10: Filme Hiroshima meu Amor: Dizeres dos cartazes levados pelos que faziam protestos para o filme       

 sobre a paz. 

    Fonte: Resnais, 1959, 31:31min. 

 

Se uma bomba A vale 20.000 bombas comuns e se a bomba H vale 1.500 bombas A. 

Quanto valem as 40.000 A e H estocadas no mundo? Esse resultado honra a inteligência 

científica do homem, mas infelizmente sua inteligência política é 100 vezes menos 

desenvolvida, o que nos impede de admirar o homem. Parem os testes atômicos. 

Hiroshima nunca mais. 
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4.4  A necessidade da memória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diálogo 11: Filme Hiroshima meu Amor: Memória. 

Fonte: Resnais, 1959,  8:43min. 

 

“Seguindo as indicações de Bergson – filósofo caro ao cinema de Resnais (...) a 

memória não diz respeito a um lugar e sim à espessura do tempo vivido, da duração” 

(VIEIRA, 2008, p.56). Ele, depois de ter passado uma noite de intenso amor com Ela, apela 

por mais uma noite, Ela diz não, sem justificativa. Na saída do hotel ela confidencia-lhe que 

na cidade de Nevers, na França, ela havia sido jovem, realmente jovem. Essa declaração 

aguça ainda mais o seu novo amante que, agora, não quer mais apenas uma noite, precisa de 

mais tempo para melhor conhecê-la. Todo o desenrolar da história está centrado nesse ponto, 

o desejo dele de permanecerem juntos por mais algum tempo. Ambos são casados, mas isso 

não possui nenhuma importância na história dos dois, pois o conflito que se estabelece de fato 

está na recusa dela de viver esse amor por mais algum tempo. Lidamos com dois conflitos, o 

externo motivado pela recusa da mulher de revê-lo novamente (atual), e o conflito interno, 

Ela: Nada. Assim como esta ilusão existe no amor, a ilusão de poder nunca esquecer, eu tive, 

diante de Hiroshima a ilusão de jamais esquecer, como no amor. Eu vi também os 

sobreviventes e os que estavam no ventre das mulheres de Hiroshima (...) Ouça, eu sei. Sei 

tudo. Isso continua. 

Ele: Você não sabe nada. 

Ela: (...) Ouça... como você eu conheço o esquecimento. 

Ele: Não, você não conhece o esquecimento. 

Ela: Como você, eu tenho memória, conheço o esquecimento. 

Ele: Não você não tem memória. 

Ela: Como você, também tentei lutar com todas as forças contra o esquecimento. Como você 

eu esqueci. Como você desejei ter uma memória inconsolável. Uma memória de sombras, de 

pedra. Lutei por conta própria, com todas as forças contra o horror de não entender o porque 

desta lembrança. Como você, eu esqueci. Porque negar a evidente necessidade da memória? 

Ouça, eu sei, isso vai recomeçar. Duzentos mil mortos, oitenta mil feridos em nove segundos. 

São números oficiais. Isso vai recomeçar. Haverá dez mil graus sobre a Terra. Como dez mil 

sóis, diz-se. O asfalto queimará. Reinará uma profunda desordem. Toda uma cidade se 

erguerá da terra e cairá em cinzas. Vegetações novas surgem na areia. Quatro estudantes 

aguardam juntos uma morte fraternal e legendária. Os sete braços do estuário em Delta do 

Rio Ota esvaziam-se e enchem-se na hora habitual, exatamente às horas habituais com água 

fresca e rica em peixes, cinza ou azul, conforme a hora e a estação. As pessoas já não olham, 

ao longo das margens de lama, alenta subida da maré nos sete braços do estuário em delta do 

rio Ota. Eu encontro você. Lembro-me de você. Quem é você? Você está me matando. Você 

me faz bem. Como eu poderia imaginar que esta cidade foi feita para o amor? Que você foi 

feito na medida do meu corpo? Eu gosto de você. Que maravilha! Eu gosto de você. Que 

lentidão, tão repentina! Que doçura! Você não pode saber. Você está me matando. Você me 

faz bem. Você me faz bem. Eu tenho tempo. Eu lhe peço devore-me! Deforme-me até me 

tornar feia. Por que não você? Por que não você, nesta cidade, nesta noite, parecidas com 

outras a ponto de se enganar? Eu lhe peço. 
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vivido pela mulher, que a partir dessa experiência amorosa rememora o grande amor do 

passado que fora interrompido drasticamente (virtual). A impossibilidade de amar no passado 

impede o presente. 

A intuição era um termo muito vago. O que significava ela, verdadeiramente? Seria 

produto dos centros nervosos cerebrais ou função essencial do espírito, completamente 

divorciada da órbita do cérebro? Asseveravam os cientistas que era, o cérebro, tudo quanto 

havia para o espírito, e que este, portanto, nada mais era, senão matéria. 

O problema das relações entre alma e corpo transforma-se então no problema da 

memória: desde que se mostra a fragilidade da teoria das localizações cerebrais pela diferença 

que se estabelece entre perda da lembrança e perda da função da lembrança, o caminho fica 

aberto para uma concepção do espírito, como sede imaterial das lembranças. Estas são 

liberadas para a consciência, a partir do valor prático que possuem para complementar a 

percepção presente.  

 

Coextensiva à consciência, ela (memória pura) retém e alinha uns após 

outros todos os nossos estados à medida que eles se produzem, dando a cada 

fato seu lugar e consequentemente marcando-lhe a data, movendo-se 

efetivamente no passado definitivo, e não, como a primeira (memória 

hábito), num presente que recomeça a todo instante (BERGSON, 2006c, 

p.177).  

 

A percepção presente é sempre, por um lado, constituída de lembranças. Jamais 

olhamos o mundo pela primeira vez: tudo aquilo que percebemos contém lembranças que nos 

fazem reconhecer as coisas. Por isso o afásico, aquele que se torna incapaz de compreender a 

linguagem falada ou escrita, se comporta como se estivesse num mundo estranho; nele a 

lembrança não cumpre a função de permitir o reconhecimento prático do mundo, "o 

sentimento do déjà vu viria de uma justaposição ou de uma fusão entre a percepção e a 

lembrança" (BERGSON, 2006c, p.100). 

 As lembranças-puras estão “lá” para serem lembradas (são pura virtualidade de 

imagem-lembrança), mas, apenas algumas delas são atualizadas em imagem-lembrança. O 

nosso passado está todo conservado, para ser lembrado; para ser atualizado em uma 

lembrança psicológica. Alguns fatos serão lembrados (atualizados) com 15 anos, outros com 

35, outros com 65, outros nunca. Os que nunca forem lembrados permanecerão virtualidade 

pura (lembrança pura; em estado virtual). Existem e apenas não foram atualizadas como 

lembrança “orgânica”. 
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As imagens se atualizam enquanto Ele insiste que Ela não viu nada, enquanto Ela 

relata o que viu através das imagens-lembrança, da memória hábito das reconstituições que 

viu no museu de Hiroshima, até que ela diz: Assim como essa ilusão existe no amor, a ilusão 

de nunca esquecer eu tive sobre Hiroshima. A ilusão de jamais esquecer, como no amor. 

O que é atual é sempre um presente. Mas, justamente, o presente muda ou passa. 

Pode-se dizer que ele se torna passado, quando já não é, quando um novo presente o substitui. 

Mas isso não quer dizer nada. Certamente é preciso que ele passe, para que o novo presente 

chegue, que passe, ao mesmo tempo que é presente, no momento em que o é. É preciso, 

portanto, que a imagem seja presente e passada, ainda presente e já passada, a um só tempo, 

ao mesmo tempo. Se não fosse passada, ao mesmo tempo que presente, jamais o presente 

passaria. O passado não sucede ao presente que ele não é mais, ele coexiste com o presente 

que foi. O presente é a imagem atual, e seu passado contemporâneo é a imagem virtual, a 

imagem especular (DELEUZE, 2007, p. 99). 

 

 

Figura 19: Imagens do Filme Hiroshima meu Amor: Espelho – Atual e virtual. 
Fonte: Resnais, 1959. 

 

 

 

 

 

 

Diálogo 12: Filme Hiroshima meu Amor: Espelho – atual e virtual. 

Fonte: Resnais, 1959,  3:16 – 4:00min 

Ela (diante do espelho): Você pensa que sabe, mas não. Nunca. Na juventude ela teve um 

amor alemão, em Nevers. Nós iremos à Baviera, meu amor e nos casaremos. Ela nunca foi à 

Baviera. Os que nunca foram à Baviera ousem falar de amor! Você ainda não morrera 

completamente. Eu contei nossa história. Eu o enganei esta noite com este desconhecido. Eu 

contei nossa história. Era possível contá-la, você vê?Há 14 anos eu não sentia o gosto do 

amor impossível! Desde Nevers. Veja como eu estou esquecendo. Veja como eu esqueci. 

