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RESUMO

O presente trabalho pretende apresentar o conceito deleuzeano de filosofia
a partir de sua obra, O que é a filosofia? Exploraremos os aspectos que circundam
tal conceito apresentando noções que a ele se somam. Para atingir o objetivo de
apresentação do conceito de filosofia fez-se necessário trabalhar com as noções de
plano de imanência, personagens conceituais e de conceito.  Deste modo o leitor
pode atingir a compreensão da esfera criada por Deleuze à filosofia.

Palavras-chave: Filosofia, Criação de conceitos, Plano de imanência, Amigo
do Conceito, Deleuze.



ABSTRACT

The  present  argument  intend  to  introduce  the  deleuzean  concept  of
philosophy based on his work, What is the Philosophy? We'll investigate the aspects
around such concept  presenting it's  notions added to that.  In  order to  reach this
object of the presentation of the philosophy concept it was necessary to deal with the
notions  of  the  immanence  plans,  conceptional  characters  and  the  concept  itself.
Based on this method it's possible to reach the round compreention built by Deleuse
on philosophy.

Keywords:  Philosophy,  concepts'  creation,  plan  of  immanence,  concept's
friend, Deleuze. 
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1 INTRODUÇÃO

[…] os gregos apresentam esses ‘amigos’, que não são

simplesmente sábios mais modestos.

Gilles Deleuze

Afirmar que os filósofos são como “sábios mais modestos” seria reduzir a

filosofia, negligenciar seus devires, sua complexidade e seu potencial de variação. O

amigo  grego,  testemunha  em  favor  de  uma  origem  grega  da  filosofia  nos  diz

Deleuze.  Enquanto  outras  civilizações  apresentavam  os  sábios,  os  gregos

apresentavam os amigos da sabedoria: os filósofos. Segundo ele, a diferença entre

o filósofo e o sábio não é uma diferença de grau, como se através de uma escala

tivéssemos em uma ponta o filósofo e na outra o sábio. A diferença entre ambos está

localizada  em  outro  nível  que  não  o  da  gradação,  se  encontra  no  nível  do

pensamento. Deleuze lança mão da seguinte tese: o sábio, vindo do Oriente, que

nos é tão familiar, pensa por Figuras, enquanto o filósofo inventa e pensa o Conceito

(DELEUZE, 2010, p. 10). O sábio, pensador do Oriente, está ligado à Figura, pensa

por Figuras – “os hexagramas chineses, as mandalas hindus, as sefirot judaicas, os

‘imaginais’ islâmicos, os ícones cristãos”. Já o filósofo é visto como um estrangeiro

que surge entre os nômades das bordas do mundo grego antigo em substituição aos

sábios orientais. As condições encontradas no solo grego possibilitaram a prática de

um pensamento que não ficasse preso à valores predominantes. Neste aspecto a

filosofia é mais geográfica do que histórica. A produção de pensamento conceitual,

que caracteriza a filosofia, se opôs ao pensamento mítico transcendente dos sábios

orientais.  Tal  maneira de exercer  o pensamento tornou possível  uma relação do

pensar direta com seu território sem sofrer a interferência de um império. Diante

disto apontar problemas e formular respostas a partir de sua própria relação com o

meio  sem  a  interferência  de  um  discurso  histórico  predominante  libertou  o

pensamento de uma função imperativa mimética em busca do novo. (DELEUZE,

2010 p. 118). A filosofia vem instaurar uma outra relação, relação que não passa

mais pelo velho modelo do saber, da posse do saber do qual o antigo sábio se valia.

O filósofo, ao contrário do sábio, não detém formalmente a sabedoria, mas a busca.
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Veremos neste trabalho monográfico o tratamento fornecido por Deleuze à

Filosofia.  Pretendemos apresentar como se constrói  o que acima chamamos por

busca. O que a filosofia busca? Como podemos entender essa busca? O filósofo

realmente  busca  por  algo?  Seu  trabalho  se  defino  por  uma  busca?  Essas  são

perguntas que emergem do nosso meio temático.

A busca filosófica não se faz por algo pré-existente. É recorrente na tradição

filosófica encontrarmos com a atribuição de que a atitude da reflexão é o traço de

especificidade da filosofia. Em diversos momentos de sua história encontramos a

tese  de  que  cabe  à  filosofia  refletir  sobre  outros  domínios  do  saber  ou  se  é

necessário que outros domínios do saber usem a filosofia quando precisam refletir.

O  movimento  do  pensamento  como  forma  do  se  curvar  a  si  mesmo,  da

contemplação das formas eternas e imutáveis de cunho platônico, da busca pela

causa primeira aristotélica à modernidade idealista, fez da reflexão uma importante

ferramenta para o ato de filosofar. Contudo, como veremos, podemos considerar

como não sendo esse o traço distintivo da filosofia. Esta consideração ganha força

sobre a perspectiva deleuzeana de filosofia e engendra uma série de mudanças

para o estatuto do conceito de filosofia.

 Em princípio Deleuze é um historiador da filosofia. Contudo ele não é um

historiador  comum. Podemos entender  que ele  é um filósofo historiador. Na sua

maneira de tecer a filosofia fazem parte os encontros e agenciamentos com outras

filosofias. Entretanto a cópia de outras filosofias não faz parte desses encontros.

Fazer  filosofia  usando  como  ferramenta  a  história  da  filosofia  não  nos  autoriza

entender que se esteja por reproduzir a história da filosofia. Deleuze com essa forma

de  fazer  filosofia,  contando  uma  história  dela,  não  se  confina  a  reprodução  da

história  da  filosofia.  Mas  antes,  sua  intenção  é  como  a  do  pintor  retratista.  É

necessário que se tenha alguma semelhança porém o meio é o da diferença. Fazer

filosofia como um retratista, tomar o campo filosófico como base para o filosofar não

quer dizer retornar ao já pensado. Para Deleuze fazer filosofia é muito mais do que

repetir ou refletir.

A filosofia tecida por Deleuze valoriza os encontros com diversas escolas

filosóficas.  Desses  encontros  surgem  novos  acontecimentos  filosóficos.  Não  se

produz filosofia do nada, antes é necessário um chão para que ela possa surgir.

Deleuze tem muito cuidado para não fornecer a sua filosofia uma imagem celeste,
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de algo que está acima de nós, de algo que cai  do céu. Sua filosofia põe seus

elementos a partir da relação com problemas advindos ou mal acabados de outras

filosofias em uma perspectiva de direcionar a visão filosófica ao mundo e ao tempo

em que viveu. A produção de conceitos é um ato de produzir sempre o novo.

Veremos adiante que caracterizações Deleuze fornece à filosofia  e  como

essas caracterizações se comportam no âmbito filosófico. Inspirado, sobretudo em

Nietzsche, Deleuze pretende fornecer a filosofia novo estatuto. Estatuto esse que

pretende afastar  da filosofia  a  supremacia dos universais  e mostrá-la  sob novos

ares. 

Apresentaremos  em  um  primeiro  momento  qual  caracterização  Deleuze

fornece para a filosofia.  Posto os contornos do conceito de filosofia de Deleuze,

veremos quais as consequências de sua atribuição. Tomando o estatuto de filosofia

fornecido  por  Deleuze  como  fio  condutor,  em  um  segundo  momento,  fez-se

necessário a apresentação de noções que completam o tratamento do conceito de

filosofia fornecido por Deleuze. Tais noções atuam junto do sentido do conceito de

filosofia. Sendo estas o plano de imanência e o personagem conceitual. Por fim,

trabalharemos uma questão que é consequência do status fornecido a filosofia por

Deleuze. Parte última, antes da conclusão, que apresentará a natureza do conceito

segundo o pensamento deleuzeano.

Cabe  frisar  que  nossa  pesquisa  se  fez  pautada  na  obra,  "  O  que  é  a

filosofia?". Consideramo-la como foco no trabalho de pesquisa. Em parceria à tal

obra nos valemos dos interpretes e estudantes do pensamento de Deleuze, Sílvio

Galo  e  Roberto  Machado.  Aos  quais  são  declaradas  menções  honrosas  pelo

excelente trabalho que ambos vem exercendo na pesquisa, ensino e produção de

filosofia.
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2 A FILOSOFIA

2.1 O que é a filosofia?

Os filósofos não devem mais contentar-se em aceitar

os conceitos que lhes são dados,  para  somente limpá-los  e

fazê-los  reluzir,  mas  é  necessário  que  eles  comecem  por

fabricá-los,  criá-los,  afirmá-los,  persuadindo  os  homens  a

utilizá-los. 

