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“Me parece certo que a filosofia é um verdadeiro canto,  

que não é o da voz, e que tem o mesmo sentido de movimento que a música.” 

  

(Gilles Deleuze, Conversações) 

 



RESUMO 
 

Aline de Oliveira Rosa Moreira. A Pop’Filosofia no Ensino Médio. 2016. Xx f. Produto 
Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Filosofia) – Colégio 
Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 
ano da defesa. 
 
 
 
Essa pesquisa visa a investigar a relação que a filosofia mantém com a arte na obra de 
Gilles Deleuze. Segundo o autor, a filosofia mantém uma relação essencial, intrínseca, 
com a arte, não lhe sendo nem superior nem inferior. Filósofos e artistas são igualmente 
pensadores e criadores. O conceito de Pop'filosofia deleuziano privilegia essa relação, 
buscando afirmar a presença de uma compreensão não-conceitual, intuitiva, dos 
conceitos. É por meio dessa compreensão que a filosofia se relaciona internamente com 
a arte, sendo capaz de falar diretamente para não-filósofos, como os artistas falam para 
um público em geral. A presente pesquisa é um olhar estético sobre o ensino de filosofia 
e a atuação do professor de filosofia no Ensino Médio, apresentando a Pop'filosofia como 
meio para uma educação estética e criadora, tomando a composição entre filosofia e arte 
com o objetivo de proporcionar aos alunos o encontro com os conceitos e as sensações, 
encontro que o estimule a um processo de aprendizagem para a possibilidade de um 
pensar criativo. 
 
 
Palavras-chave: Filosofia, Arte, Conceito, Criação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O conceito de Pop'filosofia deleuziano visa a aproximar as sensações e os 

conceitos, concebendo o pensamento, não como esclarecimento lógico-argumentativo, 

nem como reflexão, nem como análise discursiva, mas como criação. O encontro entre 

conceitos e sensações está no cerne da concepção deleuziana de pensamento. Diante 

disso se desdobra a pergunta: O que é pensar? Pensar é criar. Pensar é ato criativo, há 

tanta criação na filosofia como há pensamento na arte. E, sempre quando há criação, há 

a presença de uma intuição, que não se reduz a termos lógico-argumentativos. Por esse 

motivo, a filosofia guarda, no seu interior, a sensação, e, por meio dela, uma 

compreensão intuitiva. 

Neste sentido, o ensino de filosofia como Pop'filosofia assenta-se na concepção 

de que pensar é ato criativo. Buscamos trazer para a filosofia um processo de ensino que 

entrelace conceitos e sensações. Buscamos aqui nem tanto dizer como deve ser a 

prática docente, mas sim trazer uma proposta de ensino estético-conceitual, encontrada 

na fundamentação teórica de Deleuze sobre o ensino de filosofia. Trata-se, pois, de 

algumas sugestões que concebe o ensino de filosofia como um processo de ensino que 

entrelace conceitos e sensações. É nesta direção que levantamos as seguintes 

perguntas: “de que forma o professor de filosofia pode possibilitar esse processo para 

que os conceitos, juntamente com as sensações da arte, sejam trabalhados de forma a 

estimular a aprendizagem para a criação?”, e “Se pensar é ato criativo, como ‘ensinar a 

criar’?”. Afinal, é mesmo possível ensinar a criar? Ou a criação se dá por caminhos 

imprevisíveis? 

A partir desse processo investigativo, esta monografia explicita, através de uma 

apresentação filosófica, em que medida um olhar estético sobre o próprio ensino de 

filosofia e a atuação do professor de filosofia foram determinantes para a minha prática 

docente. Soma-se a esta investigação, a produção de um material didático voltado para o 

professor de filosofia que atua no Ensino Médio, que procura apresentar a Pop'filosofia 

como meio para uma educação estética e criadora e proporcionar aos alunos o encontro 

com os conceitos e as sensações, encontro que o estimule a um processo de 

aprendizagem para a possibilidade de um pensar criativo, através de uma composição 

entre filosofia e arte. 
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2. OBJETIVO 

 

Objetivei levar para a sala de aula uma prática de ensino estético-conceitual 

fazendo uso da Pop’Filosofia deleuziana, ou seja, uma aula que parte da relações entre 

os conceitos da filosofia e as sensações da arte. Procurei, com isso, possibilitar aos 

alunos um primeiro contato com a filosofia. Esta, que muitas vezes, é concebida de forma 

“agressiva” e enrijecida; diante disso, assumi a proposta de Deleuze de que a filosofia 

não é feita para especialistas, mas destinada a todos – todos podem ler e aprender a 

filosofar, ou seja, a filosofia não sendo uma prática enrijecida. O objetivo com isso é 

propor uma prática docente que o professor possibilite ao aluno o acesso aos conceitos, 

através da leitura direta dos textos filosóficos. Dessa forma, sendo possível colocar em 

movimento um exercício do pensar criativo do aluno e, ainda, pode-se contribuir para a 

sua formação socio-politica. 

 A partir da Pop'Filosofia de Deleuze proponho uma aula dialogada entre aluno e 

professor, buscando os interesses e necessidades dos alunos. Nesse sentido, minha 

proposta é, junto à prática com os alunos, desenvolver um material didático de formato 

digital, com textos de filósofos que trouxesse essa sensibilidade presente na arte para 

junto da filosofia, trazendo para dentro da sala de aula a parte da filosofia que é intuitiva. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Para Deleuze, pensar é criar, e criar é ter uma ideia. A filosofia é “a arte de formar, 

de inventar, de fabricar conceitos” (DELEUZE, 1992, p. 10). A especificidade da filosofia é 

criar conceitos (ou: “criar conceitualmente”), e, como toda criação, os conceitos são 

singulares, trazem ao mundo algo radicalmente novo e impensável até então. A arte cria 

blocos de sensações, compostos de afetos e perceptos. São dois tipos de criação e de 

pensamento distintos, que não se confundem, mas interagem e afetam um ao outro. A 

relação entre filosofia e arte se dá justamente por meio de suas criações – os conceitos 

filosóficos e as sensações da arte, respectivamente. A presença de uma compreensão 

não-conceitual, intuitiva, dos conceitos é que faz com que a filosofia se relaciona 

internamente com a arte, sendo capaz de falar diretamente para não-filósofos, como os 

artistas falam para um público em geral. O que a filosofia toma da arte é a sensação, 

objeto específico da arte, e é por meio da sensação que a filosofia pode relacionar-se 

intimamente com os objetos estéticos e falar para um público em geral. A arte tem a 

função de sensibilizar (afetar), de produzir afetos, estimulando a sensibilidade e a 

imaginação a partir das sensações. Os blocos de sensações da arte sensibilizam, 

emocionam, afetam os corpos. E assim como a arte é feita para todos, Deleuze propõem 

um ensino de filosofia e também um estilo da filosofia que possam alcançar a todos e não 

apenas a especialistas. 

Ao formular o conceito de “Pop'filosofia”, Deleuze busca o encontro da filosofia 

com o público em geral, tentando sair dos rígidos limites acadêmicos. A Pop'Filosofia é a 

filosofia indo da academia para o público em geral. Ela propõe então uma compreensão 

dos conceitos baseada na intuição, o que pressupõe uma outra relação entre conceitos e 

sensações (perceptos e afetos artísticos), ligando a filosofia à arte, inserindo nos 

conceitos as sensações. Deleuze chega mesmo a dizer que os conceitos são cores, 

imagens e sons. 