Olhe-me. 
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Descrição 5: Filme Hiroshima meu Amor: Espelho. 

 

4.5 Imagem-lembrança 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diálogo 13: Filme Hiroshima meu Amor: imagem lembrança. 

Fonte: Resnais, 1959,  10:58 – 11:56min. 

 

Toda a ação de Hiroshima Meu Amor é permeada por lembranças no “tempo 

presente”. O tempo é um dos principais temas do filme, em que se propõe uma narração 

desconstrutiva, não linear, e uma temporalidade tão estilhaçada como se ela própria tivesse 

sido vítima da bomba atômica.  O filme, não é uma sucessão de momentos fixos, mas de 

momentos contínuos. 

Bergson insiste em que fazer o todo depender da “montagem” não nos oferece uma 

imagem-tempo por si, pois o centro de indeterminação, que dispõe de uma situação especial 

no plano das imagens-movimento, pode, por outro lado, ter, ele próprio, uma relação especial 

com o todo, a duração ou o tempo, isto é, “mostragem. 

Disso resulta a possibilidade de uma imagem-tempo direta, onde a subjetividade ganha 

um novo sentido, que já não é motor ou material, mas temporal e espiritual. De um esquema 

No início vemos a sutil menção de um espelho, no filme Hiroshima Meu Amor, na cena 

do globo que aparece no museu. O espelho é considerado um símbolo feminino, quando 

intacto representa a consciência, clareza e reflexão. Na segunda cena de Resnais com 

espelho, Ela está em frente a este, sem se olhar, prendendo os cabelos com uma faixa 

enquanto Ele lhe pergunta se Ela conheceu muitos japoneses em Hiroshima. Mais tarde, 

após passar a noite no bar com Ele e voltar para o hotel, Ela passa por um espelho 

comprido e vai ao banheiro, se olha rapidamente no espelho acima da pia, abre a torneira 

e molha o rosto. Fecha a torneira, encosta a cabeça nela e fala sobre seu amor de Nevers e 

o que não aconteceu naquela história. Finalmente Ela se encara no espelho, gotas de água 

escorrendo pelo seu rosto. Deste de Nevers Ela não sentia o gosto do amor impossível. As 

luzes atrás do espelho se extinguem sutilmente e o rosto dEla aparece entre luz e sombra. 

Ela abaixa a cabeça e seca o rosto. A primeira imagem de espelho no filme é a de uma 

japonesa sobrevivente penteando os cabelos que crescem depois da bomba. A imagem da 

mulher japonesa penteando o cabelo remete aos cabelos  dEla que foram tosados em 

Nevers.  

Ela: Ouça, como você, eu conheço o esquecimento. 

Ele: Não, você não conhece o esquecimento. 

Ela: Como você, eu tenho memória, conheço o esquecimento. 

Ele: Não, você não tem memória. 

Ela: Como você, também tentei lutar contra todas as forças, contra o esquecimento. Como 

você eu esqueci. Como você, desejei ter uma memória inconsolável, uma memória de 

sombras de pedra. 

Ela: Lutei por conta própria, com todas as forças, contra o horror de não entender o porque 

dessa lembrança. Como você eu esqueci. Porque negar a evidente necessidade da memória? 
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sensório motor, passamos a uma imagem-ótica e sonora, ou descrição. A “imagem ótica (e 

sonora) no reconhecimento atento não se prolonga em movimento, mas entra em relação com 

uma “imagem lembrança” que se suscita” (DELEUZE, 2007, p.61).  

É uma imagem atual que não se prolonga no movimento, mas encadeia-se com uma 

imagem virtual. Se pela imagem-movimento a subjetividade já se manifestava, isto é, ela 

surge desde que se faça separação entre ação (movimento recebido; imagem-percepção) e 

reação (movimento executado; imagem-ação), a imagem-lembrança, que recebe de outra parte 

a marca interna do passado aparece muito no flash-back, quando da bifurcação do tempo, vem 

preencher a separação, supri-la efetivamente, de tal modo que nos leva individualmente à 

percepção, em vez de prolongá-la como movimento genérico.  

 

 

 

 

                  Diálogo 14: Filme Hiroshima meu Amor: Percepção. 

    Fonte: Resnais, 1959,  43:38min. 

 

 

 

 

 

Descrição 6: Filme Hiroshima meu Amor: Flash-back. 

 

Ponto importante para a imagem-lembrança é a memória, que é o elemento integrador 

dos momentos da duração. Assim como duração é consciência, equivale dizer que ele é 

também memória. Se o passado se liga ao presente, que não desaparece, mas se conserva, 

podemos dizer que o devir é memória. Isto é, o passado não passa, fica conosco, sempre 

inteiro. “De uma só vez o tempo faz passar o presente e conserva em si o passado. Há, 

portanto duas imagens-tempo possíveis, uma fundada no passado, outra no presente” 

(DELEUZE, 2007. p. 121). 

 

 

 

 

Diálogo 15: Filme Hiroshima meu Amor: Recordações. 

Fonte: Resnais, 1959,  1,02:04min. 

Ela: Eu nasci em Nevers.  

Eu cresci em Nevers.  

Eu aprendi a ler em Nevers.  

E foi lá... que eu tive um dia, 20 anos. 

O flash-back no filme remonta a adolescência dela em Nevers, na França, na época da 

ocupação nazista. Ela se apaixona por um oficial alemão, desonra toda a família, termina 

louca trancafiada no subsolo comendo lodo das pedras, gritando enlouquecida pelo amante 

(morto quando iria encontrar-se com ela), por fim obrigada a fugir para Paris de bicicleta aos 

18 anos. As cenas são mostradas de forma amontoada, dando a impressão de memória 

fugidia. 

 

Ele: Em alguns anos, quando eu a tiver esquecido e outras histórias como essa, por força 

do hábito tiverem acontecido eu me lembrarei de você como símbolo do esquecimento, até 

mesmo do amor louco. Pensarei nessa história como o horror do esquecimento. Eu tenho 

certeza.  
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Figura 20: Imagens do Filme Hiroshima meu Amor: Passado que coexiste com o presente. 

Fonte: Resnais, 1959. 

 

O passado não se aloja em algum lugar como, por exemplo, no cérebro, capaz de 

conservá-lo. Por isso, Bergson (2005a) refuta a tese psicológica da memória como o hábito de 

o cérebro alocar as funções psicológicas. A memória hábito é a memória dos psicólogos, 

reduz-se aos mecanismos inteligentemente montados, que garantem a resposta conveniente às 

diversas interpelações possíveis.  

Bergson aposta numa memória pura que é a memória verdadeira, atividade puramente 

espiritual, co-extensiva à consciência, que interpreta o passado no presente, retém e alinha 

todos os estados em sequência, à medida que estes se produzem, cada um em seu lugar e em 

sua data. Co-extensiva à consciência, a memória pura retém e alinha uns após outros, todos os 

nossos estados à medida que eles se produzem, dando a cada fato seu lugar e, 

consequentemente, marcando-lhe a data. “Esta memória pura move-se efetivamente no 

passado definitivo, diferentemente da memória hábito que se move num presente que 

recomeça a todo instante” (BERGSON, 2006c, p.177).  

 

 

 

 

Diálogo 16: Filme Hiroshima meu Amor: Consciência. 

 Fonte: Resnais, 1959,  1,14:12min. 

Ela: Prantearemos o dia morto com consciência e boa vontade. Não teremos mais nada a fazer 

senão prantear o dia morto. 

O tempo passará. O tempo, somente. E virá o tempo em que não saberemos dar nome ao que nos 

unirá. O nome se apagará aos poucos de nossa memória depois desaparecerá por completo. 
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Na memória pura, o passado se conserva por si mesmo, em si mesmo e para si mesmo. 

“Por isso a imagem-lembrança não nos restitui o passado, mas somente representa o antigo 

presente que o passado „foi‟ ” (DELEUZE, 2007, p. 70). Por isso, a imagem virtual, que é a 

lembrança pura não é, para Deleuze, um estado psicológico ou uma consciência: ela existe 

fora da consciência, no tempo, e não deveríamos ter mais dificuldades para admitir a 

insistência virtual de lembranças puras no tempo, do que a existência atual de objetos não-

percebidos no espaço.  

Em Deleuze, “o passado não se confunde com a existência mental das imagens-

lembrança que o atualizam em nós. É no tempo que ele se conserva: é o elemento virtual em 

que penetramos para procurar a “lembrança pura” que vai se atualizar em uma “imagem-

lembrança” (DELEUZE, 2007, p.121). 