Friedrich Nietzsche

Este trabalho tem por objetivo apresentar o conceito de filosofia de Deleuze.

Para tanto é necessário apresentar também as noções de plano de imanência e de

personagem conceitual e o conceito de conceito. Estes são complementares para o

entendimento da concepção de filosofia de Deleuze.

 Ao longo da história a tradição filosófica apresentou posturas divergentes

para pergunta, “o que é a filosofia?”. Os esforços empreendidos pelos filósofos para

dar conta da questão do ser da filosofia devem-se em parte ao fato de que a sua

própria  prática  filosófica  não se  afasta  de seu exercício  de  pensamento  quando

colocada a questão “o que é a filosofia?”. Pensar o que é a filosofia implica fazer

filosofia. A pergunta, “o que é a filosofia?”, é uma pergunta peculiar, pois a filosofia

começa como prática de investigação acerca daquilo que é. Ela pergunta: o que

significa ser? Quanto perguntamos “o que é a biologia?”, não fazemos uma pergunta

biológica, quando perguntamos “o que é a física?”, Não fazemos uma pergunta física

mas quando perguntamos “o que é a filosofia?”,  fazemos uma pergunta filosófica.

A bibliografia  sobre  a  questão  é  magra,  nos  diz  Deleuze.  A vontade  de

produzir filosofia,  no hábito do ofício, fez com que o filósofo não se perguntasse

sobre o que era isso que estava fazendo. Deleuze voltou-se para a questão apenas

quando considerou-se suficientemente sóbrio. Já na velhice, decidiu que era a hora

de  falar  concretamente.  Sobre  uma  agitação  discreta,  enfrentou  a  questão,  no

momento em que encontrou a liberdade entre a vida e a morte, e produziu com seu

parceiro Guattari uma belíssima obra para e acerca da filosofia.
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 Em “O que é a Filosofia?”, Deleuze e Guattari não apenas propõem uma

resposta  para  acolher  à  questão  mas  apontam  para  um  lugar,  uma  situação  e

personagens  que  fizeram  da  filosofia  uma  atividade  singular.  Sua  atitude  é

condizente  com sua  resposta.  Sua  visão  acerca  da  filosofia,  singular  e  de  viés

construtivista, forneceu caráter de criação de conceitos a uma prática que por um

longo período foi considerada como contemplativa. Já nas primeiras páginas da obra

mencionada, encontramos a seguinte descrição acerca da natureza da filosofia: “[...]

a filosofia é a arte de formar, de inventar, de fabricar conceitos.” (Deleuze, 2010,

p.8.)

O que caracteriza a filosofia para Deleuze é que apenas ela tem por função

criar conceitos. A arte e a ciência também são formas de pensamento, porém não

conceituais.  Para exprimir  o real  a arte cria afectos e perceptos através de uma

perspectiva estética; a ciência cria funções através de uma perspectiva empírico-

racional; já a filosofia, a fim de exprimir o mesmo real cria conceitos.

Vale frisar que considerar especificidade da filosofia a criação de conceitos

não indica que ela seja a única via e nem a mais elevada forma do pensamento. Os

conceitos como formas de pensamento não são considerados mais elevados que

outras formas, são vistos sem níveis hierárquicos em relação aos sons, as funções,

as imagens, as linhas e cores, as outras formas de pensamento.

No âmbito  filosófico a afirmação de que a especificidade da filosofia é a

criação  conceitual,  engendra  uma  série  de  consequências,  dentre  elas,  o

afastamento da consideração que de que o elemento propriamente filosófico seja o

ato  da  contemplação,  por  exemplo.  A concepção  de  filosofia  como  criação  de

conceito traz consigo a ideia de que a reflexão, a comunicação e a contemplação

não representam o elemento específico da filosofia. Não é preciso reconhecer, ou

mesmo descobrir algo pré existente para se fazer filosofia. A filosofia para Deleuze

tem por função criar conceitos, seu papel é trazer à tona o novo e não refletir ou

contemplar conceitos e ideias já sabidas. Vendo o que a filosofia não é, também é

uma forma de entendermos o que ela é. Deleuze diz, “Vemos ao menos o que a

filosofia  não  é:  ela  não  é  contemplação,  nem  reflexão,  nem  comunicação  […]”

(Deleuze, 2010, p.12.)

Durante longo tempo se acreditou que a contemplação, sobretudo através

do platonismo, traduzisse a atividade filosófica. Contudo a contemplação não se dá
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por  meio  de  um  processo  criativo,  pois  se  relaciona  com  os  conceitos  como

entidades preexistentes. Desta forma a contemplação é desconsiderada por Deleuze

como uma atividade filosófica pelo fato de não criar seus conceitos. Por mais que

Platão compreendesse a filosofia como contemplação, ele mesmo, era produtor dos

conceitos  dos  quais  fazia  uso,  ou  seja,  ela  dizia  que  necessário  contemplar  as

Ideias, mas antes tinha sido necessário que ele criasse o conceito de Ideia para que

este pudesse ser contemplado. Seu traço distintivo foi a criação.

Também  não  é  possível  caracterizar  a  filosofia  como  prática  reflexiva.

Embora está posição seja bastante difundida, da filosofia como uma reflexão acerca

de determinados problemas ou reflexão acerca do ser, Deleuze não considera que

esta seja a sua especificidade,  “porque ninguém precisa de filosofia  para refletir

sobre o que quer que seja.”(DELEUZE, 2010, p. 12) Relacionar a filosofia a prática

de refletir sobre, é aplicar uma redução a ela, é privá-la de sua potência criativa.

Contudo a reflexão, em último caso, não se posiciona de maneira tão longe assim do

processo criativo. Quando se considera que a criação conceitual se insere em algum

plano, sobre o qual a resolução de algum problema está em jogo, a reflexão, de

alguma maneira, está envolvida com o processo filosófico, pois desta forma pode

haver alguma atualização do problema sobre o qual ela está a se debruçar. Sendo

assim, havendo atualização do problema, ele deixará de ser o que era para se tornar

algo novo. Desta forma a reflexão aproximou-se e praticou algum nível de criação.

Entretanto a reflexão, à maneira deleuzeana de tratar a filosofia, não é aquilo que

lhe  confere  identidade.  Cabendo  ressalva,  que  mesmo  tendo  algum  ponto  de

convergência, a reflexão não está imune das críticas de Deleuze.

Em relação à concepção de filosofia como comunicação, as críticas tecidas

por Deleuze e seu parceiro voltam sua atenção para duas personalidades relevantes

na tradição filosófica contemporânea. “Habermas, com sua proposta de uma ´razão

comunicativa`  e  Rorty  e  ao  neopragmatismo,  propositores  de  uma ´conversação

democrática`”. (GALLO, 2008,p.3). A comunicação não se preocupa com o conceito,

pois visa o estabelecimento de um consenso. Assim não expressa, por excelência,

uma função específica  da filosofia.  “[...]  a  filosofia  não encontra  nenhum refúgio

último na comunicação, que não trabalha em potência a não ser de opiniões, para

criar ´consenso` e não conceito.” (DELEUZE, 2010, p. 12). O consenso surge como
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uma manifestação do senso comum, como sabemos, adversário antigo da filosofia,

sendo assim não representa uma atitude filosófica.

Gostaríamos  de  ressaltar  que  para  Deleuze  essas  três  atitudes  do

pensamento:  contemplação,  reflexão  e  comunicação  não  correspondem  ao

elemento  distintivo  da  atividade  filosófica.  São  mecanismos  do  pensamento  a

serviço de diferentes domínios do saber, inclusive da filosofia, mas não é o elemento

que a especifica como tal. Deleuze não pretende inferiorizar estes três mecanismos

do  pensamento.  Embora  a  filosofia  possa  vir  a  usar  esses  mecanismos  como

ferramentas  em  seu  exercício,  eles  não  podem  ser  considerados  como  seus

componentes essenciais. Pois o que a especifica é a criação, está é a característica

distintiva do pensamento filosófico.

Como  filósofo,  Deleuze,  não  restringiu  seu  pensamento  a  elementos

estritamente  filosóficos.  Ele dirigiu  seu pensamento  a  domínios heterogêneos do

saber. Como filósofo, além da filosofia pensou as artes por exemplo: a literatura, o

cinema, a pintura e também a ciência. Contudo não podemos considerar que tenha

feito uma filosofia da arte ou da ciência. Pois, dessa forma, estaria ele, exercendo

uma filosofia que agiria de maneira reflexiva em relação a arte,  a ciência ou ao

domínio do saber que estivesse se agenciando. Como vimos, o que caracteriza a

filosofia como tal não é a reflexão, porque mesmo dinâmica a reflexão não é criativa

mas a criação de conceitos.