É nessa perspectiva que proponho um ensino no qual a parte intuitiva do conceito 

é muito importante para a iniciação do aluno na filosofia. Como afirma Deleuze: a filosofia 

começa pela intuição (DELEUZE, 1992, p. 193). É ela que sensibilizará o aluno a querer 

conhecer os conceitos e depois levantar suas próprias questões. Por isso a importância 

da introdução do aluno ao conceito e a leitura dos textos filosóficos. Deleuze afirma que 

os livros de filosofia devem ser lidos como se escuta uma música, como se vê um filme... 

Ao contrário de um método enrijecido, a Pop'filosofia entende que a interação entre arte e 

filosofia é fundamental para um projeto de produção do pensamento. Uma vez que “hoje 

temos novas maneiras de ler, e talvez mesmo de escrever” (DELEUZE, 2004, p. 14), 
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assim também as aulas de filosofia não podem ser engessadas, mas devem 

acompanham o movimento conceitual, num movimento artístico e estético, quase como 

uma dança entre conceitos, um ir e vir dos conceitos, retomando-os sempre e 

relacionando-os entre si, mas sempre respeitando o ritmo de cada filósofo, pois os 

conceitos são como música, diz Deleuze. 

 

Mas uma boa maneira de ler hoje em dia seria tratar um livro 
como se ouve um disco, como se vê um filme ou uma emissão 
televisiva, como se recebe uma canção: qualquer tratamento do 
livro que exija um respeito especial, uma atenção de outro tipo, 
vem do passado e condena definitivamente o livro. Não há 
nenhuma questão de dificuldade nem de compreensão: os 
conceitos são exatamente como sons, cores ou imagens. São 
intensidades que vos são ou não convenientes, que passam ou 
não passam. Pop filosofia. (DELEUZE, 2004, p. 14) 

 

Nesse sentido, nenhuma leitura é urgente e necessária por si só, ela se justifica 

pelo interesse e o sentido que pode mobilizar o leitor. Cada livro de filosofia contém o seu 

movimento próprio, o seu ritmo, que caracteriza o estilo do filósofo que o escreveu. É 

esse ritmo que poderá despertar o interesse do leitor. Há livros que são rock’n roll, há 

livros que são valsa... que ritmo podemos sentir dos livros de Nietzsche, que ritmo, dos 

de Witgenstein? Há um ritmo, um estilo, em cada filósofo. O estilo não são as palavras e 

nem as frases, é o movimento conceitual, que se eterniza no tempo-espaço. E o mais 

importante em uma leitura é atentar-se ao estilo do filósofo que está sendo emitido, o seu 

movimento conceitual. O estilo de um filósofo é um modo de vida, um modo de 

existência. Deleuze chega mesmo a afirmar que um livro de filosofia deve ser lido como 

qualquer outro, não há uma urgência para ser lido, mas é preciso fazer sentido, é preciso 

seguir o estilo do filósofo, seu movimento conceitual. 

A Pop’Filosofia entende que as artes, ou as sensações, não são inferiores aos 

conceitos quando a tarefa é sensibilizar o pensamento. As sensações exigem um outro 

tipo de pensamento, que não é o raciocínio lógico, mas é intuitiva. A Pop’Filosofia tem 

uma espécie de parceria com a arte, deixando-se levar pelos perceptos e afectos da arte, 

que sensibilizam o aluno para a entrada do conceito. Esse processo faz parte da 

educação criadora que possibilita ao aluno uma aprendizagem intuitiva, inesperada, e, a 

rigor, livre e incerta. Entendo o ensino de filosofia como uma educação estética, a 

Pop'filosofia teria de assumir graus de incerteza e de liberdade. Enfim, na liberdade do 

pensar está a importância do nosso tema. Assim acreditamos que tem de ser uma aula 

de filosofia: um movimento estético, onde os conceitos ressoem como música e se 

propaguem através das cores e sons, “com uma sonoridade pura, liberando imagens-

tempo” (DELEUZE, 1992, p.154). É sendo capaz de produzir tais sensações que uma 
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aula de filosofia pode estimular uma aprendizagem para um pensamento e um corpo 

criativo. 

A Pop’Filosofia não é um instrumento pedagógico, muito menos um material 

didático, não é para ser entendida como um método de dar aulas de filosofia. Ao invés 

disso, a Pop’Filosofia entende que a filosofia, nela e por ela mesma, tem uma relação 

essencial com a arte. A Pop’Filosofia, não pretende padronizar um modo de dar aula, 

mas é um abrir-se para as relações estético-conceituais do pensamento de cada filósofo. 

A utilização de uma música, um filme, uma pintura em sala de aula não faz 

necessariamente dessa aula uma “aula Pop’Filosófica”. Ela se caracteriza por deixar que 

o próprio movimento conceitual aconteça na aula, deixar com que faça sentido ao aluno, 

deixar que ele seja de alguma maneira afetado... Deleuze concebe com isso uma ligação 

intrínseca entre pensamento e sensação, entre conceito e emoção. Uma aula de filosofia 

é tanto emoção como entendimento. Deixar ecoar a estética do filósofo é apreender e 

apresentar o ritmo de seu pensamento, a relação entre seus conceitos. Qual é o ritmo de 

um filósofo? De Aristóteles, de Platão, de Descartes, de Hegel, de Nietzsche, de 

Habermas?... Será que se trata da mesma aula? Será que se trata do mesmo canto? 

Quais são os afectos e perceptos que emanam dos conceitos desses filósofos? A quem 

seus conceitos podem afetar? Que interesses podem despertar? Apresentar a filosofia 

como Pop’Filosofia é estar atento aos efeitos que a aula pode produzir nos alunos. Ao 

conceber dessa forma a filosofia, Deleuze não compreende a estética como uma parte, 

ou uma disciplina específica, do pensamento filosófico. A filosofia já traz dentro dela, em 

seus conceitos, uma estética própria. 
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4. METODOLOGIA 

 

Para chegar aos resultados que me propus, a metodologia utilizada foi de uma 

interação entre a prática e a teoria, transformando as minhas aulas de filosofia em uma 

espécie de laboratório de experimentações estético-conceituais, no qual eu pude por em 

prática a pesquisa teórica e as leituras feitas. Como afirma Deleuze: a aula “é como um 

laboratório de pesquisas: dá-se um curso sobre aquilo que se busca e não sobre o que 

se sabe” (DELEUZE, 2004, p.173), assim tentei levar minhas aulas de filosofia. Ao longo 

da pesquisa levei para a sala de aula recortes de textos de filósofos que trabalham com 

os conceitos de sensibilidade, imaginação, criação, arte, Pop’Filosofia... e juntei a esses 

recortes obras artísticas como: poesias, danças, música, teatro, pinturas, literaturas... 

vinculando os conceitos da filosofia às sensações da arte. 

 A pesquisa teórica se desenvolveu principalmente com base em leituras e análise 

das obras do filósofo Gilles Deleuze e, em segundo plano, a análise feita sobre 

comentadores vinculados ao tema abordado sobre a Pop’Filosofia e a arte em geral. 

Também utilizei estudos sobre obras artísticas, apresentações e manifestações culturais 

e encontros com grupos de estudos do meio acadêmico, os quais trabalhavam o assunto 

educação, filosofia e arte. 

A parte da pesquisa que foi de cunho prático em sala de aula foi realizada a partir 

de seminários com os alunos, propostas de leituras e debates, exposições de filmes e 

materiais áudio-visuais e uma semana de produção de cartazes sobre artes que foram 

expostos na escola. Todas essas atividades foram realizadas com turmas de 1º, 2º e 3º 

ano do Ensino Médio da Colégio Estadual Nun’Alvares, na qual lecionei no ano de 2015. 
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5. EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

Para falar sobre o ensino de filosofia como um ensino estético-conceitual, em que 

se prioriza o pensar criativo do aluno, ou seja, o exercício do pensamento próprio do aluno, 

é preciso antes entender o que é a filosofia para Deleuze. 

