


Nesse âmbito, articulam-se as duas vertentes de seu
projeto filosófico: a vertente negativa, concretizada numa
potente crítica da tradição filosófica e que aponta a dua-
lidade (instituída, sobretudo, com o cartesianismo) entre
sujeito e objeto, ou, antes, entre consciência e natureza,
como um dos principais problemas a resolver. Ou seja,
trata-se da dimensão de sua reflexão que, ao constatar
os limites do pensamento clássico e sua onipresença no
campo da ciência, responde pela intuição original do
filósofo - o tempo real escapa às matemáticas. A segunda
vertente, de caráter propositivo, impõe uma nova de-
finição de objeto e de método ao fazer filosófico: se a
tradição racionalista seguiu os hábitos da inteligência e
da linguagem, o tournant necessário a uma filosofia que
possa se reaproximar da vida e da experiência humanas
exige ultrapassar a distância instituída pela ação, origem
da forma espacial, e desse modo desvelar o real sob o
véu das idéias para reencontrar o contato imediato com
o tempo, a temporalidade ou a duração.

Meditação sobre o tempo
A filosofia de Bergson é, portanto, uma meditação sobre
o tempo, a verdadeira natureza do real que é durée: conti-
nuidade e diferença articuladas num meio que é o solo co-
mum da consciência e da vida. O filósofo francês virou do
avesso a relação entre multiplicidade e unidade, mostran-
do, na multiplicidade virtual de momentos heterogêneos,
a unidade da duração. O trajeto de Bergson consistiu em
descobrir essa unidade múltipla na interioridade subjetiva
e ampliá-la para a materialidade sobre a qual recortamos
objetos e fixamos campos de ação. Em seguida, conseguiu
encontrar o alcance propriamente biológico dessa unidade,
expresso no movimento de transformação das espécies
vivas para, finalmente, alçá-la à origem do movimento
cosmológico, por meio da famosa imagem do "ela vital".
Renovou a metafísica com análises dissociativas e em
termos de tendências, em vez de balizar seu pensamento
pelas "coisas", a objetividade determinada das ciências e
do racionalismo, inclusive e principalmente o kantiano.
Sabemos que, por sua remodelação da teoria das multi-
plicidades, exerceu uma enorme influência sobre Deleuze
e, por sua renovação ontológica que tomou o dualismo
como problema filosófico privilegiado - a ele dedicando
uma obra capital, Matéria e Memória -, antecipou passos e
problemas próprios à fenomenologia francesa. Toda a sua
reflexão se constrói, em certa medida, em torno da contra-
posição entre noções complementares, entre as diferenças
convergentes, o que levou Deleuze a apontar, em sua obra
canônica Bergsonismo, o "gosto pelos dualismos" como
uma das chaves para a compreensão de sua metafísica.

Na obra A Evolução Criadora, Bergson nos apresenta sua
cosmologia fundada na hipótese do ela vital, cuja efetividade
cria os entes do mundo pela realização de tendências que,
originariamente interpenetradas, se separam por seu próprio
querer ser. Esse é o segredo do tempo, sua multiplicidade
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de tendências que serão confrontadas com seus inversos,
tal como é o caso da vida que quer avançar encontrando a
matéria que quer se deter. A duração será o "conceito" capaz
de explicar como matéria e vida podem ambas surgir de um
mesmo movimento, o passado que invade o futuro através do
presente, o movimento temporal de superação e conservação
de si. O "milagre filosófico" de Bergson consistiu, sobretudo,
em redescrever o tempo ou a experiência temporal partin-
do de estudos profundos e detalhados sobre os processos
conscientes - entre os quais os diversos sentidos da noção
de memória ocupam lugar de honra. Configurou, assim, um
novo espiritualismo, chegando a uma renovação da filoso-
fia da natureza que atribui ao homem, como bem aponta
Gerard Lebrun, participação na e superação da vida animal.
E o fez tomando o tempo como objeto real da metafísica,

antecipando muito do que se fez posteriormente.
Voltando à importância de Bergson para o nosso tem-