Mas, a imagem-lembrança ainda não abarca o justo correlato da imagem ótico-sonora. 

São antes as confusões de memória e os fracassos do reconhecimento da imagem-sonho que 

melhor tipificam as imagens-tempo ou óticas e sonoras (as que nos fazem ver o ouvir o 

tempo).  A imagem-sonho se caracteriza no atingir um mistério no tempo, de unir a imagem, o 

pensamento e a câmera no interior de uma mesma “subjetividade automática” (DELEUZE, 

2007, p.71). Na imagem-sonho partimos de uma imagem-percepção cuja natureza consiste em 

ser atual. A imagem-lembrança, ao contrário, é virtual. A imagem-sonho é um grande circuito 

no qual cada imagem atualiza a precedente e se atualiza na seguinte. A imagem-sonho está 

submetida à condição de atribuir o sonho a um sonhador, e a consciência do sonho (o real) ao 

espectador. Isto se percebe nas comédias musicais, onde o ato cinematográfico consiste em 

que o próprio dançarino entre em dança, como se entra no sonho. 

 

 

 

 

 

 
                            Diálogo 17: Filme Hiroshima meu Amor: sonho 

              Fonte: Resnais, 1959,  19:01 – 19:17min. 

 

 A relação entre lembrança (passado) e percepção (presente) é sempre de 

complementaridade. Apenas teoricamente podemos pensar em um ser que vivesse totalmente 

no presente ou totalmente no passado. 

 

Ela: Com o que você sonhava? 

Ele: Não sei mais. Por que? 

Ela: Eu olhava suas mãos. Elas se mexem quando você dorme. 

Ele: Quando sonho, talvez, sem saber. 



114 
 

Justamente porque a lembrança de intuições anteriores análogas é mais útil 

que a própria intuição, estando ligada em nossa memória a toda a série dos 

acontecimentos subseqüentes e podendo por isso esclarecer melhor nossa 

decisão, ela desloca a intuição real, cujo papel então não é mais [...] que o de 

chamar a lembrança, dar-lhe um corpo, torná-la ativa e conseqüentemente 

atual [...] perceber acaba não sendo mais do que uma ocasião de lembrar 

(BERGSON, 2006c, p. 69). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Imagens do Filme Hiroshima meu Amor: Duração. 

Fonte: Resnais, 1959. 

 

 

 

 

 
     Diálogo 18: Filme Hiroshima meu Amor: Memória pura. 

     Fonte: Resnais, 1959,  40:14 – 41:26min. 

O filme não opta por uma ou outra resposta; ao invés, oferece as duas como 

possibilidades abertas e camadas interpostas de compreensão e entendimento do que foi que 

se passou em Nevers/Hiroshima.  

Para evocar o passado em forma de imagem, é preciso poder abstrair-se da 

ação presente, é preciso saber dar valor ao inútil, é preciso querer sonhar. 

Talvez apenas o homem seja capaz de um esforço desse tipo. Também o 

passado que remontamos deste modo é escorregadio, sempre a ponto de nos 

escapar, como se essa memória regressiva fosse contrariada pela outra 

memória, mais natural, cujo movimento para diante nos leva a agir e a viver 

(BERGSON, 2006c, p. 90). 

Ele: Parece-me ter entendido que lá você era tão jovem que ainda não pertencera a 

ninguém. Isso me agrada. 

Ela: Não é isso! 

Ele: Parece-me ter compreendido que quase perdi você e que arrisquei nunca 

encontrá-la. Creio que entendi que foi lá que você começou a ser como você é hoje. 



115 
 

O corpo do amante japonês a faz lembrar do corpo de seu primeiro amor em Nevers, 

sua morte, o corpo na cama como o corpo baleado estendido no chão. O foco na mão do 

japonês, a imagem da mão do seu amor no passado, a mesma posição, presente e passado se 

mesclam, do prazer extremo da pele à dor lancinante da pele, a pele, as mãos e os sentidos, a 

memória dos sentidos a ser cultivada, o suor brilhante dos corpos dos amantes e os semblantes 

desfigurados das vítimas da bomba, tudo é esquecido. A bomba acabou com a vida em 

Hiroshima.  

As lembranças desse amor ocorrido no passado são reavivadas pela presença desse 

novo romance. A força do passado envolve o presente e o transforma. Inúmeros flashbacks 

são intercalados com as cenas deles na cama. 

O flash-back é um recurso narrativo que tem por objetivo retroceder no tempo. A ação 

do presente é interrompida por uma lembrança do passado. Normalmente funciona como um 

discurso subjetivo de um determinado personagem, revela fatos, situações que ajudam a 

clarear as ações do presente. 

No caso de Hiroshima Meu Amor (1959), o flash-back é empregado na narrativa de 

diferentes maneiras. Na seqüência em que ela conta a seu amante sua história de amor da 

juventude vemos, durante sua fala, várias imagens de Nevers (tempo passado) que são 

intercaladas com a imagem dos dois deitados na cama (tempo presente). Ao falar da morte de 

seu grande amor, através de uma fusão, a imagem de uma construção em Nevers aparece. Um 

jardim edificado, a beira de uma encosta. Essa construção é enquadrada do ponto de vista de 

alguém que está embaixo, olhando para cima. Aparentemente esse lugar é mais um dos 

muitos que ela e seu amante freqüentavam em Nevers em seus encontros às escondidas.  

Esse mesmo lugar será novamente mostrado mais adiante, em uma seqüência em que 

os dois personagens conversam em um bar, como sendo o local em que a pessoa estava 

quando atirou em seu amante. Esse local é, na verdade, a representação da morte. Essa 

dedução pode ser obtida pela fala da mulher, na primeira aparição da edificação e 

posteriormente pela montagem que estabelece uma contigüidade espacial entre o local em que 

se encontra o amante morto e o jardim.  

Esse recurso de não revelar o sentido da imagem é um importante elemento de 

composição da atmosfera de conflito vivida pelo personagem. Cada lugar de Nevers, 

paisagens, cercas, porões, rio, celeiros, ruínas, estão carregados de subjetividade da mulher. 

O conhecimento do passado, por ela vivido em Nevers, transforma não apenas a 

relação que ela estabelece com ele, mas a dele em relação a ela. Na seqüência do bar, ela 

continua a descrever suas lembranças, agora de maneira mais detalhada. Somos novamente 
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introduzidos por ela aos acontecimentos de Nevers. Ele assume a identidade do amante morto 

e se dirige a ela como se ele fosse o homem que ela amou no passado. 

 

 

 

 Diálogo 19: Filme Hiroshima meu Amor: Passado. 

 Fonte: Resnais, 1959,  40:14 – 41:26min. 

 

Esse passado, que tem efeitos no presente, marca todo o filme de Alain Resnais. A 

maneira como Resnais articula os elementos fílmicos transformam o tempo da ação. 

Sobreposição de imagens de Nevers com as de Hiroshima, fusões, fade out, composição 

formal do quadro, montagem alternando imagens de Hiroshima e Nevers, são elementos que 

acentuam a presença do passado no presente. 

Todos os procedimentos narrativos empregados por Resnais buscam articular o tempo 

presente com o passado a partir das impressões da personagem. O tempo da história, que é 

cronológico no filme, acontece em dois dias, é impregnado de sensações subjetivas da 

personagem. As alternâncias sucessivas entre imagens do presente e do passado são sempre 

no sentido de ser a expressão da subjetividade e do tempo interior da personagem. 

No segundo capítulo, citávamos o exemplo dos 50 carneiros citados no espaço: 

 

 

 

Bergson, alerta que no número 7 está o 6, o 5, o 4.... 

 

 

Figura 22: Representação dos números no espaço e na duração.  

Fonte: Rubens Rieg, 2010. 

 

Ele: Quando você está no porão, eu estou morto? 

Ela: Você está morto...e...Como posso suportar essa dor? 
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No filme a personagem vivencia suas lembranças, não como um passado fora de sua 

consciência, mas como um presente que traz em si. Nela se encontram a dor, a paixão, a 

saudade... no presente que se atualiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Imagens do Filme Hiroshima meu Amor: Duração. 

Fonte: Resnais, 1959. 

 

Resnais introduz, com maestria, os inúmeros flashbacks não como um simples retorno 

ao passado que nos ajuda a entender a ação do presente, mas estabelece uma relação e 

continuidade e interação entre as ações do passado com as do presente. Essa relação de 

continuidade tanto pode ser estabelecida pela maneira como se dá à ligação dos planos, como 

pela articulação da fala em sua relação com a imagem. Através desses procedimentos, Resnais 

toma as imagens do passado no sentido proposto por Bergson, como elemento de duração. O 

passado dela persiste no tempo presente. 