Deleuze em O que é a filosofia?, livro escrito em parceria com o psicanalista Félix 

Guattari, o filósofo francês, Gilles Deleuze, afirma que pensar é criar e a filosofia é “a arte 

de formar, de inventar, de fabricar conceitos” (DELEUZE, 1992, p. 10), “a filosofia é a 

disciplina que consiste em criar conceitos” (DELEUZE, 1992, p. 13). Se a filosofia é 

criação de conceitos, “o filósofo é o amigo do conceito, ele é o conceito em 

potência” (DELEUZE, 1992, p. 13). Nesse sentido, Deleuze rompe com a ideia grega 

de que o filósofo é o amigo da sabedoria e opera uma modificação na figura do 

filósofo, o filósofo deixa de ser amigo do saber ou do conhecimento para se tornar o 

conceito em potência, para ser o amigo do conceito, aquele que vai trazer os novos 

conceitos ao mundo. Com isso, Deleuze critica e abandona também a ideia de que a 

filosofia seja reflexão, comunicação ou argumentação. A filosofia “não é 

contemplação, nem reflexão, nem comunicação” (DELEUZE, 1992, p. 14), ela 

instaura um mundo próprio, uma linguagem própria, que não coincide com a 

linguagem cotidiana, com a percepção comum das coisas. Afirma Deleuze: 

 

Os conceitos não nos esperam inteiramente feitos, como corpos 
celestes. Não há céu para os conceitos. Eles devem ser 
inventados, fabricados ou antes criados, e não seriam nada sem a 
assinatura daqueles que os criam. Nietzsche determinou a tarefa 
da filosofia quando escreveu: “os filósofos não devem mais 
contentar-se em aceitar os conceitos que lhes são dados, para 
somente limpá-los e fazê-los reduzir, mas é necessário que eles 
comecem por fabricá-los, cria-los, afirma-los, persuadindo os 
homens a utilizá-los”. (DELEUZE, 1992, p. 13-14) 

 

 Reflexão, comunicação, argumentação são conceitos criados pela filosofia 

para definir a própria atividade filosófica. Eles não definem, entretanto, a 

especificidade da filosofia, que é “a disciplina que consiste em criar conceitos”  

(DELEUZE, 1992, p. 13). Isso porque há reflexão na arte, na ciência, na vida psíquica, na 

lógica; há comunicação e argumentação na linguagem, no conhecimento em geral. A 

especificidade da filosofia é a criação conceitual, e, como toda criação, os conceitos são 

singulares, trazem ao mundo algo radicalmente novo e impensável até então. A filosofia é, 

pois, singular, “o conceito como criação propriamente filosófica é sempre uma 

singularidade” (DELEUZE, 1992, p. 15); como tal, é a fuga dos sistemas e modos de 

pensamento já existentes, incluindo a linguagem. Antes, pois, de definirem o fazer 
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filosófico, a reflexão, a argumentação, a contemplação, a comunicação são conceitos 

criados pela filosofia, são efeitos da prática filosófica e, não, a sua condição. 

Para Deleuze, os conceitos não são proposições. Criar proposições lógicas 

aceitáveis e corretas não é fazer filosofia; argumentar não é filosofar. A filosofia está para 

além da argumentação, ela pode até fazer uso da argumentação como ferramenta, mas 

não se resume à argumentação lógica. Os conceitos não são formas discursivas e 

argumentativas, não se resumem às frases e à relação entre elas, eles existem além ou 

aquém das frases de que são feitos. Os conceitos são a solução de um problema 

colocado por um filósofo, e somente assim eles ganham e expressam um sentido. Cada 

filósofo traz uma diferença em relação aos outros, uma novidade que surge a partir do 

problema singular que coloca e dos conceitos que cria para resolvê-lo. É pela 

necessidade concreta de resolver um problema que os conceitos são criados e somente 

por meio dessa necessidade ganham sentido: “todo conceito remete a um problema, a 

problemas sem os quais não teria sentido” (DELEUZE-GUATTARI, 1992, p. 27). 

Compreende-se, pois, um conceito pela relação que mantém com outros conceitos e com 

o problema de que é solução. “Um conceito está privado de sentido enquanto não 

concorda com outros conceitos, e não está associado a um problema que resolve ou 

contribui para resolver” (DELEUZE-GUATTARI, 1992, p. 103). A tarefa sempre atual da 

filosofia é realizar um movimento de criação conceitual que seja capaz de ficar de pé por 

si só, de modo autônomo, como solução de um problema singular, de uma necessidade 

real, inseparável da vida. Compreender um filósofo é ingressar no movimento de sua 

criação conceitual, é encontrar o ritmo, a sonoridade de sua criação. É a esse encontro 

que Deleuze se refere numa de suas aulas em breve comentário sobre a Crítica da razão 

pura de Kant: “é uma atmosfera excessiva. O importante não é compreender, o 

importante é adotar o ritmo desse homem, desse escritor, desse filósofo. Se resistirmos, 

toda essa bruma do norte que nos cai encima se dissipa e há por baixo uma assombrosa 

arquitetura”. (DEULEZE, 2008, p. 19). Quando se reduz a filosofia à argumentação, a um 

conjunto de proposições e frases abstratas, quando se reduz os conceitos a proposições, 

separando-os do problema a que se referem, quando se resiste ao encontro com o ritmo 

e o movimento conceitual de um filósofo, o que sobra é a assombrosa arquitetura, a 

estrutura gramatical, uma escrita densa e abstrata distante da vida. É o problema 

colocado pelo filósofo, que ele tem a necessidade de resolver, problema concreto, que 

liga os conceitos à vida.  

Assim, como solução de um problema, os conceitos são modos de pensar que 

expressam modos de vida, são modos de pensar que comportam modos de ser no 

mundo, isso define a sua imanência. Mesmo o conceito de Deus só pode ser 
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compreendido e vivido de modo imanente, seja como o ser perfeito, seja como a 

substância absolutamente infinita ou como uma ideia inata, clara e distinta. Assim, uma 

filosofia, seja qual for, comporta estilos de vida que expressam “mundos possíveis 

enquanto conceitos”. (DELEUZE-GUATTARI, 1992, p. 65). Nessa medida, os conceitos 

são um conhecimento cujo sentido encontra-se dentro do sistema conceitual a que 

pertence e na relação que mantém aí com o problema. Sua expressão gramatical e sua 

ordem argumentativa não exprimem esse sentido e, portanto, a análise lógico-discursiva 

de um sistema filosófico não é suficiente para esgotar a compreensão dos conceitos. É 

preciso perguntar qual o modo de vida, qual o modo de pensar e ser que está contido nos 

conceitos de determinados filósofos e que problema eles querem resolver. Para isso, é 

preciso ir além das palavras, pois os conceitos são entidades vivas e permanecem 

existindo para além das frases e da vida daqueles que os criam, expressando-se em 

mentes, encarnados em corpos. No fundo, os filósofos não falam para especialistas, 

pensam e escrevem para não-filósofos, para todo e qualquer homem. “Ora o conceito não 

se move apenas em si mesmo (compreensão filosófica), mas também nas coisas e em 

nós: ele nos inspira novos perceptos e afetos que constituem a compreensão não 

filosófica da própria filosofia” (DELEUZE, 1992, p. 203). Neste sentido, o subtítulo de 

Assim falou Zaratustra de Nietzsche pode servir para todo sistema filosófico: “um livro 

para todos e para ninguém”. A filosofia fala para não-filósofos. 