Refletir, não é o papel da filosofia. O que Deleuze está querendo dizer com

essa afirmação? Escolhemos essa crítica para dedicar um pouco mais de atenção. E

à luz do comentário de Roberto Machado, em seu livro, Deleuze a Arte e a Filosofia,

apostamos  na  consideração  de  que  não  é  correto  considerar  a  filosofia  uma

atividade reflexiva, pois assim estaríamos correndo o risco de fazer da filosofia uma

metalinguagem ou um metadiscurso.

Na  visão  de  Machado,  para  Deleuze  a  filosofia  não  está  em  um  nível

diferentes dos outros saberes. A filosofia não é uma reflexão sobre. Essa expressão

se faz como crítica a noção de filosofia que a considera enquanto um metadiscurso,

metalinguagem, ou seja, um saber que teria como finalidade formular critérios de

legitimação para outros saberes. Fato que situaria a filosofia em um nível diferente

dos  outros  saberes.  A saber,  artísticos,  literários,  científicos,  dentre  outros.  Os

saberes apesar de a relação que podem traçar uns com os outros não precisam do
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aval, da justificação da filosofia. Essa tendência, afirma Machado, considera que a

filosofia não produz conhecimento mas refleti sobre a produção de conhecimento de

outros campos do saber. Tal tendência teria começado na modernidade com Kant.

Segundo  esta  hipótese,  outras  instâncias  do  saber  criariam os  conceitos  que  a

filosofia teria o papel de refletir para dizer o que é conhecimento, a ciência por meio

da  física  por  exemplo.  Entretanto,  esta  consideração  não  é  reconhecida  por

Deleuze.  Nesta  posição  a  filosofia  nada  cria,  ao  contrário,  teria  como  função

fundamentar outros domínios do saber. Insurgindo contra essa tendência, Deleuze,

reivindica a produção de pensamento, especificamente a criação de conceito como o

elemento próprio da filosofia. A criação de conceitos é aquilo que faz com que uma

ação seja filosófica. É o gérmen da filosofia, o que existe de único nas diferentes

perspectivas filosóficas.

Não havendo reflexão sobre,  mas pensamento a partir  de,  a  filosofia  ao

pensar  sua  exterioridade  estabelece  encontros,  intercessões  com  os  outros

domínios  do  saber,  sem  ter  como  tarefa  legitimar  o  campo  de  atuação  e  a

legitimidade desses outros saberes.

A filosofia pode se articular com sons, imagens, romances e filmes para criar

seus conceitos. Se agenciar a outras áreas do saber não é sinônimo de ofuscá-las.

Pensar a arte não significa fazer uma teoria da arte, de modo a refletir sobre o ser da

arte. Essa inter-relação não pressupõe o privilégio da filosofia mas a mantém sobre

o mesmo nível dos outros saberes.

Considerar o pensamento filosófico como criador é dizer que este faz surgir

o novo, ele não descobre mas inventa. Por outro lado, é uma criação específica de

conceitos.  No  entanto,  não  existe  nenhuma  superioridade  às  outras  formas  de

criação, artística, científica e quaisquer que sejam. Assim, Deleuze, retira a filosofia

do  lugar  de  instância  maior  do  saber.  “A exclusividade  da  criação  de  conceitos

assegura à filosofia uma função, mas não lhe dá nenhuma proeminência, nenhum

privilégio, pois há outras maneiras de pensar e criar [...]” (Deleuze, 2010, p. 15).

Nos é importante apresentar mais duas características, ainda não ditas, da

filosofia, além de sua especificidade de criação conceitual. Estas são: seu caráter

dialógico  e  sua  postura  crítica  radical.  Estas  duas  características,  apesar  de

pertencer a filosofia, não são de sua exclusividade pois também estão a serviço de
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outras esferas do saber, porém contribuem para a noção do conceito de filosofia que

estamos apresentando.

A dimensão dialógica da filosofia é uma importante característica. É o que a

caracteriza  como  um  saber  não  dogmático.  Como  atividade  de  pensamento  a

filosofia  se  faz  e  se  apresenta  como  um  saber  aberto  e  não  representante  de

verdades dogmáticas, o que a tornaria uma estância fechada. Ela não se faz como

um saber que se encerra em si mesma. Se apresenta muros, são feitos para serem

derrubados. A intenção de Deleuze é fornecer a filosofia uma instância que a retire

do âmbito da universalidade do saber. Dialogicamente, a filosofia, se desafia a si

mesma, se questiona, se constrói, se desconstrói, e assim não se fecha como uma

ciência dogmática. Há sempre a possibilidade de refutação e criação vivas como

suas potências. Sua característica peculiar de criação esta intensamente atrelada a

sua característica dialógica. Desta forma seus contornos podem se manter como

bordas que se mesclam a outras bordas e se agenciam com outros campos do

saber.  Podemos  entender  que  a  noção  de  filosofia  como  criação  de  conceito

necessita desta dimensão dialógica para ser livre para criar. Concebê-la como saber

fechado não nos autorizaria inseri-la numa esfera de criação.

O que chamamos de postura crítica radical pode ser associado ao espanto,

(thauma), termo grego que na história da filosofia é de importante valor. O espanto

está na ímpeto inicial da experiência com o não saber que força o pensamento a

produzir  respostas  para  as  experiências  que  se  encontra.  Como  característica

filosófica possibilita ao pensamento a radicalidade necessária para se estar no ponto

zero e formular novas respostas para os problemas que emergem das indagações

humanas. Dotado desta postura o pensamento filosófico não se conforma com um

mundo  dado,  tradicionalmente  ordenado,  composto  de  verdades  cristalizadas.  A

postura crítica radical fornece ao pensamento filosófico a face da não conformação,

do questionamento constante.

O  não  contentamento  com um saber  estruturado  que  se  passa  de  uma

tradição a outra, a busca por novos horizontes do pensamento, a liberdade de se

destruir e se construir novamente, fazem da filosofia esse âmbito do pensamento

versátil  e  criador. Seu rigor  não é pequeno por  conta de sua versatilidade.  Sua

postura visa, como estamos apresentando, a criação. Sendo assim, direcionamos o

entendimento do leitor para uma perspectiva do conceito de filosofia que signifique
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pensamento  de criação conceitual,  não reflexivo,  não hierárquico,  de cunho não

dogmático e de liberdade de espanto. Todas essas características compõem o solo

do conceito de filosofia que estamos apresentando. É importante frisar que tanto o

traço dialógico quanto o da crítica radical contribuem para o conceito de filosofia de

Deleuze de criação de conceitos.

2.2 O Plano de Imanência

[...]  segundo,  o  veredicto  nietzschiano,  você  não

conhecerá nada por conceitos se você não os tiver de início

criado, isto é, construído numa intuição que lhes é própria:

um campo, um solo, que não se confunde com eles, mas que

abriga seus germes e os personagens que os cultivam. 

Gilles Deleuze

Para  Deleuze  a  criação  de  conceitos  se  realiza  associada  a

colocação de um problema. Criar conceitos é colocar um pensamento, desenvolver

uma problemática sobretudo dentro de um contexto. A filosofia como construtivismo

“[...] tem dois aspectos complementares que diferem em natureza: criar conceitos e

traçar um plano.” (Idem, p.45). Como podemos entender a relação entre esses dois

aspectos do conceito deleuzeano de filosofia?

Como posto, o conceito de filosofia se associa com o que Deleuze vem

a chamar de plano de imanência. Há nessa relação um estado de correlatividade

mas ambos não se confundem enquanto o mesmo. “O plano de imanência não é um

conceito,  nem  os  conceitos  de  todos  os  conceitos”(Idem,  p.  45).  O  plano  de

imanência funciona como uma abertura para que a filosofia se efetue como criação.