Um bom exemplo em que o flash-back se articula em continuidade com o presente na 

relação entre os planos do filme é a cena em que a mulher observa seu amante japonês na 

cama, deitado de bruço com o braço estendido. O flash-back é motivado pelo ponto de vista 
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que a mulher tem de seu amante na cama. A posição do corpo lhe faz rememorar o corpo de 

seu grande amor estendido no chão no momento de sua morte. O detalhe da mão do japonês 

funde-se com a imagem da mão do seu amor no passado, os corpos na mesma posição, o 

presente e passado se mesclam. “Na verdade, não há percepção que não esteja impregnada de 

lembranças” (BERGSON, 2006c, p.30). 

É isso que Resnais procura fazer em Hiroshima meu amor (1959). A idéia de 

lembrança está também associada ao esquecimento. Esse é um dos pontos que o texto de 

Marguerite Duras também aponta. A certeza do esquecimento é um dos motivos que fazem 

com que a mulher rejeite esse novo amor. Esse é também um elo que associa o romance do 

casal com os efeitos da bomba atômica, o diálogo inicial nos coloca essa questão que vai 

percorrer todo o filme. 

 

 

 

Diálogo 20: Filme Hiroshima meu Amor: Lembranças. 

Fonte: Resnais, 1959,  54:00 – 54:51min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Imagens do Filme Hiroshima meu Amor: Lembranças. 

Fonte: Resnais, 1959. 

Ela: Eu começo a ver. Lembro de já ter visto, antes enquanto nos amávamos e éramos 

felizes. Eu me lembro. Vejo a tinta, vejo o dia. Vejo minha vida, sua morte. Minha vida 

que continua, sua morte que continua. Vejo a sombra se estender menos rapidamente nos 

cantos das paredes dos quartos. E que a sombra se estende menos rapidamente nos cantos 

das paredes da adega por volta das 6:30h. O inverno terminou. 
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Para que uma lembrança reapareça à consciência, é preciso, que ela desça das alturas da 

memória pura até o ponto preciso onde se realiza a ação. Em outras palavras, é do presente que parte o 

apelo ao qual a lembrança responde, e é dos elementos sensório-motores da ação presente que a 

lembrança retira o calor que lhe confere vida (BERGSON, 2006c). 

  

 

                Diálogo 21: Filme Hiroshima meu Amor: sonho X realidade. 

  Fonte: Resnais, 1959,  26:07 – 26:01min. 

 

Bergson concentrou, então, todos os seus esforços na compreensão do espírito 

humano. O fenômeno mais significativo do espírito para as finalidades do seu estudo, era a 

memória. Absorveu-o, o tema. Realizou inúmeros experimentos nos quais verificou que as 

vítimas de uma lesão cerebral logravam, amiúde, conservar intacta a memória. Se o espírito 

fosse apenas uma função do cérebro, concluiu, a cada lesão cerebral corresponderia uma 

deficiência na memória.  

Por outra parte, verificou que alguns pacientes haviam perdido a memória sem sofrer 

lesão alguma no cérebro. Existem, então, recordações armazenadas nas células cerebrais? Em 

certos casos, sim. Por exemplo, depois de um certo número de tentativas para dirigir um 

automóvel, adquirimos o jeito, absorvendo, automaticamente, a lembrança de cada lição. O 

guiar torna-se, para nós, um hábito. Não exige nenhum esforço consciente de recordação.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Diálogo 22: Filme Hiroshima meu Amor: Loucura. 

Fonte: Resnais, 1959,  25:29 – 26:42min. 

 

 

 

 

 

Diálogo 23: Filme Hiroshima meu Amor: Libertação. 

Fonte: Resnais, 1959,  1,16:51 – 1,19:09min. 

Ela: Nevers, que eu esquecera, eu queria revê-la esta noite. Eu incendiei toda noite durante 

meses, enquanto meu corpo se incendiava à sua lembrança. 

Enquanto meu corpo já se incendeia à sua lembrança eu queria rever Nevers. O Loire, os 

choupos charmosos de Niévre eu os esquecerei. História banal, eu a esquecerei. Uma noite 

longe de você e eu já esperava o dia como uma libertação. 

Ela: Nevers é a cidade e a coisa com que mais sonho à noite.  

Ao mesmo tempo, é a coisa em que menos penso. 

Ele: Aonde vai à França? À Nevers? 

Ela: Não, à Paris. Nunca voltarei à Nevers. 

Ele: Nunca? 

Ela: Nunca. Foi em Nevers que fui realmente jovem. 

Ele: Jovem em Nevers! 

Ela: Sim, jovem em Nevers. E também, uma vez, louca em Nevers. 

Ele: Como foi sua loucura em Nevers? 

Ela: A loucura é como a inteligência. Não se pode explicá-la, como a inteligência. Ela chega, 

toma conta de você e então compreendemos. Mas, quando passa, não a entendemos mais. 
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A lembrança de uma determinada leitura é uma representação, e não mais 

que uma representação; diz respeito a uma intuição do espírito que posso, a 

meu bel-prazer, alongar ou abreviar; eu lhe atribuo uma duração arbitrária: 

nada me impede de abarcá-la de uma só vez, como num quadro. Ao 

contrário, a lembrança da lição aprendida, mesmo quando me limito a repetir 

essa lição interiormente, exige um tempo bem determinado, o mesmo que é 

necessário para desenvolver um a um, ainda que em imaginação, todos os 

movimentos de articulação requeridos: portanto não se trata mais de uma 

representação, trata-se de uma ação (BERGSON, 2006c, p.87). 

 

No entanto, se nos devêssemos lembrar das circunstâncias específicas de cada uma das 

lições tomadas, seríamos obrigados a fazer um esforço consciente para recordá-las, porque as 

circunstâncias da lição são únicas por si mesmas. Têm uma qualidade que lhes é própria. São 

unidades simples de uma experiência assimilada durante certo período de tempo, constituindo 

o total dessas experiências, o processo da formação do hábito. Sem embargo, são em si 

mesmas experiências de qualidade e não de quantidade. 

"Dessas duas memórias, das quais uma imagina e a outra repete, a segunda pode 

substituir a primeira e freqüentemente até dar a ilusão dela" (BERGSON, 2006c, p.89). Pois 

bem: a faculdade capaz de recordar a qualidade de uma experiência qualquer, sustenta 

Bergson, é, precisamente, a faculdade que compreende a qualidade das coisas em geral. É a 

faculdade da essência que jaz debaixo do cérebro. É o “eu” fundamental, o ego sobre o qual 

não posso raciocinar, mas que posso sentir.  

As imagens passadas, reproduzidas tais e quais com todos os seus detalhes, e 

inclusive com sua coloração afetiva, são as imagens do devaneio ou do 

sonho; o que chamamos agir é precisamente fazer com que essa memória se 

contraia ou, antes, se aguce cada vez mais, até apresentar apenas o fio de sua 

lâmina à experiência onde irá penetrar (BERGSON, 2006, p.121). 

Esse ego é apenas conhecido por mim mesmo e não pode ser comunicado, por meio de 

palavras, a mais ninguém. Nem pode o cientista pô-lo de lado para examiná-lo como o 

joalheiro põe de lado a maquinária de um relógio que examina. É a área da personalidade, na 

qual todos os nossos estados de espírito, de ódio e de amor, e todos os diversos matizes e 

emoções que existem entre esses dois pólos, se fundem, imperceptivelmente, uns nos outros. 

Esses estados de espírito são caracterizados pela sua dinâmica intensidade. Não são unidades 

de medidas extensivas que, obedientes, desfilam pelo cérebro, que penetram o espírito.  

 

 

 



121 
 

Todos os fatos e todas as analogias estão a favor de uma teoria que veria no 

cérebro apenas um intermediário entre as sensações e os movimentos, que 

faria desse conjunto de sensações e movimentos a ponta extrema da vida 

mental, ponta incessantemente inserida no tecido dos acontecimentos, e que, 

atribuindo assim ao corpo a única função de orientar a memória para o real e 

ligá-la ao presente, consideraria essa própria memória como absolutamente 

independente da matéria. Neste sentido, o cérebro contribui para chamar de 

volta a lembrança útil, porém mais ainda para afastar provisoriamente todas 

as outras. Não vemos de que modo a memória se alojaria na matéria; mas 

compreendemos bem - conforme a observação profunda de um filósofo 

contemporâneo [Ravaisson] - que „a materialidade ponha em nós o 

esquecimento‟ (BERGSON, 2006c, p.208).  

 

 

Isto significa dizer que o cérebro e a mente não se confundem, e que a consciência não 

é apenas um reflexo da atividade cerebral. A natureza e função da memória provam a 

existência do espírito, enquanto fonte de vivência, e do cérebro, enquanto mecanismo 

regulador da vida psíquica. Por isso a vida mental fica alterada, quando há lesão no cérebro: 

não porque o cérebro seja a mente, mas porque ele regula a intensidade da vida mental, tendo 

em vista as finalidades práticas de nosso relacionamento com o mundo. 