Deleuze afirma que “as ciências, as artes, as filosofias são igualmente criadoras, mas 

só compete apenas à filosofia criar conceitos” (DELEUZE, 1992, p. 13). São estas, ciência, 

arte e filosofia, as três disciplinas do pensamento, e pensar é criar; todas são, portanto, 

criadoras, mas seus objetos de criação são objetos distintos. Quais seriam, então, as 

diferenças entre essas três disciplinas do pensamento? 

 

5.1. A Filosofia e a Ciência 

 

Para começar, a ciência não tem por objetos conceitos, mas funções que se 

referem a estados de coisas, como proposições nos sistemas discursivos, os elementos 

das funções se chamam “functivos”. Uma noção científica não é determinada por 

conceitos, mas por funções ou proposições, é essa ideia que permite as ciências refletir e 

comunicar. A ciência não tem nenhuma necessidade da filosofia para desempenhar essas 

tarefas, nem para pensar e refletir. 

A grande diferença entre a filosofia e ciência “está na atitude respectiva da ciência 

e da filosofia em relação ao caos” (DELEUZE, 1992, p. 153), como eles se relacionam 

com o caos. O caos é a “velocidade infinita com a qual se dissipa toda forma que nele se 
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esboça”, “é um vazio que não é o nada, mas um virtual” (DELEUZE, 1992, p.153). Dessa 

forma, o caos é o “não lugar” de onde saem os conceitos criados, é aquilo que está 

pronto para dele ser criado algo, contendo todas as partículas possíveis e suscitando 

todas as formas possíveis. O virtual está presente no caos, portanto a possibilidade da 

criação está no caos (caosmose de Guattari, um caos ordenado; a possibilidade de 

criação), o virtual é o espaço para a criação, onde a criação acontece. Não se pode criar 

sem confrontar esse caos, se não há um confronto com as estruturas vigentes não há 

criação, nada foi criado. Toda criação parte do caos, o caos está em toda parte e para 

criar é necessário confrontar o caos e assim sair de uma estrutura pré-existentes, de 

estados de coisas ou de ideias já criadas. O caos é “uma velocidade infinita de 

nascimento e de esvanescimento” (DELEUZE, 1992, p.153). Essa velocidade infinita é, 

na filosofia, o movimento conceitual. 

A filosofia guarda essa velocidade infinita do próprio caos em seus conceitos. A 

ciência, por sua vez, ao determinar funções e regras para as coisas e a natureza, tenta 

estabelecer um limite ao caos. Na ciência há criação, mas ela desacelera o caos 

formando regras, proposições, leis para controlar a natureza, a ciência tenta controlar o 

processo de criação, tenta controlar o próprio caos. 

 

Desacelerar é colocar um limite no caos, sob o qual todas as 
velocidades passam, de modo que formam uma variável 
determinada como abcissa, ao mesmo tempo que o limite forma 
uma constante universal que não se pode ultrapassar (por 
exemplo uma máxima de contração). (DELEUZE, 1992, p.154) 

 

Na ciência, há uma tentativa constante de colocar limites ao caos, aparecendo 

como uma relação própria no conjunto do universo no qual todas as coisas são 

submetidas a uma condição finita (quantidade, força, energia, etc), “os primeiros functivos 

são, pois, o limite” (DELEUZE, 1992, p.154). As regras científicas são expressas em 

funções, que são proposições relacionadas entre si de modo lógico-matemático. 

Exemplo, a função força, f=m.a. Com isso, Deleuze insere uma condição necessária para 

a expressão das leis científicas: a relação interna ou intrínseca entre função científica e 

proposição lógico-matemática. 

Na filosofia, essa relação não existe, ou, se existe, não é necessária, sua 

existência, quando há, decorre de uma necessidade interna da criação conceitual. Ou 

seja, os conceitos não são proposições, não são entes linguísticos e, muito menos, 

matemáticos; não são funções lógicas. A filosofia utiliza-se das palavras como a pintura 

utiliza-se das cores para compor sua arte. Os conceitos têm, pois, uma vida própria que, 

embora se utilize das palavras, não se confunde com ela. Deleuze instaura assim um 
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terreno, um território próprio da filosofia, uma linguagem propriamente conceitual que tem 

uma história, um devir, um movimento específico, o movimento dos conceitos. Os 

conceitos arrastam o pensamento para um possível processo de criação. 

A filosofia tem um movimento inverso ao da ciência, “a filosofia seleciona 

movimentos infinitos do pensamento e se mobilia (move) com conceitos formados como 

partículas consistentes, que se movimentam tão rápido como o pensamento” (DELEUZE, 

1992, p.154). Enquanto isso, a ciência renuncia a velocidade infinita do caos para ganhar 

uma referência exterior, referindo-se a um estado de coisas no mundo: a ciência procede 

com um plano de referência, as funções criadas se referem ao objeto, “é uma parada 

sobre a imagem” (DELEUZE, 1992, p. 154). O pensamento científico “é uma fantástica 

desaceleração, e é por desaceleração que a matéria se atualiza” (DELEUZE, 1992, p. 

154).  Assim, a ciência tenta impor um limite ao caos, buscando controlá-lo. Por exemplo, 

 

o que a teoria dos conjuntos faz é inscrever o limite no infinito: em 
sua severa hierarquização, ela instaura uma desaceleração, ou 
antes, como diz o próprio Cantor, uma parada, um “princípio de 
parada” segundo o qual só se cria um novo número inteiro “se a 
reunião de todos os números precedentes tem a potência de uma 
classe de números definida, já dada em toda sua extensão. Sem 
este princípio de parada ou de desaceleração, haveria um 
conjunto de todos os conjuntos, que Cantor já recusa, e que não 
poderia ser senão o caos, como o mostra Russell. A teoria dos 
conjuntos é a constituição de um plano de referência. (DELEUZE, 
1992, p. 164) 

 

A tentativa da ciência de controlar o caos denuncia o caráter ilimitado do próprio 

caos, sua natureza subversiva, que nunca é totalmente submetida às regras lógico-

proposicionais. O caos é essencialmente um “plano de imanência”, o que Deleuze define 

como um “campo”, uma atmosfera onde se constroem e circulam os conceitos. O plano 

de imanência envolve velocidades infinitas, este é próprio do caos. Um movimento 

constante, um fluxo, o que Deleuze chama de “virtual infinito”, movimento propício para a 

criação, ou seja, um devir criativo, aquilo que ainda pode ser criado. A rigor, não se pode 

prender o caos, pois ele é uma velocidade infinita e incontrolável, é um pulsar. “Todo 

limite é ilusório”, afirma o filósofo (DELEUZE, 1992, p. 156). É por isso que há e haverá 

novas funções científicas. 

Como lemos acima, não há um limite no caos, “há uma parada sobre a imagem” por 

parte da ciência, que é como uma foto do objeto; o número – exemplo dado por Deleuze – 

é um flash de uma partícula de uma infinidade de possibilidades de números que possam 

existir.  Ao citar Cantor, lógico-matemático russo que elaborou o conceito de conjuntos 

infinitos, Deleuze descreve a atuação da ciência como um “princípio de parada” 
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(DELEUZE, 1992, p. 157), segundo o qual só se cria um novo número inteiro “se a 

reunião de todos os números precedentes tem a potência de uma classe de números 

definida, já dada em toda sua existência” (DELEUZE, 1992, p. 157). Ou seja, a ciência só 

funciona recortando parte da realidade e a apreendendo em fórmulas determinadas. 

