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Resumo 

A reflexão sobre a filosofia como espaço de formação acadêmica e escolar 

estimula esse texto. Toma como referencia o que se passa com a professora de filosofia 

que se depara com a perspectiva da diferença, analisando seu fazer cotidiano ao mesmo 

tempo em que disponibiliza seu pensar para a perspectiva que se abre para a arte e a 

invenção como formas alternativas que se contraponham à dimensão cientificista, 

presente na tradição do ensino de filosofia. A cultura dos manuais invadiu a filosofia na 

tentativa de popularizá-la. As pessoas, ao lê-los, não lêem filosofia, mas reduções, 

abreviaturas do que os filósofos disseram. A filosofia tem sido, assim, contrabando, 

desterro, cópia, plágio. Idéias postas, propostas, sobrepostas, interpretação e imagem 

que fazem parte do comum exercício de filosofia. E, mesmo feita de um perfi l 

reformado, permanece não atrativa, como algo que não é bem digerido e sai pela boca, 

exala um suor de esforço inútil, algo sem sentido. Em contraposição a essa condição 

uma professora quer afetar e ser afetada (Deleuze,2002) por aquilo que faz. Interage 

com planos de imanência e conceitos. E quando cria espaços de intersecção abre, à 

filosofia, outras formas de povoamento, outras formas de intensidade. A professora ou o 

professor não deseja mais ser os artistas da retórica, fazer das entoações de voz um 

modo de aproximação dos conceitos (Deleuze; Parnet,1998) 

 

 

 

Fotografando o meio pré-fi losófico 

Esse texto ensaio conforme Adorno (2003) “reflete o que é amado e odiado” . 

Para o ensaísta felicidade e jogo são fundamentais, diz esse autor. Quer esse ensaio falar 

do que acontece a uma professora de filosofia, quando essa se depara com a linha da 

diferença, passando a analisar seu dia-a-dia a partir de uma perspectiva que se abre a 
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arte e a invenção de novas formas, diferente da cientificista, que costuma povoar os 

textos pedagógicos. Compondo cenas e imagens, aponta o que percebe através de 

retratos da filosofia. Muitas pessoas jamais se detiveram a ler um livro de filosofia. Essa 

condição não significa que as pessoas nada lêem. Mas indica que dificilmente irão se 

apaixonar pela filosofia, nem nunca vão desejar viver sob o malabarismo de seus efeitos 

trágicos. O que costumam ler, talvez, não se identifique com uma boa literatura; mas, 

especialmente a literatura da moda. Leituras que muitas vezes se encontram fora de 

qualquer discernibilidade sistêmica, na qual se faz possível a reflexão filosófica sobre a 

origem do ser, do bom, do bem e do belo, incluindo os ditos campos de atuação da 

filosofia, ou seja, a política, a ética e a estética, desde a tradição. Campos que traçaram 

espaços para uma teoria do conhecimento e uma teoria da linguagem. 

Parmênides já há muito lembrava que “o ser é o que se diz sobre o ser”  

(Abbagnano,1985) e essa afirmativa se encontra em todos os manuais de filosofia, 

incluindo as coleções que listam os clássicos, leituras, em geral, destinadas a poucos. 

Um leitor menos erudito não entende Parmênides e os motivos que o levaram a declarar 

algo tão decisivo e tão intenso quanto extenso em sua compreensão. A mesma pessoa 

fica horas em frente à TV assistindo um programa, lendo o mundo, interpretando nessas 

imagens um raso-fundo, numa visão que ilude saber do que está se tratando. Foi-se o 

tempo em que a linguagem detinha um poder excessivo e as palavras um reino 

ilimitado. Imagens ficcionam um mundo e falam de uma realidade numa montagem tão 

plausível que ninguém procura distinguir, no virtual, o possível e o real. Ninguém se 

ocupa em desfazer as imagens do mundo que, via satélite, já vem pronto.    

Os artistas, os poetas e os escritores muitas vezes tiveram de se limitar às 

palavras para dizer do real e do possível e mesmo do impossível, referindo-se ao que 

lhes afeta. Quantas vezes tiveram de dizer do querer de seu desejo, desse impossível, na 

possibilidade da palavra? Os filósofos clássicos, quando criaram seus conceitos, 

certamente o fizeram sofrendo esses limites. Nada de metáforas, metonímias, nada de 

poesia incluindo o desejo e a tragédia na descrição dos conceitos. Compreendendo o 

conceito como um dado pronto, embora pudesse ser retomado, foi afastado do seu 

próprio devir. 

Esse limite fez que alguns conceitos, quando criados, estabelecessem uma 

linguagem própria ao mundo filosófico, sublimando o limite que condiz ao terreno da 

linguagem. Um circuito fechado de filósofo para filósofo se estabelece nos livros e na 
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História da Filosofia. Fora desse círculo, de certa rede de telefone sem fio entre as 

idéias, ninguém está incluído, não há nenhuma filosofia se dirigindo aos não-filósofos, 

nenhuma filosofia “pop”  nas vistas do possível. 