Como podemos entender essa afirmação? Isto que chamamos abertura, proporciona

a possibilidade  da filosofia  se  efetuar.  Ela  precisa  de  um espaço não  filosófico,

precisa da não filosofia ou pré-filosofia. Como podemos entender que o plano de

imanência  não é  o  conceito  de  todos os  conceitos? O plano de  imanência  é  a

imagem do pensamento, “[...] a imagem que ele se dá do que significa pensar, fazer

uso do pensamento[...]”(Idem, p.47). Deleuze expõe que a imagem do pensamento

implica numa repartição do fato e do direito. Sendo o fato modificável e plurívoco em
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detrimento  do  seu  tempo,  seu  direito  não  reivindica  senão  aquilo  lhe  cabe:  o

movimento infinito ou movimento do infinito. Tal movimento constitui a imagem do

pensamento.  Portanto,  levado  ao  movimento  infinito,  o  pensamento,  encontra

condição para  criar-se  enquanto filosófico.  O plano de imanência corresponde a

possibilidade  do  pensamento  conceitual  mover-se.  Por  isso  Deleuze  o  delimita

enquanto solo, platô. É aquilo que está ali abarcando e possibilitando o ato filosófico,

é o vazio prestes a ser preenchido, ou melhor, se faz vazio, o deserto, para pode ser

povoado.  A filosofia,  em  seu  ato  de  criação  conceitual,  em  velocidade  infinita

instaura um plano para ocupar com seus lances de dados, suas apostas. “O plano

de  imanência  não  é  um  conceito  pensado  nem  pensável,  mas  a  imagem  do

pensamento [...]” (Idem, p.47). 

É importante não confundirmos a noção de conceito com a de plano de

imanência, pois só há conceito no plano, o plano povoado, ocupado, por conceito.

“Os conceitos são acontecimentos, mas o plano é o horizonte dos acontecimentos, o

reservatório ou a reserva de acontecimentos puramente conceituais.” (Idem, p.46) O

plano de imanência é o movimento que permite que o pensamento não se cristalize.

Ao contrário do conhecimento mítico religioso que se efetua pela transcendência a

filosofia se mostra pelo meio da imanência. A imanência é usada como meio pelo

pensamento. O meio é o processo, o processo se perfaz através do movimento.

Assim temos conteúdo para entender que o plano de imanência não é um conceito

prévio ao de filosofia e sim uma condição que se efetua junto a ela.

A noção de filosofia como criação de conceitos singulares propõe uma

outra  postura  ao  pensamento  filosófico  que  não  a  clássica  de  domínio

universalizante. Enquanto pensamento singular o conceito filosófico se efetua em

um plano imanente ao seu ato de criação. O que ela recorre como de direito, é o

direito ao movimento. Enquanto modo do pensamento, ferramenta do pensamento, à

filosofia pertence a questão do movimento do pensamento. Da possibilidade de uma

prática de pensamento que não tenha predeterminações, nem finalidades fundadas,

onde o processo é mais valorizado do que o ponto de partida e de chegada.

 Segundo Deleuze a criação de conceitos é um ato da filosofia, mas

para que os conceitos sejam criados se faz necessário que se instaurem planos de

imanência.Os  conceitos  são como as vagas múltiplas  que  se  erguem e que se

abaixam, mas o plano de imanência é a vaga única que os enrola e desenrola. É
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necessário  que se instaurem planos de imanência para que os  conceitos  sejam

criados. O plano de imanência é fundamental para a criação filosófica, ele é o solo

de toda a filosofia e ao mesmo tempo horizonte da produção de conceitos.

O plano de imanência, podemos afirmar que ele é também um “Uno Todo”. A

saber, é ele  que abarca,  como um solo,  todos os conceitos.  Como diz  Deleuze:

planômeno é como se fosse uma mesa. É o lugar, o solo, onde os conceitos são

constituídos. O plano pré-filosófico pode ser entendido como anterior a filosofia, no

entanto, ele é uma condição necessária para que a filosofia possa vir a ser filosofia.

Podemos afirmar que o conceito e o plano nascem juntos. Deste modo, a filosofia é

criação de conceitos e instauração de planos de imanência. Assim afirma Deleuze: 

O conceito é o começo da filosofia, mas o plano é a sua instauração. […] é
o plano de imanência que constitui o solo absoluto da filosofia [...] sobre os
quais  ela  cria  seus  conceitos.  Ambos  são  necessários,  criar  conceito  e
instaurar o plano, como duas asas ou duas nadadeiras.(DELEUZE, 2010,
p.52).

A filosofia como criação de conceito traça um plano para se fazer criadora,

ação  de  produção,  aberta  e  não  reflexiva,  contemplativa,  comunicativa  e

universalizante. Quando Deleuze fala em criação, se refere à criação singular. Ou

seja,  os  conceitos  não  são  formas  universais  do  pensamento  que  abarcam  um

estado de coisas mas acontecimentos localizados sobre um determinado plano, solo

ou base. O plano de imanência não se confunde com um conceito mas é aquilo

possibilita.

Criar conceitos é colocar um pensamento, uma problemática dentro de um

contexto,  de um platô,  ou em alguma situação que a sirva como base.  Deleuze

chama esse platô de plano de imanência. É de grande importância apresentarmos a

relação  entre  o  plano  de  imanência  e  a  filosofia  tendo  em  vista  sua

complementaridade para a noção de filosofia deleuzeana. Para Deleuze, o conceito

de filosofia se associa com o conceito de plano de imanência. 

Diante  do  exposto  até  o  momento,  fica  mais  fácil  de  percebermos  e

entendermos a grande proposta do filósofo francês. Cabe aos filósofos sempre criar

conceitos,  mas para tal  empreitada se faz  necessário  que se erija  um plano de

imanência.  Esta é a proposta de uma filosofia,  sendo mais específico,  uma geo

filosofia,  que  seja  localizada  com  seu  ambiente,  que  responda  a  um  problema

localizado de um determinado lugar, ou até mesmos problemas filosóficos criados
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por outros filósofos. Não é coerente usar conceitos diferentes em lugares diferentes.

Portanto,  quem  se  proponha  a  fazer  filosofia  deve  ter  como  pressuposto  criar

conceitos e traçar planos de imanência.

2.3  Personagens Conceituais

Os  conceitos,  como  veremos,  têm  necessidade  de

personagens conceituais  que contribuam para sua definição.

Amigo é um desses personagens. 

Gilles Deleuze

 

Os conceitos filosóficos não se criam sozinhos.  Sua criação depende do

filósofo para vir ao mundo, mas este não os cria senão com alguma ajuda. O filósofo

fala em terceira pessoa, é um ele quando fala e quando escreve, é um outro quem

escreve. É sempre um personagem conceitual que percorre o plano de criação. O

personagem conceitual “é o devir ou sujeito de uma filosofia” afirma Deleuze. (2010,

p. 79). O personagem é para o filósofo como sua assinatura. É como um heterônimo

ou como, quando se renuncia o fato de dizer eu ou quando dizer eu já é ser outro. O

amigo é um destes personagens e aparece no meio grego como uma “presença

intrínseca ao pensamento, uma condição de possibilidade do próprio pensamento,

uma categoria viva, um vivido transcendental.” (Deleuze, 2010,p.8.).

O filósofo é o artesão a quem compete a criação dos conceitos e a filosofia é

o seu ofício. A filosofia é o ponto de intercessão onde o conceito e a criação se

unem,  se  completam  e  se  remetem.  O  conceito  de  filosofia  une  o  termo  filos,

derivação de filia que significa amizade, no sentido de aproximação, com sofia que

significa saber ou deleuzeanamente, conceito. Filosofia significa, portanto, amizade

pelo saber ou conceito e o filósofo seria o amigo do conceito. 

O amigo como personagem conceitual força o pensamento a depender dele

como presença.  De  modo  que,  sem ele,  o  pensamento,  não  se  atualizaria.  Na

filosofia,  o  amigo  “não  designa  mais  um personagem extrínseco  (…),  mas  uma

presença intrínseca ao pensamento, uma condição de possibilidade do pensamento”

(DELEUZE, 2010 p. 11); O amigo adquire o estatuto de determinação transcendental

do pensamento.  Não se trata de afirmar que o personagem conceitual  seria  um

pressuposto do pensamento, como talvez se pudesse concluir apressadamente. O
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amigo aparece como pensamento, ou seja, não há anterioridade de um em relação

ao  outro.  Há,  na  verdade,  o  duplo  aparecimento  do  amigo  (como  instância

transcendental) e do pensamento.