Neste sentido, a teoria dos conjuntos é para a ciência como um plano de 

referência. Sem o princípio de parada sobre o caos não existiriam as ciências e nem as 

formas de conhecimento estruturadas que temos sobre os fenômenos do mundo, seria 

apenas o caos em movimentos, um conjunto dos conjuntos, dos conjuntos... um fluxo 

ininterrupto. “O que a teoria dos conjuntos faz é inscrever o limite no infinito mesmo, sem 

o que não haveria jamais limite.” (DELEUZE, 1992, p. 156). 

A filosofia busca essa aceleração infinita, essa velocidade criadora do caos, inserindo 

no conceito essa velocidade, compondo um território próprio onde os conceitos criados com 

a matéria arrancada do caos permanecem livres. Esse território próprio da filosofia é 

chamado por Deleuze de plano de imanência: os conceitos povoam, são imanentes ao plano 

de imanência, e eles expressam modos de vida possíveis, uma vida aristotélica, platônica, 

hegeliana, kantiana, foucaultiana, por exemplo. O plano de imanência é um campo onde se 

produz, circulam e se formam os conceitos. Ele é uma atmosfera (ou um horizonte infinito) e 

virtual. Os conceitos precisam desse plano virtual prévio, uma espécie de solo intuitivo de 

onde os conceitos são inicialmente formados. O Plano de imanência não é o conceito 

propriamente dito, pois não existe um lugar onde os conceitos estão prontos para serem 

resgatados, não existe um céu dos conceitos, como afirma Deleuze, os conceitos são 

criados, e criações são singulares, não existem anteriormente. Mas o plano de imanência é a 

“imagem do pensamento” (DELEUZE, 1992, p. 53), não é um método, mas é a imagem do 

cerne do pensamento, a imagem do que o pensamento ainda pode vir a criar, é a 

orientação do pensamento. 

 

A filosofia é um construtivismo, e o construtivismo tem dois aspectos 
complementares, que definem em natureza: criar conceitos e traçar 
um plano. Os conceitos são como as vagas múltiplas que se 
erguem e que se abaixam, mas o plano da imanência é a vaga 
única que os enrola e os desenrola. O plano envolve movimentos 
infinitos que o percorrem e retornam, mas os conceitos são 
velocidades infinitas de movimentos infinitos, que percorrem cada 
vez somente seus próprios componentes. (DELEUZE, 1992, p. 51) 

 

A filosofia procede com um plano de imanência, de consistência, onde, uma vez 

criados, os conceitos não permanecem num mesmo tempo, coexistem uns com os 

outros, como modo de pensamento. Eles não têm uma existência histórica, no sentido de 

que nascem num tempo e espaço e aí permanecem; eles transcendem seu tempo 
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histórico para fundar um tempo do pensamento. Este é o tempo da coexistência, não é 

cronológico. Assim, quando uma filosofia é criada, aparece no mundo, seus conceitos 

permanecem vivos e sempre atuais, podendo ser ativados ou reativados conforme os 

problemas que se apresentam ao pensamento. Portanto, a diferença entre o fazer 

filosófico e o fazer científico é que “um se desenvolve sobre um plano de imanência ou de 

consistência sem referência, mas o outro sobre um plano de referência desprovido de 

consistência” (DELEUZE, 1992, p. 157). Em outras palavras, a filosofia opera por 

conceitos, acelerando o pensamento; a ciência, por funções, estabelecendo limites ao 

pensamento. 

 

 

5.2. A Arte e a Filosofia 

 

O jovem sorri na tela enquanto ela dura. O sangue lateja sob a pele 
deste rosto de mulher, e o vento agita um ramo, um grupo de 
homens se apressa em partir. Num romance ou num filme, o jovem 
deixa de sorrir, mas começará outra vez, se voltarmos a tal página 
ou a tal momento. A arte conserva, e é a única coisa no mundo que 
se conserva. Conserva e se conserva em si (quid juris?), embora, 
de fato, não dure mais que seu suporte e seus materiais (quid 
facti?), pedra, tela, cor química, etc. (DELEUZE, p. 213, 1992) 

 

A arte conserva a sensação, a contemplação é despertada diante da obra de arte, 

o sentimento de prazer aparece, o corpo é estimulado, se abre... Sensação, 

contemplação e sentimento de prazer compõem a experiência estética! Mas o que é a 

arte? E onde a arte e a filosofia se tocam? 

“Composições, composições, eis a única definição da arte. A composição é 

estética (...), é o trabalho da sensação” (DELEUZE, p. 247, 1992). Para Deleuze, a arte 

produz “blocos de sensações”, “isto é, um composto de perceptos e afectos” (DELEUZE, 

p. 213, 1992). Os acordes musicais, os tons das cores são afectos, afectos produzidos 

pela obra de arte. O artista cria blocos de perceptos e de afectos, estes se sustentam por 

si mesmo, uma obra de arte só é uma obra de arte se ela se sustenta sem o artista, pois 

é próprio da arte conservar-se no tempo. Mas o que são perceptos e afectos? 

 

Os perceptos não são mais percepções, são independentes do 
estado daqueles que os experimentam; os afectos não são mais 
sentimentos ou afecções, transbordam a força daqueles que são 
atravessados por eles. As sensações, percepções e afectos, são 
seres que valem por si mesmo e excedem qualquer vivido. 
Existem na ausência do homem, podemos dizer, porque o homem, 
tal como ele é fixado na pedra, sobre a tela ou ao longo das 
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palavras, é ele próprio um composto de perceptos e afectos. A 
obra de arte é um ser de sensação, e nada mais: ela existe em si.” 
(DELEUZE, p. 213, 1992). 

 

Os perceptos e afectos não são percepções e afecções de coisas empíricas, não 

são percepções cotidianas das coisas e do mundo, como o é a matéria do que é feito 

uma obra de arte, por exemplo, o mármore de que é feito uma escultura, com suas 

propriedades sensíveis. Afectos e perceptos não decorrem das coisas, portanto, não são 

sensações empíricas, mas puros seres de sensação criados pelo pensamento e inscritos 

na matéria pelo artista; são, nesse sentido, transformações que se dão nas coisas pela 

ação do pensamento, são devires. Os perceptos não são afecções das coisas que nos 

afetam e geram percepções e sentimentos empíricos, como o vento, o sol, a luz, 

sensação de frio, calor, dor etc...; e os afectos não são sentimentos, como, por exemplo, 

o sentimento de agradável, de medo, de prazer sensorial, de ódio, de amor... Perceptos e 

afectos não são algo que está no homem e que, desde o homem, no caso o artista, 

passa a habitar o mundo, eles são o novo que aparece no mundo mediante a criação de 

algo que sequer ainda foi pensado, mas que o pensamento, e só ele, é capaz de criar e 

fazer existir numa obra de arte. Nesse sentido, perceptos e afectos são devires, mas 

devires “não humanos do homem” (DELEUZE, p. 220, 1992). O artista quando cria ele 

rompe com essas percepções e afecções cotidianas, isto é, criando novos afectos e 

perceptos, são sensações que ainda não vivemos e que só podemos experimentar 

através da arte. Não pertence mais ao homem, mas pode habitá-lo também pela 

experiência estética; através dela, o homem passa a ser também um composto de 

sensações, um composto de perceptos e afectos, vindos da arte. E a arte ou seus 

elementos constitutivos constituem também o homem, uma vez que somos afetados por 

ela. Os artistas acrescentam sempre variedades ao mundo, “os seres de sensações são 

variedades” (DELEUZE, p. 227, 1992), o que ainda não vivemos, os perceptos e afectos 

são visões e devires que os artistas criam. Nesse sentido, “o artista é mostrador de 

afectos, inventor de afectos, criador de afectos” (DELEUZE, p. 227, 1992). Das 

percepções e afecções são geradas apenas opiniões e a arte não é opinião, a arte desfaz 

a organização das percepções, afecções e opiniões. Os afectos e perceptos são vivos e 

permanecem vivos no tempo, a obra de arte não perece, não é um estado de coisa, um 

conjunto ordenado de coisas, mas é corpo, é um ser de sensação que conserva em si 

uma ideia, é pensamento. “É a força do tempo puro tornada sensível” (DELEUZE, p. 244, 

1992). 