 

[...] as idéias, as lembranças puras, chamadas do fundo da memória, 

desenvolvem-se em lembranças-imagens cada vez mais capazes de se 

inserirem no esquema motor. À medida que essas lembranças adquirem a 

forma de uma representação mais completa, mais concreta e mais 

consciente, elas tendem a se confundir com a percepção que as atrai ou cujo 

quadro elas adotam. Portanto, não há nem pode haver no cérebro uma região 

onde as lembranças se fixem e se acumulem. A pretensa destruição das 

lembranças pelas lesões cerebrais não é mais que uma interrupção do 

progresso contínuo através do qual a lembrança se atualiza (Bergson, 2006c, 

p.146). 

 

Há, portanto, razões para chamar aquele que perdeu o contato com a realidade de 

alienado: sua vida mental não está lesada, ela permanece, amiúde com uma riqueza e 

intensidade muito maiores do que a das pessoas ditas normais. A anormalidade vem de que o 

fluxo de vivências não está adaptado, pelo cérebro, às normas de inserção da consciência no 

mundo real.  

As sensações nervosas podem ser medidas de acordo com a magnitude de seus 

estímulos. Nós não conseguimos medir a magnitude de um pensamento? Em quantas calorias 

consiste uma emoção? Deve a coragem que impele os homens a sacrificar a própria vida pela 

liberdade, por exemplo, nas Guerras Mundiais, ser considerada como um feixe de estímulos 

sensoriais? 



122 
 

Nossa essência intuitiva, Bergson chama de intelecto criador. É a consciência interior 

de nossa duração e crescimento a “interioridade duradoura” de nossa vida, o próprio senso 

profundo de nossas ilimitadas profundidades. Com efeito, os nossos pensamentos, desejos e 

ações cotidianas são, apenas, pequena demonstração superficial dos recursos potenciais 

existentes no vasto armazém de nosso subconsciente. Somente em épocas de grande opressão 

é que reconhecemos as nossas verdadeiras almas e alçamo-nos à execução de feitos de sobre-

humana energia.  

Nosso corpo não é nada mais que a parte invariavelmente renascente de 

nossa representação, a parte sempre presente, ou melhor, aquela que acaba a 

todo momento de passar. Sendo ele próprio imagem, esse corpo não pode 

armazenar as imagens, já que faz parte das imagens; por isso é quimérica a 

tentativa de querer localizar as percepções passadas, ou mesmo presentes, no 

cérebro: elas não estão nele; é ele que está nelas (BERGSON, 2006c, p.177). 

Muito da realidade ultrapassa a nossa experiência sensória. É mais fundamental que as 

presentes e transitórias relações das coisas; porque a essência da verdadeira liberdade é o 

crescimento, passado, presente e futuro. É o desenvolvimento, não apenas no espaço, mas, 

também e especialmente, no tempo. Ela, a personagem, por exemplo, protagonista do filme, é 

uma mulher de uns quarenta anos. Ao observá-la, naquele momento, na cama com seu 

amante, para quem é que estamos realmente olhando? Para Ela? Mas é manifesto, que neste 

momento particular, ela não é mais Ela, quarenta anos atrás, quando morava em Nevers, como 

criança de cinco anos. A verdadeira “Ela” não é a pessoa que vemos num dia ou num dado 

momento de sua vida. A realidade total de “Ela” reside em seu contínuo desenvolvimento, 

desde o dia do seu nascimento, até o dia de sua morte. Obviamente, porém, é Ela a única 

pessoa viva que pode apreender e sentir a sua verdadeira realidade, porque é a única pessoa 

que experimenta cada minuto de sua vida. A sua realidade, como alma viva e em 

desenvolvimento, revela-se, apenas, à sua essência intuitiva, ao seu intelecto criador. 

Bergson desenvolveu a filosofia da evolução criadora, por meio da qual, a qualidade 

fundamental é o espírito criador, em oposição ao cérebro, que é o espírito analítico. Só o 

espírito criador pode compreender as verdades fundamentais da experiência, porque a 

experiência é uma totalidade criadora, um todo que não é a soma de suas partes. Não 

podemos, como vimos, fazer uma linha de pontos e chamá-la de linha progressiva. Não 

podemos, na verdade, combinar segundos em minutos e minutos em horas. Fazemo-lo, 

apenas, com o tempo cronológico que nós mesmos manufaturamos para simbolizar a duração. 

Mas cada momento da duração não representa uma parte do tempo, senão o conjunto do 

tempo. Porque o tempo, como a árvore, é um todo criador. 
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E somente o intelecto criador, que é a intuição do homem comum e a inspiração do 

poeta, pode apreender o conjunto da realidade a qualquer momento dado, de qualquer ponto 

de observação, debaixo de qualquer circunstância. Pois, possa, embora, o espírito analítico 

agir apenas no presente, o espírito criador contém, dentro de si, a evolução, isto é, o 

crescimento de todo passado, presente e futuro. 

Mas estamos tão habituados a inverter, para a maior vantagem da prática, a 

ordem real das coisas, padecemos a tal ponto a obsessão das imagens obtidas 

do espaço, que não podemos nos impedir de perguntar onde se conserva a 

lembrança. Concebemos que fenômenos físico-químicos tenham lugar no 

cérebro, que o cérebro esteja no corpo, o corpo no ar que o circunda, etc.; 

mas o passado uma vez realizado, se ele se conserva, onde se encontra? Tal 

sobrevivência em si do passado impõe-se assim de uma forma ou outra, e a 

dificuldade que temos de concebê-la resulta simplesmente de atribuirmos à 

série das lembranças, no tempo, essa necessidade de conter e de ser contido 

que só é verdadeira para o conjunto dos corpos instantaneamente percebidos 

no espaço. A ilusão fundamental consiste em transportar à própria duração, 

em vias de decorrer, a forma dos cortes instantâneos que nela praticamos [...] 

a questão é precisamente saber se o passado deixou de existir, ou se ele 

simplesmente deixou de ser útil. Você define arbitrariamente o presente 

como o que é, quando o presente é simplesmente o que se faz (BERGSON, 

2006c, p. 174-175).  

Esse crescimento evolutivo da consciência interior do intelecto criador é a vida. É a 

corrente elétrica que nos anima e nos move. Bergson a denomina de impulso vital. Pereça, 

embora, o cérebro com o resto do corpo, o Impulso vital, a consciência interior, é imortal, 

como é imortal o tempo, conquanto possam perecer no espaço, todos os objetos. Livramos o 

tempo da prisão do espaço. Damos-lhe o trono que lhe compete na consciência interior. 

Demonstramos uma verdade vital, afiança Bergson: O homem não vive no tempo, mas o 

tempo vive no homem. Pois o tempo não é apenas externo, mas também interno. Vive dentro 

do próprio intelecto criador do homem. Não é escravo de nenhuma dimensão exterior, 

erroneamente apelidada, a passagem do tempo. Pois o tempo é a vida do espírito, assim como 

o crescimento é a vida do corpo. 

Em Hiroshima Meu Amor (1959), às vezes, o tempo corre rápido, como na visita ao 

museu, às vezes, lento, como a errância noturna pelas ruas de Hiroshima. As lembranças virão 

à superfície desordenadamente. O tempo, em Hiroshima, é paradoxal, instável. A vida é 

eterna. Se rompermos os laços mentais que nos ligam ao nosso ambiente material, cada 

momento vivo é uma eternidade.  

 

 

 



124 
 

4.6 A crise do tempo homogêneo: imagem-tempo 

 

Durante o filme inteiro acontece uma tensão com relação ao tempo, talvez por isto 

tantas citações de marcadores de tempo, tais como: o sino da igreja, os relógios, o homem que 

tossia às 16 horas. A crise do tempo se estabelece quando Ele descobre que Ela vai embora de 

Hiroshima no dia seguinte e começa a insistir para que eles se encontrem mais uma vez. 

Quando Ele a convence de sair da passeata com Ele, ambos vão para a casa dEle, lá o diálogo 

conta ao expectador um pouco da rotina. Um homem casado, que não está trabalhando aquela 

tarde para ficar com Ela, que é feliz no casamento e que aguarda o retorno da esposa, que está 

nas montanhas, dentro de alguns dias. É na casa dEle que Ela começa a reviver a história de 

amor com o soldado, o tempo passado que se atualiza no presente através do amor passageiro 

que o casal vive em Hiroshima. A história de amor com o soldado alemão associada com a do 

casal segue seu desenrolar em um bar, até que Ela na tentativa de fugir de seus sentimentos 

começa a andar pela cidade e para em uma estação de trem/ponto de ônibus, citação ao tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Imagens do Filme Hiroshima meu Amor: Felinos. 