O  personagem  conceitual  do  amigo  exerce  um  papel  fundamental  no

desenvolvimento  do  conceito  como  criação  propriamente  filosófico.  O  amigo  do

conceito grego fornece a Deleuze elementos para compor sua perspectiva acerca da

natureza da filosofia. O meio, a amizade e a opinião são os três traços presentes ao

meio  grego  que  possibilitaram  o  surgimento  da  prática  filosófica  e

consequentemente  o  aparecimento  do  amigo.  Na  visão  de  Deleuze,  esses  três

elementos, cada um a sua maneira e ao mesmo tempo, juntos, apresentam as três

instâncias que proporcionaram o surgimento da filosofia: a sociabilidade como meio

de relação equivale ao plano de imanência; o amigo, ao personagem conceitual; e o

gosto pela opinião, conversação, é o que levaria o amigo à criação de conceitos. É

preciso traçar um plano, inventar personagens e criar conceitos. Eis a construção da

filosofia, segundo Deleuze.

O meio grego apresentou condições que instigaram o pensamento a criar e

consequentemente  a  gerar  a  filosofia.  Uma  dessas  condições  filosóficas  era  a

possibilidade de opinar sobre as decisões da vida política. Eis um exemplo de um

plano de imanência onde se dá a experimentação de pensar o novo, fato que não

aconteceria em um plano político onde o pensamento em seu exercício fosse pré-

determinado.

Ao promover o amigo como relação social, a cidade grega, traçou um plano

de imanência e também fez reinar a livre opinião entre seus cidadãos. Foi preciso a

coadaptação  desses  elementos  para  que  a  prática  filosófica  se  desse.  A

possibilidade de exercer a livre opinião gerou no espírito do cidadão antigo um certo

gosto pela conversação.

Chama-se gosto esta faculdade filosófica de coadaptação, e que regra a
criação  de  conceitos.(…)  “Se  se  chama  Razão  ao  traçado  do  plano,
Imaginação  à  invenção  dos  personagens,  Entendimento  à  criação  de
conceitos,  o  gosto  aparece  como  a  tripla  faculdade  do  conceito  ainda
indeterminado,  do  personagem  ainda  nos  limbos,  do  plano  ainda
transparente. (Deleuze, 2010, 93).

O gosto é responsável pela correspondência dessas três instâncias. Ele faz

definir  o  personagem sobre  o  plano  de  imanência.  O personagem conceitual,  o

filósofo como amigo do conceito, é justamente aquele que surge em meio ao gosto
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pela conversação através da sociabilidade das opiniões mas também é aquele que

romperá com a mera opinião em busca de uma opinião cada vez mais refinada.

O amigo como personagem imanente a sociabilidade da sociedade grega é

elementar para a noção filosofia de Deleuze. A amizade proporciona aos amigos não

se relacionarem apenas um com o outro mas com algo a ser alcançado: os amigos,

só  o  são,  porque  se  fazem  como  pretendentes  a  algo.  Na  visão  de  Deleuze:

pretendentes ao conceito, no que diz respeito ao filósofo. Isto porque o que os faz

como pretendentes  ao conceito,  que por  sua vez  não é dado de antemão,  é  a

relação de rivalidade imanente ao campo político da cidade grega.

Essa amizade criativa da filosofia grega é uma via de mão dupla. É-se amigo

e rival  ao mesmo tempo.  Amigos por  que o objeto  de pretensão que os  faz se

relacionar é o mesmo, por exemplo: a madeira. Mas na disputa do que é a madeira

são  rivais.  Deleuze toma como exemplo  a  figura  do  marceneiro  para  explicar  a

prática da amizade grega. O marceneiro aspira à madeira, mas na definição do que

é a madeira, ele choca-se com o guarda-florestal, que também aspira à madeira,

com o lenhador e com o carpinteiro. Todos podem e querem ser o amigo da madeira.

Deste modo a relação de amizade é praticada sobre o espectro da rivalidade. Tal

relação os torna amigos do conceito. Pois os faz criar os conceitos que disputarão

pelo acontecimento. Tal relação de amizade fez-se em um ambiente que declarou

seus  convivas  livres  enquanto  rivais.  A  possibilidade  de  se  ser  refutado  era

intrínseca  aquele  que  vinha  a  fazer  uso  do  conceito  enquanto  acontecimento,

quando se tratava de definir a natureza do que quer que viria a ser. Assim podemos

entender  que a amizade enquanto  prazer  de  associação fomentou a criação de

conceitos,  via  conversação,  e  em  primeira  instância  essa  criação  era  social.  A

criação de saber acerca de algo, neste aspecto, é dada a partir  de uma relação

social. A sociabilidade como característica política grega impulsionou o surgimento

do personagem conceitual que abriu as portas para a atividade filosófica.

O  filósofo  emanou  deste  ambiente,  cujo  gosto  pela  opinião  atrelado  a

rivalidade fez de seus convivas criadores do mundo que os cercava. Deleuze criou

desta maneira uma releitura para a definição de filósofo. Significando-o como “amigo

do conceito”, construiu uma perspectiva de filosofia como instância criadora. Sendo

o filósofo o amigo do conceito como aquele que busca uma sabedoria não sabida e

que constrói a partir de uma relação imanente ao meio em que vive.
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Deleuze  situa  a  filosofia  na  Grécia  Antiga  dando  ênfase  ao  conceito  de

filosofia em sua relação ao problema do amigo. Remetendo-o ao contexto grego, faz

com  que  a  filosofia  apareça  como  um  acontecimento  propriamente  grego.  É

importante afirmar que esse problema, o da relação do filósofo com a sofia, conceito

que transita pela amizade, é crucial para o nosso objetivo de fixar, mesmo que do

ponto  de  vista  de  uma história  frenética,  o  sentido  da  atividade  filosófica  como

criadora de conceitos. Entretanto, cabe-nos indagar: qual a relação do amigo com o

conceito?  Pois  como vimos,  para  Deleuze,  o  filósofo  é,  justamente,  o  amigo do

conceito, ou seja, o “conceito em potência” (DELEUZE, p. 13). O que significa ser

conceito em potência? Lembremo-nos da definição de filosofia que permeia o objeto

deste trabalho: a definição do conceito de filosofia se funda na invenção e criação de

conceitos. Os conceitos não preexistem aqueles que lançam mão deles, os filósofos;

antes, é necessários criá-los. O conceito é o resultado de um ato criador; ele é a

atualização de uma potência. Mas existe a necessidade de um vetor de atualização:

o filósofo. Assim posto, o que é então que Deleuze pensa sobre o conceito?
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3 O CONCEITO

O  conceito  define-se  pela  inseparabilidade  de  um

número  finito  de  componentes  heterogêneos  percorridos  por

um ponto em sobrevoo absoluto, à velocidade infinita.

Gilles Deleuze

Pensar não é uma atividade natural. Se faz necessário um esforço para se

praticar tal ação. O conceito como criação filosófica oferece uma saída para o caos

mental.  Como  realidade  filosófica  o  conceito  corresponde  ao  "  contorno,  a

configuração, a constelação de um acontecimento por vir". (Idem, p. 42). Ele não

anuncia  um  estado  de  coisas,  a  essência  das  coisas.  Em  sua  ação  põe  um

acontecimento  que  sobrevoa  os  momentos  vividos.  O  conceito  filosófico  é  um

acontecimento, o acontecimento do rosto, de Outrem, do pássaro, da madeira. Tanto

o guarda-florestal, como o marceneiro, aspiram e pretendem a madeira, cada um

sobrevoando-a à sua maneira. “Cada pretendente ao conceito corta o acontecimento

a  sua  maneira”  (Idem,  p  43).  Seu  potencial  de  verdade  advém em função  das

condições de sua criação. Seu sobrevoo corresponde ao estado do conceito como

ato de pensamento que disputa a um acontecimento.

“É próprio do conceito tornar os componentes inseparáveis nele: distintos,

heterogêneos e todavia não separáveis[...]”(Idem p. 27). O um não exclui o outro, ao

contrário, é preciso que haja o outro. Tal multiplicidade à qual o conceito é remetido

é  o  que  dá  sentido  à  sua  consistência.  Esta  multiplicidade  é  possível  pois  a

produção  de  conceitos  opera  por  uma zona  de  indiscernibilidade,  uma zona  de

vizinhança. Usaremos um exemplo dado pelo próprio Deleuze no capítulo dedicado

ao conceito em sua obra, “O que a filosofia?”:

No conceito de outrem, o mundo possível não existe fora do rosto que o
exprime, embora se distinga dele com o expressado e a expressão; e o
rosto, por sua vez, é a proximidade das palavras de que já é o porta-voz.
(DELEUZE, 2010, p. 28).