As pessoas, no mundo atual, privilegiam informações rápidas e curtas. Uma 

literatura, uma escola, uma arte, um programa que fale do cotidiano. O comum sobre o 

comum, se adequando rápido e certificando, de modo veloz e imperceptível, posturas 

pares, pré-delimitadas em novas etiquetas que, sempre hierárquicas, marcam o rebanho, 

generalizando uma cultura do consumo. Tudo deve ser rápido, quase pronto: comida, 

bebida, vestuário, diversão, recreação, pensamento. Tudo funciona seguindo regras, 

filas, manuais.  

A cultura dos manuais invadiu a filosofia na tentativa de popularizá-la. As 

pessoas, ao lê-los, agrupam aspectos resumidos daqui e dali, centrados na tendência do 

autor ou autora que os escreve. Não lêem filosofia, mas reduções, abreviaturas do que 

os filósofos disseram. No embalo da mesma tendência ou na velocidade em que andam 

as coisas, alguns fazem suas as discussões e as reflexões de outros. Colagens! Teorias 

são tomadas por revelações, quando argumentos velhos se encaixam no agora, 

indicando algo sobre a atualidade.  

Entretanto os tempos andam rápidos e o que se delimita por atual, logo fica 

velho. Uma grande maioria, então, pergunta: para que procurar o saber se logo esse 

conhecimento fica obsoleto ou já não vai interessar mais a ninguém? Poderá não ser 

mais verdadeiro ou real, e se desatualizará tão logo passe o tempo? Para quê saber algo, 

estudar, escrever sobre coisas ou sobre as coisas que não se deseja que retornem na 

memória ou no vivido? Para que encher a memória ou povoá-la com futuros 

esquecimentos? Onde separar as informações boas, afirmativas, das falsas imagens, 

telas, textos, teses, artes? 

Vive-se uma cultura que permite esquecer, tempos de excesso! Há coisas 

demais por aí para se saber e que se desatualizam muito rápido. Um corpo cansado de 

tanto agito, informado demais de tantos assuntos que não lhe dizem respeito, tem mais 

horas a fazer do que horas a viver. Será que estar vivo se reduz a isso? Como alimentar 

pelo afecto o desejo, e que esse último selecione o retorno da experiência, que faz do 

corpo algo vivo?  

Corpo captura: nos pequenos fragmentos do vivido 
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Precisa-se do corpo para pensar, um corpo livre, leve, rizoma (Deleuze; 

Guattari, 1995). Como aliviar o corpo das pressões que o perseguem por toda parte 

condicionando seus movimentos? Como desacomodar o que está aquietado nas vistas de 

um mundo que passa, sem a intercessão singular de um recado? Como permitir que a 

vida se disponha na vibração original de um traço e na coisa qualquer de um retraço, 

mínima fagulha, a registrar o acaso fazendo dele arte? Não será preciso libertar os 

artistas? Mas todos trabalham demais e um obreiro em ação não consegue guardar, tal 

qual uma máquina de fotografia, pequenos fragmentos do vivido, que recordem seu 

tempo. 

 Muitos não conseguem fazer desse tempo que está passando, o seu tempo. 

Uma espécie de rejeição niilista faz com que a ação e a atividade prática não pertençam 

à criação. Nada provoca no tempo cronometrado, suspenso, amorfo, um tempo 

diferente, interiorizado, um sentido de viver o tempo. A professora que trabalha com a 

filosofia abre livros, cava buracos, escuta e faz coisas com a palavra escrita. Tal como 

uma minhoca faz trilhas sobre o solo, onde passa distraído o fotógrafo em busca das 

fotos para registrar a realidade. Platão, caso tivesse a possibilidade de ter acionado uma 

máquina fotográfica, certamente teria outras idéias sobre o ser e algumas fotos a fazer. 

Sairia pelo mundo registrando simulacros, pois entenderia ser impossível explicar o 

sensível pelo próprio sensível. O fotógrafo, quando faz uma foto, escolhe um foco que 

lhe choca ou lhe encanta. Algo afeta o fotógrafo, como se o vivido lhe atravessasse feito 

flechas. Uma imagem estancada do afecto produzido registra sobre um plano de 

composição, algo que inventa um universo.  

O que a forma, assim como a arte, captura do real seria, no sentido de Platão, 

uma falsa imagem do mundo? Isso torna possível afirmar que a arte seria um simulacro 

para Platão e a fotografia uma falsa realidade? Foram outros os tempos em que Platão 

impossibilitou que a realidade pudesse ser conhecida, ainda que o conhecimento das 

idéias puras fosse algo que fosse permitido ao filósofo, observando que apenas as idéias 

puras poderiam representar o real, como relembra Parmênides. 