po, poderíamos assim sintetizar sua contribuição: a de ter
realizado uma filosofia que parte de uma intuição do tem-
po e se desdobra a partir de si mesma em filosofia da cons-
ciência e da vida. Numa obra recente, Frédéric Worms [ver
entrevista na próxima página] procura organizar a reflexão
filosófica do século 20 por meio da noção de momentos:
o momento do espírito, o da existência, o da estrutura, o
do vital. Aceitando essa leitura, apesar do peso um tanto
excessivo que ela dá à ruptura entre tais momentos (pois se
definem pela articulação em torno de problemas comuns),
constatamos com surpresa que a filosofia bergsoniana é
marca essencial do primeiro e do último. Dito de outro
modo, Bergson nunca esteve tão atual.

Entrevista com

Frédéric Worms

Considerado o maior espe-
cialista na obra de Bergson,
Frédéric Worms é coordena-

dor do Centre International d'Étude de
Ia Philosophie Française Contemporaine
e professor da École Normale
Superieure, em Paris. Atualmente,
é responsável pelo relançamento da
obra integral de Bergson na França,
sob o título Le Choc Bergson.

Além da coautoria da biografia de
Bergson, Worms publicou outros três
livros sobre o filósofo: Introduction
à Matière et Mémoire (PUF, 1997),
Le Vocabulaire de Bergson (Ellipses,
2000) e Bergson ou les Deux Sens de
Ia Vie (PUF, 2004).

Nesta entrevista à CULT, Worms
explica as razões extrafüosóficas pa-
ra o abandono do bergsonismo no
pós-guerra e fala sobre a retomada
do pensamento bergsoniano em di-
versos campos do conhecimento, da
neurociência à bioética.

E D U A R D O S O C H A
FRÉDÉRIC WORMS: "a idéia é incentivar a leitura de Bergson como um clássico sem

opiniões do tipo a favor ou contra"



CULT - Você está coordenando a pri-
meira edição crítica da obra completa
de Bergson. Poderia resumir quais as
motivações para essa edição com o tí-
tulo curioso de, "o choque Bergson"?
Frédéric Worms - Na verdade, não deve-
ria se chamar assim. A idéia fundamen-
tal dessa edição é incentivar a leitura de
Bergson como um clássico, ou seja, ler
o filósofo sem as opiniões do tipo "a fa-
vor" ou "contra". Para cada livro, há um
material analítico e científico que justifi-
ca a presença do filósofo na história dos
grandes pensadores. O editor optou por
"choque" porque percebeu que ele ain-
da é pouco lido e, principalmente, mal
lido, mesmo que seu nome seja bastante
conhecido na França. Então, segundo
o argumento publicitário do editor, um
"choque" deveria ser necessário para
redescobrir Bergson. Choque que não
deveria acontecer, mas...

Bergson acredita
em um absoluto que

não está além da
experiência, além da
nossa vida, mas um
absoluto do aqui e

agora

CULT - Temos a impressão de que,
principalmente nos anos 1960,
Bergson era um autor quase "proi-
bido", permanecendo esquecido até
praticamente a década de 1980...
Worms - Realmente, houve uma grande
recusa antes desse esquecimento. Nos
anos 1930, Bergson sofreu críticas da
geração de Sartre e Merleau-Ponty, so-
bretudo por razões políticas e históricas.
Na França, isso se acentuou nos anos
1960, porque Bergson foi compreen-
dido como um filósofo do espírito em
sentido metafísico, enquanto Sartre era
o filósofo da existência, da história. O
momento filosófico dos anos 1960 era
o momento da linguagem e da estrutura
por excelência. Mas hoje percebemos
que isso já existia em Bergson. Ou seja,
houve um Bergson existencialista, como

aquele de Jankélevitch ou do próprio
Merleau-Ponty; houve um Bergson es-
truturalista, como aquele de Deleuze.
Mas isso não era compreendido na
época por várias razões.