A esse respeito, podemos entender que os componentes de um conceito

permanecem distintos, porém algo permite que se passe de um a outro. “Há um

domínio  ab  que  pertence  tanto  a  quanto  a  b,  em  que  a  e  b  '‘se  tornam’'

indiscerníveis”  (Idem,  p.  28).  É  através  dessas  zonas  de  inseparabilidade  que
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Deleuze  explica  a  múltipla  consistência  interior  do  conceito.  Suas  zonas  de

vizinhança permitem que um conceito não seja um pensamento sem movimento. Tal

característica o faz ser uma ferramenta cuja ação se associa ao devir das coisas no

papel de inseri-lo alguma ordem.

Um conceito  jamais  pode  ser  simples.  “Não  há  conceitos  simples.  Todo

conceito  tem componentes,  e  se define por  eles.”  (Idem, p.  23).  Tomando como

exemplo o conceito de outrem podemos analisar que ele é contornado por outros

conceitos,  como  o  de  rosto,  de  expressão,  de  voz.  Porém o  conceito  de  rosto

também é considerado um conceito que tem os seus próprios componentes. Assim

é, porque todo conceito é um todo fragmentado. Isto indica que a noção de conceito

que Deleuze constrói, quando caracteriza a filosofia como criação conceitual, não é

uma noção que pretende propor que o conceito seja uma unidade em si, essencial,

mas  uma  multiplicidade  composta  de  componentes  singulares  passíveis  de

modificação. O conceito é um incorporal que se encarna nos corpos. Contudo, como

já afirmado, não se confunde com seus estados de coisas.

Como  exemplo  tomamos  a  análise  deleuzeana  acerca  do  conceito  de

Cogito, assinado por Descartes. O Cogito de Descartes, o eu, é composto por três

componentes:  duvidar,  pensar  e  ser.  "  O enunciado  total  do  conceito,  enquanto

multiplicidade, é: eu penso ‘logo’' eu sou; ou, mais completamente: eu que duvido,

eu penso, eu sou, eu sou uma coisa que pensa.” (Idem, p. 33). Para Deleuze o

conceito de Cogito se condensa aos seus componentes no ponto E que atravessa

todos  os  componentes.  Os  componentes  dos  conceitos  correspondem  a  suas

ordenadas intensivas e equivalem as suas zonas de vizinhança que são suas zonas

de indiscernibilidade. Podemos notar a partir disso como um conceito se põe como

uma  totalidade  fragmentária.  São  necessários  pontes  e  encruzilhadas  para  a

composição de um conceito tendo em vista que sua natureza não é simples mas

composta por partes.

A  natureza  do  conceito  não  é  simples  pois  se  constrói  a  partir  da

multiplicidade de seus componentes e guarda a qualidade de poder se alterar. “[…]

cada conceito remete a outros conceitos, não somente em sua história, mas em seu

devir ou suas conexões presente.” (Idem, 2010, p.27). O devir no qual está instalado

a  produção  conceitual  faz  com  que  o  conceito  em  sua  multiplicidade  diga  o

acontecimento,  em  vez  de  dizer  a  essência.  Dotada  de  tal  atitude,  a  filosofia
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deleuzeana  compõe uma ideia  de  conceito  que  o  compreende  dotado  por  uma

natureza de componentes inseparáveis, de agrupamento finito, mas que carregam

consigo uma chave para o infinito. Os conceitos têm a capacidade de se reagrupar e

se associar de acordo com a filosofia que os agrupa e reagrupa a partir  de sua

criação. Anunciam uma gama infinita de acontecimentos. Os conceitos como formas

ou volumes são inseparáveis de variações,  as quais estão sujeito  a modificação

infinita.

Neste sentido o conceito é um ato de pensamento que põe o acontecimento

em sua singularidade pois não o pretende fixar um estado de coisas invariável. Por

consequência disto é importante afirmarmos que lhe pertencem uma história, uma

questão  problema,  uma  assinatura,  pois  ele  é  composto  por  componentes  que

derivam  desta  gama  de  associação.  O  conceito  está  localizado  num  momento

singular e não anuncia um estado de coisas, uma realidade pré-existente às coisas

mas  as  anuncia  como  acontecimentos.  A natureza  dos  acontecimentos  que  os

conceitos convocam anunciam a grandeza de uma filosofia.

Para Deleuze o conceito  não é incriado mas anuncia um contexto e uma

assinatura  como  marca  de  sua  criação.  A filosofia  não  se  limita  a  fabricação

impessoal  de conceitos,  ainda mais,  o conceito  é um ato de criação onde cada

filósofo deixa sua marca e respectivamente põe o acontecimento a que tal conceito

pretendeu. O conceito é sempre assinado e com ele traz a marca do seu criador, o

filósofo.  Assim sua realidade se vê  envolta  a um pertencimento  contextual,  com

problemas singulares em vias  de disputa,  e  disposta  a fazer  cessar, pelo ínfimo

momento que seja, a ação incessante do caos que a tudo dissolve.

A  tese  que  situa  o  conceito  advindo  sempre  da  criação  do  filósofo  se

contrapõe a tese que considera  o conceito  como algo a-histórico,  sempre dado.

Desta forma podemos entender que a assinatura do conceito é como a sua marca

mundana que o da chão e terra natal. [...] uma filosofia não deve jamais ser como

um sistema, mas como respostas possíveis a problemas possíveis num determinado

mundo vivido. (GALLO, 2008, p. 41). 

Deleuze além de atribuir ao conceito uma assinatura mundana também o

atribui como tendo uma história. A assinatura o põe no mundo. Encontra o corpo que

lhe fará ter  vida. A história o liga a outros conceitos,  o põe na esteira filosófica.

Contudo não se trata de uma história linear. É uma história de muitos cruzamentos,
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de encontros e desencontros. Um conceito pode se conectar a diversas fontes e

campos do saber. “Numa palavra, dizemos de qualquer conceito que ele sempre tem

uma história, embora a história se desdobre em zigue-zague, embora cruze talvez

outros planos diferentes.”(DELEUZE, 2010, p. 26.) A história do conceito indica sua

singularidade, um conceito jamais é o mesmo, ele é sempre um emaranhado que

por vezes conserva pedaços ou componentes vindos de outros conceitos. O que se

faz é recortar, delimitar um novo problema, de tal  modo que o conceito  assume

cores  e  sons  diferentes,  novos  contornos.  Num  mesmo  conceito  pode  haver

componentes  de  outros  conceitos.  Um conceito  quando  retomado por  um autor,

quando relido,  nunca é  o  mesmo.  Um conceito  mesmo que retomado por  outro

filósofo opera um novo recorte. O conceito para Deleuze não é dotado de verdades

nem diz verdades a não ser num sentido muito específico do termo. Existe algum

nível de veracidade quando um conceito se relaciona com uma história. O conceito

tem uma história,  sobretudo com nossos devires, com os processos segundo os

quais o conceito se encontra alojado. Ao filósofo compete a tarefa de criar conceitos

para  problemas  que  necessariamente  estão  sempre  em  mudança.  A  criação

filosófica  é  uma  singularidade.  Isto  é,  seus  conceitos  trazem  consigo  a  marca

daqueles que os criaram. Fato que demonstra que os conceitos se modificam e não

se repetem. Quando deslocados não estão mais no plano do qual foram retirados,

assim operam novos contornos e não são mais os mesmos.

Um conceito é sempre criado a partir de situações-problema. Um conceito

nunca é criado do nada. Um problema deve ser posto pelo filósofo para que um

conceito  possa  surgir.  Sendo  um  conceito  algo  de  aplicação  particular  em  sua

relação com um problema, como poderíamos então verificar seu nível de verdade? 