Fonte: Resnais, 1959. 

 

No pensamento de Bergson, os flash-backs do filme articulam presente e passado de 

maneira única: não há tempo presente, que não esteja impregnado de passado, assim como 

não há percepção, que não esteja impregnada de lembranças. Ela não quer se esquecer; 

identifica-se com as dores muito maiores das vítimas da bomba. Ela se lembra a todo instante 

que não pode esquecer o que aconteceu em Nevers. "Raciocinam como se uma frase se 

compusesse de nomes que vão evocar imagens de coisas" (BERGSON, 2006c, p.144). 
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O futuro não é um produto mecânico do passado. Pois, se cada momento presente é 

único, é único, também, cada momento futuro. O crescimento não obedece a leis inflexíveis. 

Na vida do espírito, não há uma seqüencia inevitável de causa e efeito. O pregador que 

pronuncia um sermão sobre o cadáver da personagem “Ela”, pode tirar de sua vida uma moral 

“inevitável”. Está em situação de considerá-la como modelo externo de prova e erro. Procura 

argüir que tal e tal coisa na vida da personagem foi influenciada pelo seu ambiente, que tal e 

tal característica foi herdada de sua mãe, que tal e tal pensamento lhe veio de sua infância. 

Mas, enquanto Ela vivia, nada havia de inevitável acerca de cada momento que 

experimentava. A verdade é que a memória não consiste, em absoluto, numa regressão do 

presente ao passado, mas, pelo contrário, num progresso do passado ao presente. É no passado 

que nos colocamos de saída. Partimos de um "estado virtual", que conduzimos pouco a pouco, 

através de uma série de planos de consciência diferentes, até o termo em que ele se 

materializa numa percepção atual, isto é, até o ponto em que ele se torna um estado presente e 

atuante, ou seja, enfim, até esse plano extremo de nossa consciência em que se desenha nosso 

corpo (BERGSON, 2006c). 

4.7 Espaço e tempo: diferenças de natureza 

A recusa da personagem em viver novamente um grande amor está descrita na certeza 

do esquecimento. Os lugares, os objetos são mais fortemente lembrados do que as feições. Ela 

se lembra com clareza da sua dor, mas não se lembra direito do rosto de seu grande amor 

morto. Aqui está um dos pontos que fazem deles personagens anônimos, que não possuem 

sequer nome próprio, Ela é uma alusão a Nevers – nome da cidade onde viveu seu grande 

amor -, Ele é uma alusão a Hiroshima – o lugar, que permanecerá na memória como 

depositária de um novo grande amor. 

Consideremos a divisão bergsoniana principal: a duração e o espaço. Todas as outras 

divisões, todos os outros dualismos a implicam, dela derivam ou nela terminam. Ora, não 

podemos nos contentar em simplesmente afirmar uma diferença de natureza entre a duração e 

o espaço. A divisão se faz entre a duração, que “tende”, por sua vez, a assumir ou a ser 

portadora de todas as diferenças de natureza (alteração), pois ela é dotada do poder de variar 

qualitativamente em relação a si mesma, e o espaço, que só apresenta diferenças de grau 

(aumento-diminuição), pois ele é homogeneidade quantitativa. Só na duração se apresenta a 

maneira pela qual uma coisa varia qualitativamente no tempo, Bergson dá efetivamente a si o 

melhor meio de escolher em cada caso o “bom lado”, o da essência. 
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A intuição torna-se o método, ou melhor, o método se reconcilia com o imediato, pois 

ela é sobretudo o movimento pelo qual saímos de nossa própria duração, o movimento pelo 

qual nós nos servimos de nossa duração para afirmar e reconhecer imediatamente a existência 

de outras durações acima ou abaixo de nós. Sem a intuição como método, a duração 

permaneceria como simples experiência psicológica. 

Podemos constatar, neste capítulo, que para o pensamento bergoniano as coisas duram. 

Mas como algo pode durar e mudar ao mesmo tempo? Como se daria a mudança na duração? 

Para Bergson, a mudança na duração implica num contínuo heterogêneo, isto é, a duração. 

Por exemplo: os estados da alma da personagem (alegria, tristeza, dor...). Podemos determinar 

o exato instante em que deixamos de ser alegres para ficar tristes? Para Bergson, não há 

mudança de estados, mas estado de mudança.  

Bergson pensa o fluxo da duração, do vivido. Só há mudança, é este o único estado. 

Este contínuo heterogêneo é o devir, o tornar-se. Por exemplo: experiência da memória (ao 

me lembrar de algo, estou sempre lembrando de forma diferente). O passado é uma coisa só 

(contínuo), mas quando mergulho no passado posso cair numa concentração maior ou menor 

de lembranças (uma espécie de lembranças em forma de cone). 

No filme, o passado coexiste com o presente que ele foi. Ele se conserva em si, como 

passado em geral (não cronológico). O tempo se desdobra (modificação de si sobre si) a cada 

instante em presente e passado, presente que passa e passado que se conserva. 

Portanto a única subjetividade é o tempo, o tempo não cronológico apreendido em sua 

fundação. E nós somos interiores ao tempo, não o inverso. Ou seja, o tempo não nos é 

interior, mas somos nós interiores ao tempo. Somos tecidos do tempo. O atual é sempre 

objetivo, mas o virtual é subjetivo. 

Lembrando, que Bergson concebe sua metafísica, não em oposição senão como 

alargamento ou prolongação do labor científico. Embora distintas nos seus objetivos e 

métodos, elas devem manter-se unidas e conjugar esforços no sentido de acelerar o progresso 

do conhecimento humano. Distinção não significa separação. E essa união efetiva-se em dois 

pontos principais. De um lado, a metafísica não dispensa, sem mais, os conceitos que podem 

ser-lhe úteis e até, em determinados casos, imprescindíveis. Contudo, ela deve liberar-se da 

rigidez conceitual inflexível, e trabalhar com representações flexíveis, móveis, quase fluídas, 

sempre prestes a se moldarem sobre as formas fugitivas da intuição. Às vezes, sem 

enclausurar-se nos estreitos limites da representação conceitual, a intuição pode ser-nos 

sugerida por imagens.  
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Como estudado anteriormente, a imagem-tempo é a imagem fílmica pós-classicismo, 

portanto, é a imagem do cinema moderno que inaugura uma nova compreensão do tempo: 

concretiza-se na exploração direta do tempo, e não só do movimento.  

O filme Hiroshima Meu Amor (1959), com este tipo de imagem, rompe com os elos 

sensório-motores do cinema clássico (a imagem-ação e a imagem-movimento), aparecendo 

novas imagens (imagens-lembrança, imagens-sonho). No filme o movimento e a „montagem‟ 

passam a depender do tempo. Surgem novas possibilidades de montagem (não lineares). A 

mostragem substitui a montagem (não se pergunta mais como as imagens se encadeiam, mas 

o que a imagem mostra). No lugar de um tempo cronológico, emerge uma estratificação e 

uma complexificação do tempo: surge no cinema o tempo como duração. Passado, presente e 

futuro convivem e não mais uma sucessão de presentes. A câmera deixa de captar somente os 

movimentos para flagrar as relações mentais; subordina a descrição de um espaço a funções 

do pensamento; câmera dotada de um rico conjunto de funções (travellings, planos-sequência 

e profundidade de campo). As personagens entregues à cotidianidade 

Um dos pontos importantes no filme francês de Resnais, é a atualização de 

virtualidades, presente e passado, aqui e noutro lugar, ficção/realidade. O espectador 

movimenta-se por entre vários níveis de realidades oferecidos pelo cineasta e atualiza o que 

quiser. Há várias camadas de leitura do filme: o filme pode ser lido e analisado (pedagogia do 

cinema), além de ser visto. 

As imagens do filme Hiroshima Meu Amor (1959) podem ser consideradas virtuais, 

em oposição à atualidade da imagem-movimento: o cinema entra na era da virtualização, da 

problematização, da invenção e da criação constantes. 

A atriz (Ela - Nevers) terá lembranças que valerão por um corte na vida dela, uma 

espécie de lençol de passado virtual. Tem-se então a função da profundidade de campo no 

filme é exatamente a de explorar uma região do passado. 

Mas fica claro que a profundidade é tempo e não mais espaço. A função da 

profundidade de campo é explorar as zonas virtuais do passado. É uma figura de 

temporalização e de memorização. A zona de nitidez da profundidade de campo forma 

diretamente uma região de tempo, uma dimensão que se define pelos planos em interação. 