A foto produzida pelo fotógrafo é uma imagem que pode encantar, quando 

mostra a sensibilidade e a beleza capturadas como raptos do invisível, do 

metafenomênico ou daquilo que só a mente pode captar, por ser puramente inteligível. 

Platão despreza o conhecimento que vem dos sentidos, desfazendo, portanto, o foco do 

fotógrafo. Diz que “enquanto podes ver, tocar e perceber com outros sentidos corpóreos 
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essas coisas mutáveis, elas permanecem sempre idênticas; ao contrário, por nenhum 

outro meio podem ser captadas senão através do raciocínio puro e da mente, porquanto 

são coisas sensíveis que não podem ser colhidas pela vista”  (Reale; Antiserie; 1990, 

p.132/139). Separando o inteligível do sensível, esse filósofo deixou o legado da 

distância entre os campos da filosofia e da arte. Essa condição, traduzida no vivido, 

mostra uma sobreposição do corpo extenso ao corpo intenso. Ser belo enclausura uma 

forma para além de material, remetendo a uma boa ação ou a uma ação do Bem.   

A História da Filosofia trabalha com perfis imóveis e acabados, retratos num 

todo extenso delimitado. Um desses perfis vem de Platão, quando distingue o ser em 

dois planos: o sensível e o inteligível. Esse dualismo mostra que o filósofo pretendia 

superar a contradição estabelecida entre Heráclito e Parmênides, entre um que diz que 

tudo muda e o outro que fixa no imutável a representação. Mas nem tudo o que 

representa o real se encontra estando nele. Nenhum encontro de modo direto seria 

permitido entre o fotógrafo que queria mostrar o mundo através da sua lente sensível e a 

professora de filosofia que desejava, através da sua interpretação, expressar um 

conhecimento daquilo que formulava a partir da leitura dos filósofos, através das idéias 

que deles provinham. Ambos estão dissolvidos ou envolvidos na sua realidade buscando 

o sentido daquilo que fazem, tanto um como o outro quer afetar, criar o gosto, como 

afirmam Deleuze e Guattari (1992).   

Alguém faz filosofia se envolvendo com teorias e conteúdos. Como qualquer 

pessoa que percebe que pode afetar e ser afetado, não só por esse conhecimento, mas 

por outros estímulos, usando fotos, imagens, literatura e cinema. Cabe, então, perguntar, 

se, tendo-se esses vários instrumentos à disposição, é possível fazer filosofia sem uso 

restrito daquilo que é do campo filosófico? Pode-se envolver a filosofia com outras 

dimensões sem que ela deixe de ser o que é? Parece que, pela tradição isso não é 

possível, pois Aristóteles já definia que uma coisa é o que é num determinado tempo e 

lugar. Isso exclui aproximações e vizinhanças, impõe que cada coisa tenha seu lugar, 

impossibilitando que algo “entre”  elas possa ocorrer. Portanto, mudanças e 

sobreposições, nem pensar! Essa compreensão vem provocando e desafiando uma ação 

criativa ou criadora nas salas de aula por onde passeias a filosofia. Como operar com 

conceitos, que vindo dela, não precisam permanecer exclusivos em seu campo?   

Idéias invisíveis na Biblioteca  
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Lá na Biblioteca Pública, outro retrato! Outra imagem onde os livros da 

filosofia, enfileirados, constituem-se na imagem do abandono do tempo na palavra 

escrita; encontram-se estanques, imóveis, parados. Poucas pessoas se aproximam deles 

com o intuito de lê-los. Nesse caso, podem representar o imutável de Platão. Idéias 

invisíveis e eternas que não tramam com a vida. Mas será que as idéias ficam mesmo 

paradas sem ninguém as desejar, apenas porque não são lidas? Uma idéia não lida pode 

não reluzir de um outro modo? Um tipo de idéia não inteligível, disposta num foco 

redutor mínimo e disforme, pode ser materializada nas coisas que se fazem diferentes ou 

trocam de perfis? 

Quereria, certamente, uma professora, que livros fossem abertos e idéias e 

conceitos desejados. Criar implica que se vá aos livros não só da filosofia, mas a todos 

aqueles que, vindos da arte, da ciência, da literatura, da geografia e da história possam 

afetar a alguém, compondo e descompondo um mundo possível. Ler convoca as janelas 

da alma, abre as asas do invisível e os canais da imaginação. Transforma e modifica 

filósofos e não-filósofos, o que os aproxima, inclusive os que nunca chegaram perto de 

livros e tratados filosóficos.  