“Todo conceito remete a um problema, a problemas sem os quais não teria

sentido, e que só podem ser isolados ou compreendidos na medida de sua solução”

(DELEUZE,  2010,p.24).  Os  conceitos  em  sua  esfera  de  atuação  operam  em

problemas mal colocados ou mal acabados que o filósofo entra em contato. Esta

condição demonstra que um conceito sempre é criado em relação a um contexto

que o fornece solo. O plano de imanência, pré-filosófico, fornece ao conceito seu

chão,  não  o  deixa  pairar  sem  rumo.  Sendo  assim  a  dimensão  de  verdade  do

conceito está intimamente correlacionada com sua esfera de atuação, ou seja, com

seu plano de imanência.
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Em sua denúncia que a filosofia não privilegiou a questão do conceito em sua

história, Deleuze propõe uma pedagogia do conceito

Os filósofos não se ocuparam o bastante com a natureza do conceito como
realidade filosófica. Eles preferiram considerá-lo como um conhecimento ou
uma representação  dados,  que  se  explicam por  faculdades  capazes  de
formá-lo (abstração ou generalização) ou de utilizá-los (juízo). (DELEUZE,
2010, p. 18)

A leitura deleuzeana da história da filosofia critica a consideração de que o

conceito  seja  algo  dado,  como  algo  presente,  como  aquilo  que  sempre  esteve

presente. “Para dizer de outra maneira, raras as vezes encontramos na história um

esforço de '‘conceituação do conceito’ ”. (Idem, p. 38). Sendo assim, a pedagogia do

conceito  vem analisar  quais  as  condições  e  possibilidades  de  sua  produção.  O

estatuto pedagógico do conceito delimita as possibilidades de sua criação: “[…] uma

multiplicidade de elementos, que ganham sentido com o movimento de articulação

que o mecanismo de conceituação promove.”(Idem, p. 43).

Os  conceitos  trazem  a  possibilidade  de  novas  significações  aos

acontecimentos que promovem. Sua pedagogia está intrinsecamente ligada a uma

multiplicidade de elementos. Como um dispositivo do pensamento o conceito não

tem por função criar verdades que impeçam a variação à prática do pensar mas

reivindica o movimento como cede do pensamento.

Encontramos  em  diversos  momentos  da  história  da  filosofia  com  a

consideração de que o conceito é uma ideia geral ou abstrata, um ente metafísico. O

que  precisamos fixar  é  que  o  conceito  deleuzeano  não  é  um universal.  […]  na

medida  em  que  é  próprio  do  conceito  colocar  o  acontecimento,  que  é  sempre

singular. (Idem p. 38). Como um dispositivo, ferramenta do pensamento, o conceito é

produzido de acordo com condições encontradas no âmbito  a que compete seu

sentido e atua senão na esfera destas condições. Ele não tem por função apontar

supostas verdades, mas como ferramenta singularizante produz novas significações

em relação aos contextos que pretende e que cria. Se contrapondo a uma tendência

que se estendeu, podemos afirmar de Platão a Kant, o conceito para Deleuze não é

uma  representação  do  estado  de  coisas,  um  universal.  Em  sua  perspectiva

filosófica,  o  conceito  se  equivale  a  uma aventura  do  pensamento  que  em suas

sinuosidades  cria  os  acontecimentos  que  por  sua  vez  trarão  a  possibilidade  de

mundos possíveis. A ação do conceito parece exprimir a possibilidade de atualização
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ao pensamento, proporcionando à experiência uma nova maneira de aprender e de

significar. Tal é a exclusividade do conceito. Uma maneira de reaprender a enxergar,

a ver e a pensar.

O conceito é ao mesmo tempo relativo e absoluto. Relativo em relação a

dimensão de seus componentes internos, da sua relação com outros conceitos, com

o plano que ocupa e com o problema que esta inserido. Absoluto pela intensidade

que comporta o lugar que ocupa " sobre o plano, pelas condições que impõe ao

problema" (Idem, p.30).  Ou seja, absoluto enquanto possibilidade de resposta ao

problema inserido. Absoluto enquanto um todo que ocupa uma determinada posição

em relação ao seu contexto. 

“A relatividade e absolutilidade do conceito são como sua pedagogia e sua

ontologia, sua criação e sua autopunição, sua idealidade e sua realidade”. (Idem,

p.30).  O  conceito  põe  a  si  mesmo  e  põe  o  objeto.  Ele  não  tem  referência  é

autorreferencial. O construtivismo deleuzeano carrega como marca a união entre o

uno e o relativo. Diferente da lógica, um conceito nunca é sem sentido. Deleuze não

considera que o conceito seja uma forma discursiva dotada de intenção de encadear

proposições em busca de um sentido. Desta forma o conceito apareceria despido de

sentido. Um conceito é sempre uma multiplicidade, não há conceito que não remeta

a um outro e assim infinitamente. O conceito é um devir, encontra sentido na relação

com outros conceitos. Conceitos são como vizinhos que não delimitaram muito bem

seus terrenos, não se pode saber exatamente a linha demarcatória entre o começo

de um e o término de outro, eles se mesclam. Desta forma, a criação de conceitos

em suas zonas localizadas, não universais, pontuais, nos permite afirmar que um

conceito é dotado de singularidade, não de unidade. Ele é único apenas na medida

em que é singular.

É importante afirmar que a concepção de filosofia de Deleuze envolve a

colocação de um bom problema. O filósofo quando cria um conceito, assim o faz ,

tendo em vista um horizonte imanente que abarque sua atividade. Tal necessidade

de  criar  conceitos,  de  atualizar  o  pensamento,  se  dá na medida em que existe

demanda para a renovação do pensamento. Cada contexto demonstra determinadas

singularidades, sendo assim, o pensamento que se efetua em cada um deles não

será o mesmo. Deste modo podemos indicar que uma grande marca do conceito

deleuzeano é o seu caráter de hecceidade. Apresentar-se como um acontecimento o
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libera  da  extensão  do  estado  de  coisas  e  o  atribui  somente  intensidades.  Um

conceito nasce do mundo para o mundo, ele não é criado do nada, assim carrega

sua singularidade. O rosto que me aparece no sul não é o mesmo que me aparece

no  norte.  Queremos  dizer,  Deleuze  não  entende  um  conceito  como  uma

representação universal mas como aquilo que é fruto da pluralidade dos encontros.

O rosto é a possibilidade de um encontro.

 Se a criação conceitual não tiver conexão com algum problema, tal esforço,

pode ser considerado no ponto de vista deleuzeano, uma tarefa trivial ou inútil. A

filosofia deve criar conceitos na medida em que encontra problemas mal acabados

ou  mal  colocados.  Deste  modo  podemos  compreender  que  a  filosofia  em  sua

criação se apropria de componentes conceituais de épocas, contextos e problemas

variados. Fato que a potencializa como fonte de saber inovador que permite aos

mundanos  uma  nova  leitura  acerca  de  seu  mundo.  Sendo  assim  fica  clara  a

proposta da filosofia como um saber aberto, não dogmático, em que o filósofo livre

para  criar  se  agencia  com  peças  conceituais  de  outros  pensadores,  de  outros

momentos e de outros lugares para formar seu conceito. Podemos perceber que a

perspectiva  deleuzeana  acerca  do  conceito  cria  uma esfera  da multiplicidade.  A

saber o conceito corresponde a todas possibilidades, todo mundo possível, que se

exprime e se efetua numa linguagem.

Gostaríamos  de  ressaltar  sobre  a  natureza  do  conceito  que  como  um

incorporal  que se efetua nos corpos,  esta  ferramenta do pensamento nos serve

como coordenadas dotadas de intensidades que nos põem os acontecimentos. Um

rosto de horror em plena noite nos faz ter determinado tipo de significação perante o

acontecimento do que um rosto sorridente em dia de sol. Queremos dizer que, o

mundo oferece e carece do conceito para ter um acontecimento definido, por mais

momentâneo que seja.  O conceito é o contorno que instaura os acontecimentos

como tais.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando deixamos de considerar a filosofia como um metadiscurso abrimos

espaço  para  que  ela  se  torne  uma ação  produtiva.  A filosofia  como criação  de

conceitos atua como via de enfrentamento a esfera de pensamento conservadora

que a considera como um saber legislador. Sua função não é produzir universais

para  representar  um  estado  de  coisas  constituído,  que  corresponde  a  uma

estabilidade  do  real.  Mas  junto  a  variação do mundo,  do  movimento  ao infinito,

participa de um ambiente múltiplo de problemas imanentes a seus atos de criação.

Deleuze, cria de maneira original um solo para assentar a filosofia, onde o processo

do pensamento é valorizado em detrimento da fundamentação a priori. O conceito

de filosofia de Deleuze a concebe como acontecimento de criação. Deste modo,

entendemos que a filosofia acontece como ruptura aos mecanismos de conservação

do pensamento que se fundam sobre valores a priori. Refletir sobre outras áreas do

saber, servir ao pensamento enquanto movimento retroativo deixa de ser o lugar da

filosofia  para  Deleuze.  A filosofia  sai  de  uma  posição  estéril  para  uma  posição

construtivista e horizontal em relação a outros campos do saber. Cabe a filosofia

criar conceitos, só a ela, e não legislar ou refletir sobre outros campos do saber. O

conceito filosófico como um catalisador oferece ao pensamento a possibilidade da

multiplicação.  Enquanto  tal,  seu percurso  não se  fecha.  Para  além de verdades

eternas o conceito deleuzeano aparece como possibilidade de relação. O movimento

é trazido para o seio do pensamento. De outra maneira, sua definição de filosofia

parece ir além de uma definição pois é um tipo de definição que a mantém aberta

sem ser  ambígua.  Deleuze criou um conceito  de filosofia  que conseguiu unificar

todas  as  filosofias  mas  mantendo  suas  diferenças.  Ao  pensar  a  filosofia  como

criação conceitual, cria um conceito que funciona na relação, garantindo assim a

multiplicidade e a variação para o seio de sua prática. 