A montagem continua em Resnais o ato cinematográfico por excelência, mas em vez 

de produzir a partir do movimento uma imagem indireta do tempo, ele vai organizar a ordem 

de coexistência na imagem-tempo direta, reforçada pela utilização de planos-sequência. Na 

imagem-tempo, o tempo sai dos eixos. Entramos na temporalidade como estado de crise 

permanente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Bergson deixa claro em seus estudos o conceito do ser humano como pessoa criadora. 

Esta deixa de ser um elemento passivo de um universo em evolução determinista para ser um 

elemento ativo e criador. Uma possibilidade que Bergson propõe aos educadores é a de 

formar seres humanos de bom senso (adaptação criativa), este entendido como uma aspiração 

imanente a todos os seres humanos. 

No segundo capítulo do nosso estudo, vislumbramos o essencial na “pedagogia 

bergsoniana”, que é o estabelecimento do significado de cada uma das dimensões cognitivas e 

a valorização adequada na justa medida. Assim, como desafio pedagógico numa sociedade 

onde encontramos uma supervalorização racional, a inteligência discursiva e a intuição 

encontram o seu estatuto num nível de complementaridade recíproca. Educar para intuição, 

tendo como pressupostos a capacidade de observação e concentração. 

No terceiro capítulo, constata-se, nas imagens-tempo do cinema, em especial a 

imagem cristal, o atual e o virtual no tempo como duração. O esforço educacional não é outro 

senão a arte de propiciar o fluxo e o desenvolvimento deste surto vital no educando, para que 

ele atinja o máximo do desabrochar de todas as sua potencialidades. 

No quarto capítulo, pelas imagens e diálogos do filme Hiroshima Meu Amor (1959), 

adentramos o centro da filosofia bergsoniana a “intuição da duração”, como evolução, 

perpétuo vir-a-ser, continuidade ininterrupta de movimento ou mudança, criação constante ou 

incessante produção da realidade nova e heterogênea. No âmbito educacional, procurou-se 

apresentar uma abordagem metodológica diferenciada capaz de evidenciar os pressupostos 

bergsonianos sobre os processos e a constituição do conhecimento, enfatizando a criatividade 

no processo de criação. Privilegiou-se a atenção e a concentração e constatou-se a coerência 

existente entre a metodologia da metafísica intuitiva e a própria natureza do ser conforme a 

concepção bergsoniana. De fato, em um universo, cuja estrutura está em constante evolução 

criativa e que se define ontologicamente pelo vir-a-ser, a metodologia científica, filosófica ou 

artística não poderia se apresentar como um processo estático, único e invariável. Isso nos 

leva à criatividade, pois para Bergson, o ser humano é essencialmente criativo.  

Esta dimensão da criatividade nos introduz no tema fundamental do processo 

educacional: o da liberdade, que surge ao olhar criativo da consciência, livre da interferência 

dos conceitos e dos raciocínios abstratos.  

Ao término deste estudo, suponho que pode-se acrescentar um quarto ato ao método 

intuitivo bergsoniano. Este chama-se élan vital, pois ele refunda o dualismo que não seja 
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baseado na percepção, nas diferenças de grau e de intensidade, mas na consciência da própria 

inteligência intuitiva. O élan vital é a centelha da diferenciação que opera no ser e faz dele a 

razão da totalidade do desenvolvimento; faz o ser humano capaz de reencontrar todos os 

níveis de contração e distensão que coexistem no todo; faz da pessoa o espectador do tempo 

único, permitindo-o traçar uma direção aberta vislumbrando durações inferiores e superiores à 

sua, exprimindo um todo aberto. 

O combustível desta diferenciação da existência humana, o próprio élan vital, é a 

liberdade, é a emoção criadora, gênese da intuição na inteligência. O ser humano ascende ao 

todo aberto é por criar, por fazer, não por contemplar. 

Da duração como sendo consciência, memória e principalmente criação, temos a 

liberdade. Lembrando que criação em Bergson não supõe causalidade, determinismo ou 

finalismo. É essencialmente um ato livre, independente, contingente. A sucessão na duração 

supõe a liberdade, pois a verdadeira liberdade é criação de si mesmo por si mesmo, não é uma 

opção de escolha entre fatos dados, mas uma escolha em criar fatos novos. O que nos 

sobrevém é sempre novo, desconhecido, imprevisível. E nisso a duração é a própria 

originalidade, porque nela nada se repete. A liberdade consiste no algo mais que é criado. Este 

algo mais não é de ordem quantitativa, mas quer dizer outro, diferente, novo, algo novo 

qualitativamente, de caráter imprevisível.  

A criação não entendida pela causalidade, mas como um ato por si mesmo, criação de 

algo novo que não se apóia em antecedentes. A causalidade implica que o depois dependa 

inteiramente do antes. E assim chega-se à repetição estéril e à identidade, e aí não acontece 

nada, não é evolucionismo criador. Em Bergson, há a simultaneidade do presente e do 

passado. Sua determinação recíproca não tem nada a ver com determinismo, faz possível a 

sucessão verdadeira, que é diferença e novidade: nada se perde, mas tudo se cria. 

Bergson (2005a) tem, pois, uma concepção de liberdade segundo sua metafísica de 

evolução criadora onde há um impulso de vida que quer realizar-se livremente. Não é o 

mesmo que livre-arbítrio até então apregoado, esta indiferença ou hesitação entre dois 

possíveis e igual possibilidade de um e de outro, mas antes a liberação de nossa mais íntima e 

original preferência. Para ele, liberdade é criação, invenção, é poder criador. Quando fazemos 

a experiência interior da liberdade, nós descobrimos o que somos no fundo de nós mesmos: 

um dinamismo criador, um impulso vital. É assim que se conduz o ser humano quando se 

conscientiza de que é portador do impulso vital: auto realizando-se na duração, expandindo-se 

livremente. 
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Como visto, liberdade em Bergson é um esforço de interiorização. Assim que a 

interiorização é estabelecida e, mais e mais, aprofundada, uma nova dimensão de liberdade 

aparece: não se trata mais de optar entre duas direções, mas, no mais íntimo de si mesmo e na 

mais total fidelidade de si mesmo, criar o absolutamente novo. Num primeiro momento, o ato 

de escolher, mediado pela inteligência, a liberdade é humana, supõe fraqueza, mesmo que ela 

triunfe Mas, num segundo momento, ultrapassado o estágio intelectual, averiguamos que a 

liberdade é mais que humana: ela se faz um com o dinamismo criador que é o ser verdadeiro, 

o ser que se engendra, de certa maneira, eternamente com seu ato.  

Estamos, ainda hoje, envolvidos num cientificismo, passamos pelo tempo sem vivê-lo 

sem apreendermos o interior da realidade. Na educação, percebe-se a valorização da 

quantidade, vangloria-se do grande número de crianças que estão nas escolas, mas deixa-se de 

pensar a qualidade do ensino-aprendizagem. 

Perante o tempo, nossa atitude na educação pode ser mais de iniciativa do que de 

expectativa. Tem-se que tecer os acontecimentos em vez de esperar que surjam 

automaticamente. Ser agente e não espectador da história. O fatalismo cronológico esvazia a 

ação humana, porque atribui ao tempo a destinação histórica. Com esta mentalidade, o ser 

humano apassiva-se, espera de braços cruzados. Aguardar pode ser cômodo, mas não é eficaz. 

O sujeito da criatividade é o ser humano, e não o tempo cronológico. A matriz criativa, 

consciente e livre, é o pulso da humanidade. Transferir o potencial criador (élan vital) ao 

tempo homogêneo seria uma falência histórica.  

Bergson, se utilizado na educação, parece ser um motiz para uma maneira global de 

aprendizado. Atualmente, é muito comum um sistema educacional que priorize a 

especialização. Essa “desfragmentação” do conhecimento pode ser prejudicial, impedindo, 

com mais facilidade, de enxergar-se o total das realidades. Isso pode revelar a deficiente 

criticidade dos alunos, especialmente com o avanço tecnológico e da comunicação, que 

prioriza o acesso rápido à notícias e conteúdos, sem muito aprofundamento. Uma imagem 

perfeita disso são os noticiários de maior audiência, que prezam a informação parcial, 

superficial e com a maior quantidade possível de assuntos. Na educação pode-se cair no 

mesmo vício, tornando a escola um espaço de “repasse” e não de formação e criação. 

É preciso investir numa educação que promova, com seu processo e estrutura, 

condições favoráveis para o surgimento e amadurecimento de uma sociedade crítica e 

contemplativa, capaz de observar a realidade, transformando-a com responsabilidade  e 

compromisso. 
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Diante desta teoria do conhecimento, o professor poderá reger o processo educacional 

reconhecendo o valor de seu papel na formação integral de seus alunos. Limitar o momento 

educacional em temas fechados e sem ligação com outras áreas do conhecimento é promover 

a alienação e ausência de contemplação. A evolução das teorias, pode não encontrar “chão” 

na prática cotidiana, embora reflita no atual modo de pensar e agir. Isso significa que um bom 

professor favorece ao aprendiz a associação dos assuntos apresentados com outras realidades 

e instâncias, auxiliando na formação concreta dos alunos, que certamente apresentarão maior 

facilidade de interpretação e cognição. 