O mundo, de diversos modos, evidencia conceitos do afeto, coisas que ficam, 

muitas vezes, estanques nas aulas em que se perfaz um re-dizer já dito. Traços 

representando menos o que acontece e mais aquilo que constantemente muda e produz 

afetos. O fotógrafo, registrando cópias e imagens das coisas e das pessoas, faz do falso e 

do ilusório uma certeza de que tudo muda. Por sua capacidade em trabalhar nas pessoas, 

com o sentido do vivido, revela na cópia aquilo que, nela mesma, não é o mesmo. O 

menino, montado no cavalinho de pau da praça, hoje tem quarenta anos, mas ainda é, na 

foto, um menino, representado na sua meninice, no seu acontecimento menino. O álbum 

de fotografias, assim como os livros de filosofia, descansam na prateleira, sujeitos ao pó 

e ao esquecimento. Quando não freqüentados não são manuseados ou não se relacionam 

com as pessoas, não criando possibilidades nos planos de alguém. 

 Produzindo afetos do conceito 

Várias professoras de filosofia andam por aí compondo aulas, entrincheiradas 

pela idéias dos filósofos ou embandeiradas pelo que eles disseram. Uma delas põe um 

tom tão dinâmico nessa adesão espontânea, que pode provocar certa surdez. O que foi 

dito por alguém, num outro tempo, está ali para ser pego, usado, apropriado e, 

principalmente, para construir pontes sobre o que ainda não foi dito ou feito. Alguém 
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fala em uma conversa, em um papo e tudo se evapora fácil. Nem tudo que vibra é fruto 

do querer. Um discursa exalando uma insistência pelos poros, se engasga no traçado 

torpe das palavras lidas. Disfarça-se, alegre, no quadro da sua intenção, no efeito das 

formas múltiplas da camuflagem do discurso. O professor, um bicho cósmico, está 

exposto na sala de aula. Quem já assistiu a uma aula de filosofia sabe da importância da 

pausa para o mistério. O que aguarda o professor? Qual o seu segredo? O que ele deseja 

da filosofia? A luz que aclare o mistério, o claro que dê fim à escuridão, recurso que 

estabelece o oposto e seu outro!  

Uma professora de filosofia apresenta teorias e, mesmo sem querer ser uma luz 

sobre a verdade, insiste em seu atrevimento discursivo, na aquisição de novos modos, 

formas e imagens para tornar inteligível sua filosofia. Fala do novo através da 

resistência ao velho e, fugindo ao encontro com o não atual, diz do plausível em 

discursos alheios. A filosofia tem sido, assim, contrabando, desterro, cópia, plágio. 

Idéias postas, propostas, sobrepostas, interpretação e imagem que fazem parte do 

comum exercício de filosofia. E, mesmo feita de um perfil reformado, permanece não 

atrativa, como algo que não é bem digerido e sai pela boca, exala um suor de esforço 

inútil, algo sem sentido. 

Ladra de idéias e de conceitos, uma professora é alguém que quer afetar e ser 

afetada (Deleuze,2002) por aquilo que faz. Pouco sabe a criatura sobre o que fica no 

registro final de uma aula; o possível sentido, traduzido pelos alunos e alunas. Percebe 

que há uma distância e uma incompletude entre o que quer ofertar e o que pode produzir 

como afeto, numa aula de filosofia. Trabalhar com a filosofia se traduz em transportar 

conceitos, impondo através deles e na emergência de seus fluidos, uma sensação de 

criar formas e deformações. Alguém que trabalha com a filosofia, interage com planos 

de imanência e conceitos. E quando cria espaços de intersecção abre, à filosofia, outras 

formas de povoamento, outras formas de intensidade. 

Não é papel da filosofia comunicar sobre idéias e conceitos, dizer disso ou 

daquilo, ainda que, em nossos dias, pessoas tentem fazer dela um retrato falado, 

provocando uma imagem equivocada sobre sua relação com a realidade. Tempos 

copistas onde tudo se valida no eco conjunto do senso comum. Cultura imediatista que 

diz dar cobertura aos acontecimentos. Aí estão os meios de comunicação de massa 

escondendo, no todo que mostra, qualquer elemento díspar que não o complemente. O 
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incomum repelido das imagens de um mundo que se quer globalizado, mundialmente 

representável, passa a condição de não-existente.  

Essa indiferença a tudo e a todos os diferentes não se faz de modo direto e sim 

pelo atravessamento de uma imagem clássica do pensamento, que doa ao senso comum 

o direito de definir o verdadeiro e o falso, o certo e o errado de modo prévio 

(Deleuze,1988). Essa condição não deixa de adquirir para o conceito do real uma 

estética, cuja imagem não pode almejar o que é diferente dela. Nas transformações dos 

contornos de um visível se obscurece o fora, se ignora o que não é da representação. 

Mas o que a filosofia tem com essa condição? É função dela criar conceitos ou destruir 

imagens onde o pensar se mostra afastado da vida, impedido de ser afetado por ela? 