CULT - Que razões eram essas?
Worms - Razões exteriores à obra. Havia
o preconceito de que era apenas mais
um espiritualista, o que no fundo signifi-
cava ser independente de toda posição
política, ao contrário do imperativo de
engajamento definido pelo marxismo
da época. Acho que o mais grave foi a
idéia de que ele defendia cegamente o
nacionalismo francês durante a Primeira
Guerra; mesmo que tenha deixado cla-
ro, em Duas Fontes, que não era nacio-
nalista, já era tarde demais. Para toda
uma geração, Bergson pertencia a uma
França da Guerra, a uma França que era
preciso esquecer.

CULT - Apesar dos esforços de Gilles
Deleuze para corrigir essa imagem?
Worms - Houve exceções. Nos anos
1930, Vladimir Jankélevitch, Jean Wahl
e Maurice Merleau-Ponty. Nos anos
1960, Deleuze, mas também [o filósofo
brasileiro] Bento Prado Júnior. Foi uma
pena o livro de Bento Prado não ter sido
publicado na época...

CULT - No ano passado, comemo-
ramos o centenário de A Evolução
Criadora, a obra mais conhecida de
Bergson, pela qual recebeu o N.obel
de Literatura. O prêmio literário aca-
bou reforçando o preconceito da falta
de rigor conceituai que ainda hoje se
atribui ao filósofo?
Worms - Sem dúvida, um Nobel de
Literatura para um filósofo às vezes
se transforma em presente de grego.
Albert Camus disse, por exemplo, que
Bergson era apenas um grande poeta.
Nesse sentido, o prêmio foi uma arma-
dilha. No entanto, apesar da centrali-
dade das imagens e das metáforas no
pensamento de Bergson, seus concei-
tos são igualmente importantes.

CULT - Quais os desafios mais rele-
vantes para o bergsonismo hoje?
Worms - Para mim, sua importância

Text Box
Anúncio
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concentra-se principalmente no es-

tudo da ética e da técnica. No plano

ético, trata-se de pensar o homem sem
reduzi-lo a um objeto, para em seguida
enraizar a moral na vida, sem reduzi-la

também a um objeto. Na compreensão

da técnica, como resultante da própria
natureza instrumental do homem. O

projeto bergsoniano procura dar conta

da articulação entre técnica (que por
definição não é boa nem má) e moral.

CULT - Você vê contribuições no do-
mínio da bioética?

Worms - Sim, porque é a única filosofia

que inscreve o homem no vivente e que
mostra que o sentido vitalista correspon-

de ao sentido de liberdade, de perma-

nente superação; a natureza não é uma

essência à qual estamos aprisionados

e à qual devemos retornar. Do ponto

de vista da ecologia, é um pensamento
bastante importante, porque realiza a

crítica da razão instrumental não para

defender o retorno a uma cultura/razão

primitiva, mas para defender o desen-
volvimento da relação entre homem e

natureza. Bergson vê claramente, assim
como Heidegger, que o homem corre o

risco de destruir a natureza, mas que

é equivocada a oposição entre homem

e natureza. Na verdade, é preciso opor
não o homem e a natureza, mas duas

relações possíveis do homem com a
natureza: uma relação de destruição e

uma de liberdade. Os ecologistas que

criticam toda ação humana parecem

não compreender que o homem faz
parte da natureza, que o objetivo hu-

mano é jogar uma parte da natureza

contra a natureza naturante. Lembre-se

da palavra pharmakon, que em grego

significa ao mesmo tempo veneno e re-

médio. A tecnologia nuclear serve tanto
para a produção de bombas quanto pa-

ra aplicações na medicina. O verdadeiro
objetivo de Bergson é dizer que pre-

cisamos da técnica, mas que não po-

demos nos enganar quanto a seu uso.
Não se trata de retroceder. Reformar
as instituições políticas nesse sentido

também é necessário porque de nada

serve a técnica sem uso consciente. A

natureza e a técnica não são problemas

da ontologia, mas da moral.