 Não considerar a capacidade criativa e original necessária ao fazer filosófico

implica,  de  algum  modo,  na  impossibilidade  de  concebermos  o  fazer  filosófico

enquanto forma de pensamento autônomo. O já pensado representa apenas fontes,

problemas que conduzam a novas problematizações e novas soluções. Assumir o

terreno filosófico como criação de conceitos possibilita o alcance de dimensões para

além do dado. Sendo assim podemos indicar a atividade filosófica como um fazer de
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atualização. Isto significa dizer que a concepção de filosofia de Deleuze tem por

finalidade trazer a possibilidade do novo para o mundo através da filosofia.

Uma das questões relevantes que gostaríamos de ressaltar  se forma de

modo  a  não  inserir  no  seio  da  atividade  filosófica  a  busca  por  universais,  por

entidades  abstratas  pré  existentes.  A questão  da  filosofia  não  é  de  aceitar  os

conceitos como dados, contemplá-los como entidades eternas e imutáveis mas ao

contrário é preciso desconfiar das pretensões universais e eternas para que através

da  criação  de  conceitos  o  pensamento  possa  se  atualizar  e  não  perder  sua

infinitude, seu movimento. Os filósofos não devem mais se contentar em limpar os

conceitos dados ou remeter sua atividade ao que é conhecido ou dado como real

mas sim fabricar uma nova perspectiva para os acontecimentos, oferecer uma nova

maneira de ver o mundo.

Como vimos a crítica deleuzeana à acepção tradicional de conceito filosófico

enquanto essência possibilita a recusa das acepções da atividade filosófica como

contemplação, reflexão e comunicação pois estas admitem um realismo que tem

como finalidade representar, demonstrar ou comunicar um estado de coisas. Para

Deleuze, o conceito filosófico não se caracteriza por esses moldes. Sua acepção de

conceito filosófico tem como dimensão remeter ao acontecimento e não a essência,

é  importante  fazermos  essa  ressalva.  Portanto  não  devemos  procurar  por  um

conceito como se este fosse algo que pudesse ser encontrado, ele não pré-existe

enquanto realidade dada. Mas como ferramenta do pensamento é criado a partir de

condições  encontradas  em  seu  ambiente.  Deste  modo  a  acepção  de  conceito

filosófico de deleuze testemunha a favor de um dispositivo que permite o ato de

pensar  experimentar  o  novo  pensar.  Assim  podemos entender  o  conceito  como

produto  e  produtor.  Produto  do  filósofo  e  produtor  de  conceitos  novos  e  de

acontecimentos na medida que os torna possíveis. Portanto devemos entender o

conceito não como uma opinião sobre as coisas mas como aquilo que delimita as

possibilidades de uma nova significação sobre elas. Seu estatuto se define por uma

multiplicidade de elementos que arranjados ganham movimento e promovem um

sentido. Como uma amálgama de elementos um conceito é sempre singular pois

atua dentro de um ambiente.

 Enquanto intenção e não extensão a atividade de criação de conceitos só

ganha consistência se erigida junto a um plano de imanência. Está relação pode ser
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vista como uma originalidade do construtivismo deleuzeano. O plano de imanência

traz a filosofia como imagem do pensamento a reivindicação ao movimento infinito.

O plano de imanência é o solo da produção conceitual.  Sem esta condição pré

conceitual  o  conceito  não  pode  existir.  Cabe  ressalva  pois  como  condição  pré-

filosófica não devemos entender que seja algo anterior, mas como condição interna

é necessário sua instauração para a filosofia surgir. Este traço faz da filosofia algo

localizada em determinada atmosfera dotada de abertura,  produzindo-se para se

manter viva e não algo que se pretende enquanto realidade universal.

O terceiro elemento da filosofia, além da criação conceitual e do plano de

imanência, que completa sua definição, é a invenção de personagens conceituais.

Vimos  a  importância  do  personagem  do  amigo  para  a  acepção  de  filosofia  de

Deleuze. O amigo grego agrega o valor necessário para o plano de imanência que

Deleuze quer  dar  a  filosofia  e  intervêm na sua própria  definição de conceito  de

filosofia.  Esses  heterônimos  são  quem  manifestam  os  sujeitos  das  filosofias.

Optamos  por  usar  o  personagem  do  amigo  para  explicar  o  funcionamento  da

filosofia como criação de conceitos.

A filosofia é portanto constituída a partir da união dessas três instâncias: o

plano de imanência que é preciso traçar, os personagens conceituais que precisam

ser inventados e os conceitos criados. Esses verbos substituem os verbos refletir,

contemplar e comunicar.

Não obstante podemos afirmar que a concepção de filosofia como criação

de conceitos não a situa no campo da generalidade. Tal acepção pretende levar a

filosofia  o  que  há de  único  em cada uma delas.  A univocidade  a  qual  Deleuze

pretende em relação as filosofias é a produção que a todas é imanente. Produção de

caráter  construtivo,  complexo,  que  num  encadeamento  perpétuo  articula

multiplicidades de conceitos e intui novos. Não devemos esquecer que a filosofia

para  Deleuze  trabalha  em  constante  atenção  ao  mundo.  Se  atenta  aos  seus

pormenores, suas variações e pluralidades. Assim sua criação atua na dimensão da

multiplicidade, no fomento ao movimento que a tudo preenche.

Podemos  afirmar  que  Deleuze  fornece  a  filosofia  uma  maneira  de

experimentar o mundo através do pensamento. Um conceito pode nos agenciar de

possibilidades. O conceito é como um som, como uma cor, nos afeta. A criação

filosófica  nos  leva  a  novos  acontecimentos  a  partir  dos  seus  conceitos.  Criar
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consiste  em  remeter-nos  ao  contato  com  um  processo.  Assim  o  pensamento

filosófico  deixa  de  lado  a  intenção  de  buscar  o  pensamento  de  todos  os

pensamentos, a base mãe por excelência, o meta discurso não é mais sua busca. A

singularização, o estilo, faz da filosofia uma maneira de ver e fazer ver o mundo.

Não o verdadeiro mundo, aquele das fáceis certezas, do pensamento único. Mas

aquele da multiplicidade, no enfrentamento ao caos é que a filosofia faz ver. Nem

vencer, nem fugir, mas o que importa é conviver com o caos para dele poder extrair

novas perspectivas de vida.

O filósofo convive com o caos e nele mergulha. É um mergulho abaixo das

linhas, das formas. Em seu retorno do caos, que se opõe ao reinado do mesmo, trás

as variações conceituais a seu modo que contribuem para a possibilidade de uma

multiplicidade. O caos não é um inimigo da filosofia, ela o enfrenta para dele extrair

elementos para sua criação. Cabe-nos dizer que a filosofia segundo Deleuze nunca

deixará de lutar contra as generalizações que fazem do mundo um lugar estéril e

acabado. Sua busca se faz pela possibilidade do novo, pelos novos acontecimentos

que muitas vezes não são valorizados pela visão comum, fazendo o modo de ver o

mundo como apressado e escravizante... Avante, a filosofia é aquilo que não tem

fim!

Por fim, aquilo que empreendeu esta pesquisa foi  a tentativa de situar a

filosofia num campo de trabalho que a entenda como criação. Fato que a livra de

uma estância de pensamento transcendental. Desta forma conseguimos concedê-la

uma  função  e  uma  singularidade  e  ao  mesmo  tempo  trazê-la  para  o  seio  da

problemática humana. Este recorte é importante para manter  a  filosofia  em uma

escala de pensamento vivo que se mantém em vias abertas. 

Este  trabalho  foi  fruto  de  uma  pesquisa  introdutória  ao  pensamento  de

Deleuze que teve por  objetivo  entender  sua concepção de filosofia  para em um

segundo  momento  pensar  a  relação  da  criação  filosófica  com  suas  instâncias

complementares.
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