A filosofia desejando o sentido 

O afeto da filosofia dirige-se a criar conceitos; esse é seu desejo. É sempre 

dessa possibilidade que a filosofia tratou, da criação de conceitos, como afirmam os 

chamados autores da diferença. Em outros tempos também os gregos e os romanos 

estudavam por simples prazer, para adornar o espírito e se instruir nas belas letras. Hoje 

é comum o entendimento de que o estudo e a escola têm por função a adaptação à 

sociedade e à cultura. Na Roma Antiga não se ensinavam matérias formadoras ou 

utilitárias, e sim os conhecimentos considerados prestigiosos. Era por prestígio que se 

aprendia a retórica. Contudo, extrair, na atualidade da função social da educação, o 

motivo que explica a inclusão da filosofia no currículo escolar, não demanda nenhum 

benefício. Conjectura-se sobre a filosofia em tempos pragmáticos e utilitários, onde 

tudo e todos procuram sua funcionalidade.  

Buscar uma imagem nova para o pensar exige a destruição dos alicerces que 

sustentam uma velha e idealizada imagem. O pensamento precisa ser aliviado do pesado 

cargo da verdade, tornando leves seus impulsos, permitindo seu sobrevôo e sua 

metamorfose. Nessa compulsão, tal professora de filosofia não deixa de se perguntar 

pelo sentido do que faz, quando em aulas de filosofia quer dispensar-se da imposição 

utilitária, construída sobre antigas bases e, ainda assim, construir outros movimentos. 

Deleuze e Guattari (1992) propõem que a filosofia deve criar conceitos. Definida essa 

função, fazem da filosofia um instrumento de composição que se abre a outros campos 

possíveis sem se perderem dela, porque não importa definir se o filósofo é o criador ou 

a criatura de seu intento. O que importa é haver o desejo intenso por criar, em todas as 

áreas e na filosofia. 
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Quando alguém cria sem estar extremamente afetado pela criação, copia, 

arremeda, faz invencionice. Mas a criação do conceito não se fixa à posse de um 

intérprete, de um inventor, ainda que dependa dele para o seu aparecimento. O conceito 

inventa ou ficciona algo da realidade que diz do vivido. Tal ficção por vezes é tão bem 

disposta que promove certa atemporalidade na encarnação do conceito. O trágico do 

conceito é pertencer à filosofia, implicado nas manobras da criação, é esse poder de 

sofrer outras encarnações, algo que pode emanar em um criador, sem pertencer ao 

estrito meio filosófico. Sendo o verbo criar tão próximo às artes e ao sensível, indica 

que os conceitos filosóficos são também sensibilia! 

Quem se sensibiliza pelo conceito? O filósofo que é também um artista, um 

criador? Ou pode o conceito manter-se vivo, perceptível e afetável, independente de seu 

criador? Uma professora que se quer artista da filosofia trabalha nesse meio e deseja, na 

sua dedicação, uma intercessão, se fazendo personagem conceitual. Essa sua latência 

(ou será emergência?) pode ser subentendida num plano de imanência que torna 

possível aos conceitos da diferença extravasarem-se, dentro de uma constelação 

povoada de seus afetos e perceptos. Uma personagem recolhe os fluxos dos afetos nas 

vagas abertas de sua ação e os trama com os perceptos, com as visibilidades do 

invisível, coisas que vazam num plano de arte. Esses últimos fluxos não são somente 

aqueles que se originam das artes plásticas, mas, também, podem vir do extra-vazar-se 

próprio da arte através da literatura, do cinema, do teatro, da dança, do canto e de outras 

possibilidades de freqüência entre duas ou mais entidades próximas. Essas podem, de 

algum modo, ativar a diferença na construção de novas formas de fazer filosofia. Mas 

nem tudo que é do outro cai adequado,pois o outro é sempre o de sentido diferente. 

Como, então, não permanecer indiferente a diferença que existe entre as coisas? 

Planos de imanência, personagens, conceitos tramando o novo 

Planos, assim como modelos de roupas emprestadas, sempre denunciam certo 

desconforto quando não são adaptadas na constelação de um corpo novo. Coisas que 

não são da filosofia, quando envolvidas com ela, não lhe impõem certa deformação? A 

arte, tal como a paixão e o desejo, se impõem? Esse aperto ou sufoco não vem de uma 

única direção, surge de uma vontade que denuncia o ilimitado possível, naquilo que se 

move entre teorias e a afeta, fazendo traço nos movimentos da vida, nas tramas do 

sentido. Um personagem conceitual é a atividade do gosto, no recorte de uma pressão 

que se mantém inquieta em algo ou alguém (Deleuze; Guattari, 1992). No delineamento 
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demarcado pelo abandono dos pontos estrangulados atua como novo contorno ou 

espaçamento de uma ação incontida do seu desejo sobre algo ou alguém. Vindo das 

emanações pré-conceituais, o personagem é vitima daquilo que deseja buscar numa 

teoria!  