O que se conserva na obra de arte não é a matéria de que é feita, a matéria é 

somente o meio necessário para que o artista possa criar, mas não define o trabalho 
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artístico; o que é propriamente artístico e se conserva em si são os perceptos e afectos. A 

sensação criada pela arte tem o poder de existir e de se conservar em si. (DELEUZE, p. 

216, 1992). Sendo o objeto próprio da arte as sensações, Deleuze diz que “a arte é a 

linguagem das sensações, que faz entrar nas palavras, nas cores, nos sons ou nas 

pedras.” (DELEUZE, p. 216, 1992). Considerando que o homem também é composto por 

perceptos e afectos e a definição de que a arte é a linguagem das sensações que se 

inscreve nas coisas, Deleuze permite pensar que a arte não vive apenas nas obras, mas 

compõe a realidade como uma das manifestações fundamentais do pensamento, as 

outras duas são a ciência e a filosofia. 

O objetivo da criação artística é “arrancar o percepto das percepções do objeto e 

dos estados de um sujeito percipiente, arrancar o afecto das afecções, como passagem 

de um estado a um outro” (DELEUZE, p. 217, 1992), é extrair um bloco de sensações e 

fazê-lo existir no tempo como uma eternidade. Esses blocos de sensações presentes na 

obra de arte sensibilizam, causam emoção, afetam o pensamento com o novo, o que 

ainda não foi pensado. A arte sensibiliza o pensamento e a emoção provoca interesse. 

Por isso Deleuze, quando se refere à aula de filosofia, afirma que uma aula é também 

emoção, é tanto emoção como entendimento, pois sem emoção não há interesse, não há 

nada. A emoção produz uma zona de indeterminação e é isto que dá liberdade ao 

pensamento. E é esse o papel do percepto e afecto na obra de arte, fazer com que o 

pensamento entre em movimento diante da aparição do novo, jamais visto e pensado, 

criação que mantém o seu caráter de novidade no tempo. 

A arte tem um tipo de pensamento cujo sentido se dá por meio de intuições, 

através de sensações, “tornar sensíveis as forças insensíveis que povoam o mundo, e 

que nos afetam e que nos fazer devir” (DELEUZE, p. 235, 1992) – devir = criar –, que 

junto à filosofia dar-se-ia pela composição entre os conceitos da filosofia e as sensações 

da arte. “A sensação composta, feita de perceptos e de afectos, desterritorializa o sistema 

da opinião que reunia as percepções e afecções dominantes num meio natural, histórico 

e social” (DELEUZE, p. 253, 1992), a arte não é opinião, é um pensamento, um 

conhecimento intuitivo, uma “imaginação contemplante” (DELEUZE, p. 273, 1992). 

Assim como a arte, os conceitos portam perceptos e afectos, sensações, que é a 

sua outra metade intuitiva. No entanto, os conceitos não são somente perceptos e 

afectos, eles podem ser entendidos, uma vez que eles se materializam através da 

linguagem, ou seja, eles apresentam a forma de um enunciado linguístico, sem se 

confundirem, contudo, com as palavras que os manifestam, pois eles são da ordem do 

sentido. Eles são um modo do pensamento, que comporta um modo de ser ou de existir. 

O sentido do conceito só pode ser apreendido em toda a sua extensão ou compreensão, 
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quando, além de entendidos, são intuídos. Os perceptos e afectos constituem a parte 

intuitiva do conceito, o não-filosófico presente na filosofia, e é exatamente isso que 

aproxima a filosofia da arte.  

A filosofia e a arte se assemelham pelo seu objeto de criação, seu estilo deixado 

no objeto que cria. A arte produz figuras estéticas – o estilo deixado pelo artista – que são 

sensações, paisagens e rostos, visões e devires, imagens-tempo. Também a filosofia 

produz estilos conceituais. O estilo deixado pela filosofia é o movimento conceitual: “os 

conceitos tomam valores rítmicos”, tornam-se estilo (DELEUZE, 1992, p. 221), “é o estilo, 

o ‘tom’” (DELEUZE, 1992, p. 228), dobram-se e redobram-se numa escala rítmica 

atuando nos corpos como um modo de vida, nietzschiano, aristotélico, heideggeriano... 

Assim como a arte encarna sua matéria-prima, os conceitos se encarnam em corpos, 

habitam o mundo como modo de vida e, como tais, podem ser compreendidos 

intuitivamente, assim como as sensações da arte. Os conceitos contêm também 

elementos intuitivos, compostos por sensações, perceptos e afectos. Esta é a segunda 

metade do conceito, sendo o conceito constituído por duas partes, duas metades, a 

intelectual e a sensitiva. Metades que Deleuze coloca como partes iguais, uma não se 

sobrepõe à outra. Deleuze defende que para que a filosofia seja entendida é necessário 

que o conceito seja uma união de duas metades, a conceitual e a não-conceitual. Só é 

possível compreender de maneira não-filosófica a filosofia, porque o conceito possui 

elementos não-conceituais, porque o conceito é também sensação, comportando afetos e 

perceptos. “Afeto, percepto e conceito são três potências inseparáveis, potências que vão 

da arte à filosofia e vice-versa” (DELEUZE, 1992, p. 171). 

Por isso, a filosofia pode ser compreendida por não-filósofos; como uma música, 

uma pintura, um filme, pode despertar em alguém interesse e sentido. Por sua dimensão 

não-filosófica, os conceitos podem expressar-se como um canto, podem ser ditos belos, 

podem emocionar, ser sentidos antes mesmo de ser compreendidos. Os conceitos não 

são modos de pensar sem ser também modos de perceber e sentir. A sensação faz do 

conceito algo vivo: é a sensação que liga o conceito à terra e o mantém vivo nos corpos 

em que encarna. É no encontro entre conceito e sensação que se baseia a Pop’filosofia 

de Deleuze: a não-filosofia no coração da filosofia como condição de audição e de 

abertura da filosofia para os não-filósofos, a não-filosofia como condição constitutiva da 

filosofia. Uma compreensão somente conceitual, que reduz o conceito à generalidade 

proposicional e à estrutura lógico-gramatical, acaba perdendo a dimensão afetiva do 

conceito, sendo incapaz de relacionar conceito e sensação e de perceber os modos de 

pensar e de ser envolvidos no conceito, não tendo do conceito uma compreensão 

imanente, mas transcendente. 
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É dessa forma que a filosofia deleuziana é uma filosofia para não-filósofos, que se 

dirige a todos, e não apenas para especialistas, estabelecendo uma relação entre os 

conceitos da filosofia e as sensações da arte. As figuras estéticas da arte não são 

idênticas aos perceptos e afectos dos conceitos filosóficos, já que estes podem também 

ser compreendidos não-intuitivamente, “mas é na medida em que há sensações de 

conceitos e conceitos de sensações” (DELEUZE, 1992, p. 229), que a filosofia e a arte se 

relacionam. Isso não quer dizer que a arte precise da filosofia para existir ou a filosofia da 

arte, elas coexistem juntas, mantendo sua autonomia. 