CULT - Quais seriam as linhas de estudo

que mais chamam a sua atenção entre
as pesquisas sobre Bergson hoje?

Worms - Eu citaria três. A primeira es-

taria ligada à vida tanto em sua dimen-

são prática, lirnitante, primordial de nos-

sa existência quanto em sua dimensão

temporal e criadora, vinculada à moral
e à religião; compreender o homem co-

mo pensante, agente, vivente ao mesmo

tempo. A segunda linha está relacionada

à história do pensamento, a fim de com-

preender o século 20 e aquilo que chamo

de "momento 1900" na filosofia, ao lado
de contemporâneos como Freud, Husserl,
Durkheim etc., ou seja, sua relação com

problemas maiores no campo da ciência,
da metafísica, da arte etc. E, por fim, um

campo de estudo dedicado à sua própria

criação intelectual. Assim como se faz em

relação a todo cânone do pensamento, é

A crítica aos falsos
problemas e a

formulação daqueles
que realmente
importam: essa
é a verdadeira

responsabilidade da
filosofia

preciso estudar Bergson por ele mesmo,

pelo seu conceito de duração, pela sua
distinção entre "fechado" e "aberto" no

âmbito da moral. É preciso, portanto, estu-
dar Bergson pela perspectiva vitalista, pela

perspectiva histórica, e também por ele

mesmo, sem confundir esses três planos.

É o que nos mostram os estudos bergso-

nianos hoje, que se renovam no mundo
todo, em especial na França e no Brasil.

CULT - Como vê as críticas a Bergson
de que seu pensamento ainda perma-
nece refém das ultrapassadas filosofias
do absoluto?

Worms - É verdade que é uma filoso-

fia do absoluto, mas, para Bergson, o

absoluto está em nossa vida. Temos

a experiência da alegria, da criação,

da duração, e cada um de nós, no ato

livre, compreende que está no absolu-

to. Inversamente, há atos de destruição

absoluta. Então, sempre vivemos no
absoluto. Ser relativista significa pres-

supor que a vida é um espetáculo que

podemos apenas observar. A filosofia
de Bergson acredita em um absoluto

não transcendente, que não está além
da experiência, além da nossa vida,

mas um absoluto do aqui e agora.

CULT - Bergson defendia que a filosofia
deveria ser colaborativa e não mais a
obra sistemática de um único pensador.
A filosofia do século 20, com a diversi-
dade de suas manifestações, sinalizou
o fracasso da intenção de Bergson?

Worms - De fato, o século 20 testemu-

nhou antes a dispersão da filosofia do

que sua unificação. Por outro lado, pa-
ra além dessa dispersão de linguagens,

escolas, discípulos, os fatos objetivos e

as intuições singulares continuam a se
comunicar. A unidade da filosofia per-

manece não apenas como ideal, mas co-

mo realidade concreta e uma exigência,

abaixo e acima dos conflitos absurdos
entre as seitas. Abaixo, no sentido de

conhecer a realidade de nossas vidas.

Acima, na correlação entre os grandes

pensadores. Ciência e filosofia sempre

superam, portanto, aqueles que desejam
opor uma à outra. Bergson insistia nisso
e talvez não estivesse errado.

CULT - Para resumir, por que estudar

Bergson no século 21, para além do in-
teresse exclusivamente universitário?

Worms - Não separemos os interesses.
Jean Wahl, um dos grandes alunos de

Bergson, dizia que ele era um grande

acadêmico e um grande antiacadêmico.

Se não estudarmos sua obra rigorosa-

mente, poderemos nos tornar vítimas
do tipo de embate ideológico que o in-

comodou profundamente. Hoje não se
pode negligenciar a vida em sua dimen-

são real, concreta, frágil, nem em sua

dimensão última, intensa, metafísica, tal-
vez menos real. Não se<trata de resgatar

apenas sua doutrina. Devemos retomar

seu gesto duplo: a crítica aos falsos pro-

blemas e a formulação daqueles que

realmente importam. Essa é a verdadeira

responsabilidade da filosofia. B
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