Queria a personagem recortar uma filosofia para dar uma aula diferente? Toda 

aula tem data, registro, cópia, idéias de idéias, lacunas e retalhos. Toda teoria envolve 

um dito, já dito ou mal-dito, não mal usado, que se move em busca de uma nova forma, 

nova composição. São idéias acumuladas pelos escritos de autores, na maioria das 

vezes, já mortos. A materialidade dos corpos se foi, mas a intencionalidade dos 

conceitos busca novas apropriações. Os autores usados tornam-se personagens em 

outros escritos, em outras interpretações. É um poder da idéia de explodir em outro 

olho, outra boca, outro corpo, outra imagem, outro quadro, outra cena, numa inegável 

neutralidade, perante o despropósito da defesa de seu criador. Idéias fogem, tomam 

outro rumo ou um rumo que lhes é próprio, devido àquilo que representam.   

A maldição de uma professora ou o que é trágico nela se mostra na atração de 

querer trabalhar com o sentido. Quando quer incitar o gosto, fazendo a partilha daquilo 

que lhe é filosoficamente próximo, pretende encurtar a distância com quem não está 

envolvido por esse afecto. Os conceitos são batizados pelo gosto de quem os criou. São 

datados, assinados, mas possuem sua maneira de não morrer. Como não morrem? Não 

morrem porque, como os livros ou planos de alguém, ficam abandonados, esquecidos 

ou desativados. Uma exigência de renovação, de substituição e de mutação permite à 

filosofia uma história e uma geografia mutantes que, em cada momento, em cada lugar, 

passa, conservando-se no tempo e fora do tempo (Deleuze, 1974). Os conceitos mudam, 

estão sempre mudando. Isso parece impossibilitar que uma unidade pertença à filosofia 

e não só a ela, mas, também, às ciências e às artes. 

Sendo a filosofia uma disciplina entre outras, não basta discutir sua função. A 

exclusividade da criação dos conceitos já está assegurada a ela. Mas isso não lhe dá 

nenhum privilégio perante os outros campos de conhecimento. Ao contrário, traz o 

problema de como deve exercer sua função e sua singularidade perante a ciência e a 

arte, que também pensam e criam, usando outros modos de ideação, sem 

necessariamente criar em conceitos. Como envolvê-la com a ciência e arte, com outras 

idéias que não são da sua área? Como propor outros modos de criação, que não vêm do 

filosófico, e ainda assim dizer que aquilo que se faz de outro modo é também filosofia?  
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A filosofia precisa de outros planos para existir? Isso não implica dizer que a 

criação de conceitos é uma tarefa que, sozinha, ela não dá conta? Virou a filosofia uma 

andorinha que não sabe onde foi parar seu verão? Doces intentos atravessam uma 

filosofia e desejam o encontro! A intenção de uma professora foi a de buscar ou 

problematizar o que se pode fazer em nome de uma filosofia quando essa envolve outra 

forma ou outras formas de criação, que não lhe pertencem na origem, na sua gênese. A 

criação, desejando sair de si mesma, torna trágico o destino da professora.   

 

Amiga ou amante e r ival?  

O tempo e o lugar da filosofia a relacionam com a criação de conceitos. 

Entrementes uma professora de filosofia seria simplesmente a amiga, a amante do 

conceito, aquela que convida seus alunos a compartilharem essa paixão? Deleuze dirá 

que toda amiga e toda amante têm rivais. Então, uma filosofia que se pretende 

aglutinadora de outras formas e remexida por elas, encontrará, certamente, rivais entre 

os que dizem que, não produzindo conceitos no sentido estrito, não se estará fazendo 

filosofia. Nietzsche foi um filólogo que sobrepôs o plano da filologia sobre o plano da 

filosofia e da arte. Fez filosofia com isso e, também escreveu Zaratustra, uma obra de 

literatura que é filosofia como lembra Deleuze (1996). 

Como pode uma professora de filosofia reagir aos seus adversários? Criar uma 

necessidade reordenada numa instância que ela mesma julga como bem fundada? Fazer 

uma trama da filosofia, articular um teatro onde alguém se faz simulador de intenções e 

onde proliferam e se produzem amigos e adversários, sem que se saiba exatamente o 

que se está fazendo? Dotar-se das potências do cômico e do trágico e, em construções 

teóricas simuladas, potencializar a distinção do falso e do verdadeiro refugiada nos 

Universais, utilizando o simulacro para obter o resultado ou o produto esperado? As 

alucinações metafísicas não costumam retornar no mesmo fluxo ou na mesma intenção 

com que foram produzidas. Nem tudo o que flui é caminho. 