A arte e a filosofia se relacionam a partir de seus objetos de criação, ambas em 

sua criação partem de um devir caótico. Os blocos de sensações da arte partem de um 

devir caótico, assim como os conceitos da filosofia. Mas seus devires no processo de 

criação são distintos: o devir da arte é puramente sensível, enquanto o devir da filosofia é 

também conceitual. O devir é movimentado pelo caos, é “um plano capaz de recortar a 

variabilidade caótica” (DELEUZE, 1992, p. 265), o “estranho”, o novo. Nesse sentido a 

arte está muito mais próxima da filosofia do que a ciência. A ciência está sempre tentando 

frear, delimitar o caos, dar limites criando suas funções para controlar o caos. A arte, 

como a filosofia, criam no movimento do caos, onde se encontra o estado virtual, estado 

propício à criação. “Um conceito é, pois, um estado caóide por excelência; remete a um 

caos tornando consistente, tornando pensamento, caosmose mental” (DELEUZE, p. 267, 

1992). A arte não é o caos, mas uma composição do caos, fugindo dos “clichês”, das 

imagens prontas, das percepções e afecções, das opiniões. “A arte luta efetivamente com 

o caos, mas para fazer surgir nela uma visão que o ilumina por um instante, uma 

Sensação” (DELEUZE, 1992, p. 263). Por isso a arte se aproxima mais da filosofia, 

porque seu objeto de criação parte do confronto com o caos, “surgem sobre um plano 

capaz de recortar a variabilidade caótica.” (DELEUZE, 1992, p. 265). 

Também a arte se aproxima da filosofia por sua busca a uma eternidade, 

perpetuam-se no tempo. Nesse sentido a arte tende a se conservar no mundo, é a 

eternidade no tempo. Não em seu estado empírico, na matéria, mas na ideia criada, nos 

perceptos e afectos que perpassam o tempo. A arte só é arte quando se conserva em si 

mesma, “é somente o ato pelo qual o composto de sensações criado se conserva em si 

mesmo” (DELEUZE, 1992, p. 214). É da sensação que provem a eternidade temporal da 

arte. 

 

A sensação não se realiza no material, sem que o material entre 
inteiramente na sensação, no percepto ou afecto. Toda a matéria 
se torna expressiva. É o afecto que é metálico, cristalino, pétreo, 
etc., e a sensação não é colorida, ela é colorante, como diz 
Cézanne. (DELEUZE, 1992, p. 217). 
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O artista faz vir até nós a sensação, os afectos que pertencem à obra de arte, a 

matéria se desfaz com o tempo, mas os blocos de sensações, perceptos e afectos, 

deixados pelo artista à sua obra, se eternizam no tempo. Assim são os personagens 

conceituais, há um estilo conceitual deixado pelo filósofo ao criar o conceito. Há um estilo 

ligado a cada filósofo. Portanto, quando estamos falando de um filósofo em sala de aula 

estamos na verdade emitindo o seu estilo filosófico. 

O que define as três grandes disciplinas do pensamento, a arte, a ciência e a 

filosofia, é sempre a sua forma de enfrentar o caos, traçar um plano, esboçar um plano 

sobre o caos. A filosofia quer salvar o infinito dando-lhe consistência, “ela traça um plano 

de imanência, que leva até o infinito acontecimento ou conceitos consistentes, sob a ação 

de personagens conceituais.” (DELEUZE, 1992, p. 253). A ciência renuncia o infinito para 

ganhar a referência, controlar o caos, “ela traça um plano de coordenadas somente 

indefinidas, que define sempre estados de coisas, funções ou proposições referenciais, 

sob a ação de observadores parciais.” (DELEUZE, 1992, p. 253). A arte quer criar um 

finito que restitua o infinito, deixando a sensação que perpassa o tempo, “traça um plano 

de composição que carrega por sua vez monumentos ou sensações compostas, sob a 

ação de figuras estéticas.” (DELEUZE, 1992, p. 253). 

As três vias são disciplinas do pensamento, no qual pensar é criar: “Pensar é 

pensar por conceitos, ou então por funções, ou ainda por sensações, e um desses 

pensamentos não é melhor do que o outro, ou mais plenamente, mais completamente, 

mais sinteticamente ‘pensado’”. (DELEUZE, 1992, p. 254). Os três pensamentos se 

cruzam, se entrelaçam. “A filosofia faz surgir acontecimentos com seus conceitos, a arte 

ergue monumentos com suas sensações, a ciência constrói estados de coisas com suas 

funções” (DELEUZE, 1992, p. 255). Mas as três formas do pensamento tem seus pontos 

culminantes nos seus objetos de criação: os blocos de sensações da arte (perceptos e 

afectos), os conceito da filosofia e as função da ciência. As três vias são específicas e 

distintas uma das outras, mas interagem a partir do seu objeto de criação. “O caos tem 

três filhas segundo o plano que o recorda: são as Caóides, a arte, a ciência e a filosofia, 

como formas do pensamento ou da criação.” (DELEUZE, 1992, p. 267). Recortam 

variabilidade caótica, é um estado caóide. O que aproxima mais a filosofia da arte do que 

da ciência são, portanto, três pontos: o seu objeto de criação, o seu devir caótico e sua 

pretensão de se eternizar no tempo. 
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5.3. O canto falado 

 

Diante de tudo o que foi exposto, como deve ser a aula de filosofia partindo da 

Pop’Filosofia deleuziana? 

Na série de entrevistas feita por Claire Parnet, filmada nos anos de 1988 e 1989, 

Abecedário, Deleuze afirma, em “P de professor”, que as aulas de filosofia devem ser 

ministradas como uma espécie de “canto falado”, “um curso é uma espécie de 

Sprechgesang [canto falado], mais próximo da música que do teatro” (DELEUZE, 1992, 

p. 173), pois um teatro é composto de diálogos, ou seja, perguntas e respostas e para 

Deleuze uma aula de filosofia se dá pelo movimento conceitual. O canto falado é o 

resultado do encontro entre as vocalizações do professor e os conceitos filosóficos, o 

estilo de um filósofo sendo emitido num movimento conceitual. “Os grandes filósofos são 

também grandes estilistas. O estilo em filosofia é o movimento conceitual” (DELEUZE, 

1992, p. 175). Trata-se de uma aula onde os conceitos trabalhados aproximam-se de 

uma música, onde “os conceitos são cantos” (DELEUZE, 1992, p. 186). “Parece-me certo 

que a filosofia é um verdadeiro canto que não é o da voz, e que ela tem o mesmo sentido 

do movimento que a música.” (DELEUZE, 1992, p. 202). Não é uma aula feita a partir de 

perguntas e respostas, de debates e discussões, em que se defende ou ataca uma ideia 

ou tese por meio de premissas sobrepostas lógica e argumentativamente (nem dialética 

nem analítica); é uma aula em que o professor fala e os alunos devem ouvir em silêncio, 

como se ouve uma música, seguindo o movimento da composição, essa composição é o 

movimento dos conceitos, que Deleuze chama de estilo. 

Essa seria uma aula magistral, onde o professor fala para os alunos, não é uma 

aula feita a partir de perguntas e respostas, de debates ou discussões, em que se 

defende ou ataca uma ideia ou tese por meio de premissas sobrepostas logicamente; é 

uma aula no qual o professor deve falar e os alunos devem primeiramente ouvi-lo em 

silêncio, como se ouve uma música, seguindo o movimento da composição, pois se trata 

de “uma composição musical” (DELEUZE, 1994, p. 64). Essa composição é o movimento 

dos conceitos, o estilo. Assim como não interrompemos uma música, o professor não 

deve ser interrompido enquanto estiver expondo os conceitos. Para Deleuze, o mais 

importante numa aula é a relação da voz do professor com o conceito, nessa junção 

expõe o estilo do filósofo por vocalizações. O professor deve reproduzir o movimento 

conceitual do filósofo, encontrar seu ritmo, fazer ecoar suas relações conceituais. É por 

isso que as aulas não devem ser interrompidas, elas devem ter um fluxo contínuo, como 

um canto falado, onde os conceitos são notas musicais. De fato, como se pode notar, 

trata-se de uma compreensão estética da aula de filosofia e da filosofia, uma proposta de 
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aulas magistrais, uma composição entre filosofia e arte. 