Concluo o trabalho, esperando ter atingido o seu principal objetivo que é o de 

apresentar a teoria do conhecimento em Bergson, pelas imagens do cinema, percebendo suas 

evidências no filme Hiroshima Meu Amor (1959). Trata-se de um esboço de uma teoria do 

conhecimento de Bergson e de um exercício epistemológico sobre a natureza dessa 

experiência e sua manifestação na área educacional, como possibilidade de pensar a 

experiência intuitiva como condição de todo e qualquer saber sobre a condição humana. 
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ANEXO A 

 

Produções cinematográficas de  Allain Resnais  

Ano Filmes 

1936 A aventura de Guy (L'Aventure de Guy) 

1946  Esquema de uma identificação (Schéma d'une identification)  

Aberto por inventario (Ouvert pour cause d'inventaire) 

1947 Visita a Oscar Domínguez (Visite à Oscar Dominguez)  

Visita a Lucien Coutaud (Visite à Lucien Coutaud)  

Visita a Hans Hartnung (Visite à Hans Hartnung)  

Visita a Félix Labisse (Visite à Félix Labisse)  

Visita a César Domela (Visite à César Doméla)  

Retrato de Henri Goetz (Portrait d'Henri Goetz)  

O leite Nestlé (le Lait Nestlé)  

Dia natural (Journée naturelle)  

1948 Van Gogh 
Roteiro: Gaston Diehl e Robert Hessens. Texto: Gaston Diehl.  

Malfray  
Os jardins de Paris (les Jardins de Paris)  

Castelos da França (Châteaux de France)  

1950 Guernica 
Texto: Paul Éluard.  

 Paul Gauguin 
Roteiro: Gaston Diehl.  

Texto: Gaston Diehl e os escritos de Paul Gauguin. 

1952 Pictura 

1953 As estátuas também morrem (les Statues meurent aussi)  

Texto: Chris Marker.  

1955 Noite e nevoeiro (Nuit et brouillard) 

Texto: Jean Cayrol. 

1956 Toda a memória do mundo (Toute a mémoire du monde)  

Roteiro: Rémo Forlani. 

1957 O mistério da oficina quinze (le Mystère de l'atelier quinze) 

1958 O canto do estireno (lhe Chant du styrène) (documental) 

Texto: Raymond Queneau. 

1959 Hiroshima mon amour 

Roteiro: Marguerite Duras. 

1961 No ano passado em Marienbad (l'Année dernière à Marienbad) 

Roteiro: Alain Robbe-Grillet. 

1963 Muriel ou o tempo de um retorno (Muriel ou Le temps d'um retour) 

Roteiro: Jean Cayrol. 

1966 A guerra tem terminado (La Guerre est finie) 

Roteiro: Jorge Semprun. 

1967 Longe do Vietname (Loin du Vietname) 

1968 Eu te amo, Eu te amo (Je t'aime Je t'aime) 

Roteiro: Jacques Sternberg.  

http://pt.wikilingue.com/es/1936
http://pt.wikilingue.com/es/1946
http://pt.wikilingue.com/es/Noite_e_nevoeiro
http://pt.wikilingue.com/es-pt/index.php?title=Hiroshima_mon_amour&action=edit&redlink=1
http://pt.wikilingue.com/es-pt/index.php?title=No_ano_passado_em_Marienbad&action=edit&redlink=1
http://pt.wikilingue.com/es-pt/index.php?title=A_guerra_tem_terminado_(filme)&action=edit&redlink=1
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Ano Filmes 

1973 No ano 01  
Roteiro: Jacques Doillon (roda a sequência americana) 

1974 Stavisky 

Roteiro: Jorge Semprun.  

1977 Providence 

Roteiro: David Mercer.  

1980 Meu tio da América (Mon oncle d'Amérique) 

Roteiro: Jean Gruault.  

1983 A vida é um romance (La vie est um Roman) 

Roteiro: Jean Gruault. 

1984 Morrer de amor (L'amour à mort) 

Roteiro: Jean Gruault. 

1986 Melô (MÉLO) 

Roteiro: Henri Bernstern. 

1989 Quero ir para casa (I want to go home) 

Roteiro: Jules Feiffer. 

1991 Contra o esquecimento (Contre l'oubli) 

1992 Gershwin 

1993 Smoking / No Smoking  

Roteiro: Jean-Pierre Bacri e Agnès Jaoui. 

1997 Amores Parisienses (On connaît la chanson) 

Roteiro: Agnes Jaoui e Jean-Pierre Bacri. 

2003  Beijo na Boca, Não! (Pas sur La Bouche) 

Baseado na opereta cômica Pas sur la Bouche!, de 1925.  

A história se inspira em uma opereta de 1925 escrita por André Barde e 

Maurice Yvain 

2006 Medos privados em lugares públicos (Coeurs) 

Roteiro: Alan Ayckbourn e Jean-Michel Ribes.  

Adaptação de uma peça de Alan Ayckbourn (2004). 

Baseado no livro "Private Fears in Public Places", de Alan Ayckbourn. 

2008 Ervas Daninhas (Les herbes folles) Inspirado no romance L‟Incident, de 

Christian Gailly, Ervas Daninhas concorreu à Palma de Ouro no Festival de 

Cannes 2009, onde Resnais ganhou um Prêmio Especial pela carreira e 

contribuição excepcional à história do cinema. Aclamado pela crítica e público 

e sucesso de bilheteria em seu lançamento na França. 
Quadro 1: Filmes produzidos por Alain Resnais séc. XX e início do séc. XXI 

Fonte: Levantamento organizado pelo pesquisador a partir de Brenard Pingaud e Pierre Samson na obra: Alain 

Resnais ou a Criação no cinema (1969). 

http://pt.wikilingue.com/es-pt/index.php?title=Jacques_Doillon&action=edit&redlink=1
http://pt.wikilingue.com/es/Providence_(filme)
http://pt.wikilingue.com/es-pt/index.php?title=Meu_tio_da_Am%C3%A9rica&action=edit&redlink=1
http://www.cineplayers.com/filme.php?id=4413
http://pt.wikilingue.com/es-pt/index.php?title=Lhes_herbes_folles&action=edit&redlink=1
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ANEXO B 

 

Informações técnicas detalhadas do filme em análise: 

FICHA TÉCNICA  

Outros títulos: jikan no joji (Japão)  

Hiroshima, my love (USA) 

Gênero: Melodrama 

Direção: Alain Resnais 

Roteiro: Marguerite Duras 

Produção: Anatole Dauman, Samy Halfon 

Design Produção: Antoine Mayo, Esaka, Petri 

Música Original: Georges Delerue, Giovanni Fusco 

Fotografia: Sacha Vierny, Michio Takahashi 

Edição: Jasmine Chasney, Henri Colpi, Anne Sarraute 

Figurino: Gérard Collery 

Maquiagem: Alexandre Marcus 

Efeitos Sonoros: Pierre-Louis Calvet, René Renault 

País: França, Japão 

Filme Assistido em: 1961 

ELENCO 

Emmanuelle Riva Ela 

Eiji Okada Ele 

Bernard Fresson O amante alemão 

Stella Dassas A mãe 

Pierre Barbaud O pai 

PRÊMIOS 

Academia Britânica de Cinema e Televisão, 

Inglaterra 

Prêmio Nações Unidas (Alain Resnais)  

Sindicato Francês dos Críticos de Cinema, 

França 

Prêmio de Melhor Filme 

Círculo dos Críticos de Cinema de Nova 

York, EUA 

Prêmio de Melhor Filme Estrangeiro  

INDICAÇÕES 

Academia de Artes Cinematográficas de 

Hollywood, EUA 

Oscar de Melhor Roteiro Original 

Academia Britânica de Cinema e Televisão, 

Inglaterra 

Prêmio de Melhor Filme;  

Prêmio de Melhor Atriz Estrangeira 

(Emmanuelle Riva) 

Festival Internacional de Cannes, França Prêmio Palma de Ouro (Alain Resnais) 

Quadro 1: Ficha técnica do filme Hiroshima meu Amor (1959) 
Fonte: Levantamento produzido pelo pesquisador a partir do próprio filme da Coleção Cinema Essencial e de 

Brenard Pingaud e Pierre Samson na obra: Alain Resnais ou a Criação no cinema (1969). 

 

 

 

 

 

 