O desejo que move a professora significava uma outra coisa, que não 

simplesmente a retomada de uma filosofia. Há de se ponderar que ninguém se seduz em 

usar conceitos como representações coletivas, em concepções de mundo criadas pelos 

povos, forças vitais, históricas e espirituais universais. Também pouco atrai fazer da 

filosofia distinções que datam no tempo, atribuindo certa função para seu exercício, 
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incluindo a epistemologia, a lingüística, a psicanálise ou a análise lógica. Não se quer 

uma filosofia generalista nem histórica, nem colocá-la a serviço de uma forma mercantil 

de se entender o que é um conceito. Conceitos, diz Deleuze, “são antes meteoritos que 

mercadorias”  (1992, p.20). Essa perspectiva envolve e seduz um outro sentido para o 

filosofar. 

 

Os vários planos da diferença 

Uma professora quer fazer filosofia entre conceitos, afetos, perceptos. Precisa, 

para tanto, trabalhar a natureza dos conceitos como realidade filosófica ao invés de, 

simplesmente, aportá-los como um conhecimento ou uma representação de dados 

explicados por faculdades, capazes de formá-los e de utilizá-los. Ninguém impõe a 

quem interpreta um sentido único, o mesmo com que descreveu uma idéia ou conceito; 

o mesmo que o afetou. Os conceitos não estão simplesmente dados, são criados e estão 

por criar; não são coisas prontas, formadas, que se põem a si mesmos como uma 

autoposição. 

O que intriga de modo trágico a professora é como envolver a filosofia da 

diferença em outro plano, sem que ela deixe de ser filosofia. O próprio conceito de 

diferença tira essa filosofia do lugar comum, do cotidiano. Então, de onde parte essa 

diferença que permite o envolvimento de elementos e de instâncias díspares à filosofia, 

de modo a fazerem com ela uma sobreposição? Essa diferença, para Deleuze (1988, 

p.63), é um estado de indeterminação, um entre as coisas, que está naquilo que elas 

distinguem não se distinguindo delas. É, também, um estado de determinação que, na 

sua distinção unilateral, se estabelece como o fundo que sobe à superfície e já não é 

mais fundo, mas linha abstrata que adquire existência autônoma.  

Tal diferença tanto se efetiva como um informe, como um disforme, como um 

monstro, como uma linha “abstrata que se alimenta do claro-escuro”  (Deleuze,1988, 

p.65), ou como um que está determinado e outro que está ainda em vias de se 

determinar. Será que ela habita a natureza do conceito e se ocupa deles como realidade 

filosófica? Ora, o monstro ou o disforme, sendo uma figura no conceito, na autoposição 

que é parte dele, diz da forma como o conceito coloca a si mesmo, como esse se abre a 

um estado de criação. Diz, portanto, de duas coisas que se implicam, pois tudo que é 

criado, do ser vivo à obra de arte, traduz-se, para Deleuze, em autoposição de si ou 
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autopoiese, tal como são reconhecidos (Guattari, 1992). Desse modo, a criação do 

conceito está ligada à sua capacidade de seduzir e de envolver quem o percebe. Mas o 

conceito é, ele mesmo, percepção e, tanto mais se põe, quanto mais depende da 

atividade de criação; ou seja, ele é tanto mais subjetivo quanto mais objetivo. Daí a 

diferença ser, no processo da metamorfose, o antes, o durante e o depois de um estado 

de devir que participa do conceito.  

Os pós-kantianos pautaram suas filosofias no plano de consistência dos 

conceitos. Influenciado pelo I luminismo e no gosto de ultrapassá-lo, Hegel (1992), 

especialmente, se deteve em sustentar que os conceitos são criados por uma consciência. 

Uma das suas figuras, que explicam a criação por uma sucessão de espíritos e 

momentos da autoposição, diz que esses se sucedem no tempo, destacando o outro lado, 

pelo qual o conceito se põe a si mesmo e reúne-os, tais espíritos, no absoluto de si. 

O mérito de Hegel foi mostrar que os conceitos não são idéias abstratas, nem 

são fruto de uma sabedoria incriada. Por outro lado, possibilitou que os universais 

fossem reconstruídos como momentos da criação, onde os personagens aparecessem 

como figuras fantasmas, não permitindo conexões objetivas das ciências e das artes com 

a filosofia, mas, apenas, como formas subjetivas. Deleuze, junto com Guattari (1992), 

aponta que os pós-kantianos são pensadores que se preocuparam com os conceitos, 

fazendo deles figuras da subjetividade que podiam interagir como partícipes de uma 

enciclopédia universal. No plano desses autores, a partir do momento em que se pode 

discutir o conceito do conceito, é possível dizer que há um atravessamento de três 

idades: a enciclopédia, a pedagogia e a formação profissional comercial. A primeira 

idade citada é sucedida pela segunda que, não querendo cair no universalismo da 

primeira, só fez aumentar as distâncias entre a filosofia e o mundo do vivido. Ao 

apontá-las adverte sobre a possibilidade de se cair numa espécie de desastre absoluto 

para o pensamento, aspecto que se encarregou o utilitarismo da  terceira idade por ele 

mencionada. 

