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CÓDIGO: HF352 

SEMESTRE: 1 / 2018

 C.H. TOTAL: 60 

C.H. SEMANAL: 04 

EMENTA (parte permanente)

 Estudo de um ou mais temas de reconhecida relevância da Filosofia Contemporânea, 
num ou mais autores, segundo um enfoque preferencialmente pontual e aprofundado 
(Fenomenologia, Hermenêutica, Estruturalismo, Genealogia, Arqueologia Filosófica, 
Existencialismo, Critica à Metafisica, Ontologia Fundamental, Filosofia da Linguagem 
Ordinária, Positivismo Logico e/ou outros). 

PROGRAMA (parte variável)

Tema

Liberdade em Bergson: espontaneidade, criação e auto-engendramento.

Objetivo

Tratamento  do  tema  da  liberdade,  em  Bergson,  considerando  sua  relação

intrínseca com as noções de duração e de consciência desenvolvidas pelo pensador no

Ensaio sobre os dados Imediatos da Consciência e em Evolução Criadora.

Justificativa

Para  Bergson,  “somos  livres  quando  nossos  atos  emanam  de  nossa

personalidade  inteira,  quando  a  exprimem”. Enquanto  expressão  da  personalidade,



portanto,  o ato livre é,  ainda que de um modo bastante próprio,  “determinado” pela

personalidade que ele exterioriza no momento da ação. Pelo que, podemos dizer já de

início, para Bergson a liberdade nada tem a ver com uma indiferença ou indeterminação

do sujeito diante de várias possibilidades de ação – o também chamado livre arbítrio ou

“poder  de  opostos”1 – mas,  ao  contrário,  como  veremos,  para  ele  liberdade  é

espontaneidade. 

No entanto, se a caracterização da liberdade como  expressão da personalidade

impede  sua  identificação  à  indeterminação  do  livre  arbítrio,  por  outro  lado,  sua

caracterização como expressão da “personalidade  inteira”,  ou seja,  da personalidade

considerada  em  seu  constante  processo  de  totalização,  interdita  as  conclusões

deterministas  próprias  à  psicologia  associacionista,  a  qual  identifica,  justamente,

determinação à previsibilidade. De fato, para Bergson, o ato livre, enquanto expressão

de uma consciência,  é  “determinado” pelo  que  a  consciência  é,  ainda  que  não seja

passível de ser previsto, e isto porque a consciência aqui considerada é a consciência em

duração.  E,  conceber  a  consciência  enquanto  consciência  em  duração implica,

justamente, afastar a possibilidade mesma que funda o determinismo associacionista, ou

seja, afastar a concepção que espacializa a consciência. Consciência espacializada que

passaria, então, a ser considerada como uma justaposição de estados psíquicos idênticos

e distintos entre si, articuláveis do exterior, nos moldes de uma relação habitual e, por

isso  mesmo,  previsíveis.  Mas,  justamente,  considerar  a  consciência  em  duração  é

considerar, ao contrário, que seus estados se fundem uns nos outros, que seus estados

são  como um mesmo estado  contínuo  que  se  prolonga,  cresce  e  se  diferencia,  nas

palavras  de  Bergson,  um  estado que  “infla  continuamente  com  a  duração  que  vai

juntado”, ou seja, é considerar a consciência como um estado que não mais se associa a

outro  do  exterior,  mas  se  transforma  em  outro,  do  interior.  Transformação  que,

justamente, não sendo mais da ordem do rearranjo de partes, é da ordem da produção do

novo, da criação. Um estado absolutamente novo surge da atividade de fusão, uma ação

absolutamente nova o expressa. Abandonado, assim, o pressuposto mesmo que funda o

determinismo, ou seja, abandonada a concepção de consciência descontínua, regida pelo

associacionismo, por uma concepção de consciência fundada na continuidade própria à

1 Como podemos confirmar com algumas passagens do Ensaio, eé  esta concepçaão de livre arbíétrio, enquanto
poder de opostos,  que Bergson critica  juntamente com o proé prio  determinismo: “Ter conscieência  do livre
arbíétrio, diz Stuart Mill, significa ter conscieência, antes de ter escolhido, de poder escolher de outro modo. ÉÉ
precisamente assim, com efeito, que os defensores da liberdade a entendem; de fato, afirmam que, quando
realizamos uma açaão de modo livre, qualquer outra açaão seria igualmente possíével.” (Bergson, 2007, 131) “Ora,
eé  faé cil ver que essa concepçaão verdadeiramente mecanicista da liberdade chega, por uma loé gica natural, ao
mais inflexíével determinismo.” (Bergson, 2007, p. 133)



duração, o determinismo não mais se sustenta e a liberdade insere-se em um processo de

criação. 

Para  além  disso,  entretanto,  também  o  eu,  caracterizado  como  este  estado

contínuo que dura e se exterioriza espontânea ou livremente no ato que o expressa, deve

ser considerado, segundo Bergson, como aquele eu que se unifica na contínua variação

de si a si, e que é, portanto, o sujeito de um auto-engendramento.

Se assim for,  espontaneidade, criação  e  auto-engendramento parecem ser três

aspectos-chave quando se quer compreender a reflexão bergsoniana sobre a consciência

humana e a liberdade que a caracteriza. Reflexão que propomos desenvolver, a partir

desses termos, no presente curso.  

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

Aulas expositivas.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

Resenhas e dissertação final sobre o tema do curso.
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