Por onde andam as borboletas 

O pensamento não é um morto fugido do livro, passeando na praça, na calçada, 

abandonado, embaixo da ponte, procurando alguém que o adote ou reinvente. O 

pensamento anda, circula entre coisas e pessoas. Não é uma imagem vazia ou espaços 

não pontilhados que pertencem a alguém que por ele espera. Não se refere a uma 

professora entre cadeiras, mesas, frente a uma janela que a tudo assiste, ou num lugar 
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que resiste, podendo fazer adaptações. Rabiscos nos cadernos, os escritos são 

desenhados em forma de velocidade. Tudo anda rápido demais e a escrita copia, um 

tanto copista, no branco do giz, a redução de um conceito. Mas o verde do quadro 

verdeja, onde a cor não furtada de sua condição de cor é morada de todas as 

possibilidades.  

A imagem que antecede o pensamento não é uma tela branca, neutra, nem uma 

idéia verde que rememora outra coisa; não é uma idéia fluida dela mesma, nem apenas a 

releitura do que os filósofos disseram. Também não é algo que está no dizer de uma 

professora. O pensamento é antes de seu acontecimento sem imagem, e isso incomoda a 

professora. Essa potência de possibilidades bate de frente com a restrição da fórmula 

que diz que toda idéia e todo o conceito podem ser representados. Como mexer com 

essa condição, instituindo uma filosofia do conceito? Como trabalhar com o 

conhecimento filosófico quandose institui a pedagogia do conceito? 

Uma pequena borboleta adentra a sala, visita inesperada, ali a compartilhar, 

tanto o que é parte de um revivido, como o que é parte de um vivido novo. Passeios do 

que está entre as coisas é aquilo que uma filosofia pode se permitir. Mas como, numa 

sala de aula, permitir os passeios da borboleta? 

Naquele dia havia muito sol no lado de fora do prédio. Um pequeno intervalo 

alimentava o corredor de gentes. Minutos depois, o esvaziava. Era o mesmo caminho 

para a sala de aula, de adesão ou de fuga. Mesma repetição dando a sensação de que o 

tempo faltava na acumulação da rotina. Jamais o tempo excede para quem, com paixão, 

estuda, lê e escreve. Ao contrário, mostra-se esgotado, um não existente para a 

multiplicidade do pensamento, posto que não existe no ato que deseja o pensar como 

uma reserva que dimensione o afeto no tempo. Não se pode acumular o tempo para 

dispor dele apenas para trocar o lugar das coisas que o percorrem, na sua infinitude. São 

estranhas essas situações que, de certo modo, o multiplicam quando o percebem como 

falta. Um valor do tempo que não fica contado nas horas e nos aparelhos que 

comumente o pontuam. 

Uma exposição semanal onde a professora de filosofia disponibiliza um saber 

por três horas aulas. Instantes se sucedem num só, entre o começo e o fim. Momento em 

que muitas vezes não condiz o desejo de estar ali, com o que a vontade pode realizar. 

Uma aula-show, um recital, um espetáculo pode virar um “Show do Milhão” . Para que 

tais “ filosofices”? Que filosofia se faz possível numa disciplina geral? Nenhuma! O que 
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pode haver em nome da filosofia é uma disposição para ela, ligada a quem a trama. 

Talvez se devesse nomear de “entretenimento razoável”  aquela disciplina que toma 

emprestados os instrumentos de uma pedagogia do conceito. A professora que se quer 

artista não precisa ser bode de expiação, mas tem que afetar. O excesso de exposição de 

uma aula não fica controlado pelo domínio daquilo que se sabe. 

A professora ou o professor não deseja mais ser os artistas da retórica, fazer 

das entoações de voz um modo de aproximação dos conceitos (Deleuze; Parnet,1998) . 

Pode-se imaginar fazer do Discurso do Método um poema lírico? Impossível! Nada 

estimula a listar autores, fazendo das escolas filosóficas uma roupagem alegórica, onde 

idéias e teorias perfiladas podem ainda fazer vistas desde um horizonte hierárquico. 

Direções pré-formuladas do pensar já não interessam. Rejeitar o que é comumente feito, 

de modo a arriscar novos conjuntos possíveis de uma ação, guarda um fundo 

salvacionista? Quem se salva? Certamente é possível pensar em uma professora que 

sofre de ranços pedagógicos!  

É bom reavaliar, pois até se pode caminhar, quando não se tem clareza sobre o 

ponto de chegada! Entretanto, parece que o que vale é a professora perguntar sobre o 

que inspira mesmo uma borboleta a voar?  

Quem quer se tornar um ser de asas, precisa criar as condições para voar. 

Permitir-se à diferença ... esse parece ser o grande desafio. 
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