 

O que significa uma concepção musical de aula? Acho que são 
duas coisas, na minha experiência. (…) Conhecendo um público, o 
que foi o meu público, penso: sempre tem alguém que não 
entende na hora. E há o que chamamos de efeito retardado. 
Também é como na música. Na hora, você não entende, um 
movimento, mas três minutos depois, aquilo se torna claro porque 
algo aconteceu nesse ínterim. Uma aula pode ter o efeito 
retardado. Podemos não entender nada na hora e, dez minutos 
depois tudo se esclarece. Há um processo retroativo. (…) Se ele é 
interrompido, é por isso que as interrupções e perguntas me 
parecem tolas. Você pergunta porque não entende, mas basta 
esperar. (DELEUZE, 1994, p. 67-68) 

 

Contudo, como seria uma aula como um canto falado? Parece-me que, a partir 

dos relatos dos textos de Deleuze, uma aula como um canto falado é uma espécie de 

aula expositiva, na qual o professor está sentado expondo para os alunos os conceitos 

filosóficos e os alunos ouvindo em silêncio. Pode-se achar que essa não é uma aula 

criativa, mas o criativo que Deleuze se refere não tem a ver com recursos externos a 

filosofia, como, por exemplo, um filme, uma encenação teatral, uma música... O criativo 

se dá no pensamento e seu protagonista é o próprio conceito, o movimento conceitual. 

Uma aula expositiva é uma aula magistral. No entanto, o silêncio do aluno não 

significa uma proibição de falar, de interromper a aula, o que Deleuze obviamente 

permitia. O silencio do aluno tem de ser interpretado como um processo de escuta pelo 

qual um novo sentido, um novo interesse podem ser despertados. Deleuze não teria a 

intenção de proibir a fala do aluno em sala de aula, estabelecendo uma aula arbitrária, 

isso seria contraditório a sua proposta de "Pop’filosofia” e de “canto falado”. Mas Deleuze 

faz uma crítica ao modo vigente de dar aula, que compreendia a aula de filosofia como 

uma sessão de perguntas e respostas, uma aula baseada na lógica euristica. Para 

Deleuze, uma aula baseada em debates e/ou argumentações, onde há uma disputa entre 

professor e aluno sobre proposições lógicas não seria um ensino conceitual que estimule 

a criação filosófica. Deleuze defende uma aula que seja baseada em conceitos, o 

professor tem a função de apresentar o conceito aos alunos e deixar que este faça 

sentido, deixar que o aluno encontre o movimento conceitual de cada filósofo. O sentido 

de uma aula de filosofia não é argumentativo, é conceitual. Uma aula de filosofia é o 

resultado do encontro entre as vocalizações do professor e os conceitos filosóficos. É o 

encadeamento dos conceitos que faz da fala do professor uma composição musical, as 

notas desse canto são conceitos. A aula torna-se mais ou menos interessante, conforme 

a composição conceitual. O que conta é ouvir e esperar até que, não se sabe quando, a 

aula possa despertar um interesse. Despertar o interesse é fazer sentido. Assim, a 
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compreensão da aula não é imediata nem total, mas fragmentada e de efeitos retroativos. 

A aula, diferente do debate, da discussão, é um processo lento, é preciso ouvir, 

pensar, e só depois perguntar. É preciso deixar que faça sentido, e nunca se sabe 

quando algo vai fazer sentido... Para Deleuze, o tempo mais adequado para um aluno 

retomar o assunto ao professor é o período de uma semana, onde ele dá tempo do 

conceito ser entendido, destrinchado dentro dele e aí, sim, se não tiver entendido, 

retoma-se o assunto. E não é uma questão de entender ou ouvir tudo, numa aula nem 

tudo é aprendido, não dá para tudo ser absorvido, mas de “acordar em tempo de captar o 

que lhe convém pessoalmente” (DELEUZE, 1994, p. 68), aquilo que comove e emociona. 

O mais importante nesse processo é o professor ser capaz de despertar no aluno uma 

emoção a fim de gerar nele um sentido. É somente quando isso acontece que se dá a 

compreensão estética, ou, como diz Deleuze, compreensão intuitiva dos conceitos (não 

se trata de entender apenas, mas de intuir o sentido). Deleuze chama essa compreensão 

de “não-filosófica”, porque é intuitiva e não discursiva. É a parte da filosofia que é afetiva 

e que está no coração do conceito. Não se entende a filosofia se dela também não se 

tem uma compreensão não-conceitual, não-filosófica. Só entendemos o que é a filosofia 

quando temos as duas compreensões, a conceitual e a não-conceitual. Isso se dá 

quando relacionamos o conceito à sensação. É justamente por isso que, como já foi 

afirmado, a filosofia não é apenas para especialistas, é para todos – todos podem 

entender um conceito filosófico. A compreensão não-filosófica ocorre pela intuição de 

perceptos e afetos, blocos de sensações, objetos próprios da arte, imagens ou 

sensações estéticas (DELEUZE, 1992, p. 193). Perceptos e afetos são conceitos pelos 

quais Deleuze designa as sensações artísticas, isto é, são objetos propriamente 

estéticos, compreendidos intuitivamente. Essa intuição, quando acontece, provoca uma 

emoção, momento incerto, pois não se sabe nem quando nem como irá acontecer. Mas é 

ela que desperta o interesse, o sentido da aula. Assim, para Deleuze, “uma aula é 

emoção, é tanto emoção quanto inteligência. Sem emoção não há nada, não há interesse 

algum.” (DELEUZE, 1994, p. 68). Para ser Pop'filosofia, uma aula deve ser regada de 

emoção. Sem isso, estaremos longe do pensar criativo. Para que isso aconteça, a aula 

tem de fazer sentido primeiramente ao professor. A aula exige do professor a 

compreensão intuitiva dos conceitos a fim de que ele possa expressar os afetos e os 

perceptos presentes nos conceitos. Para tanto, é preciso preparação, ensaio, como um 

músico antes de uma apresentação musical precisa ter ensaiado muito. É na repetição 

que se faz a diferença. É necessário uma preparação muito maior do que a duração da 

aula. A aula de filosofia exige do professor, como na música, preparo, ensaio e 

inspiração: 
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Uma aula é algo que é muito preparado. Parece muito com outras 
atividades. Se você quer 5 minutos, 10 minutos de inspiração, tem 
de fazer uma longa preparação. Para ter esse momento de... Se 
não temos... Eu vi que, quanto mais fazia isso... Sempre fiz isso, 
eu gostava. Eu me preparava muito para ter esses momentos de 
inspiração. Com o passar do tempo, percebi que precisava de uma 
preparação crescentemente maior para obter uma inspiração cada 
vez menor. (…) É preciso estar totalmente integrado do assunto do 
qual falamos. Isso não acontece sozinho. É preciso ensaiar, 
preparar. É preciso ensaiar na própria cabeça, encontrar o ponto 
em que...  é preciso encontrar... É como uma porta que não 
conseguimos atravessar em qualquer posição. (DELEUZE, 1994, 
pp. 60-61) 

 

Envolvendo, pois, a compreensão do movimento conceitual, uma aula é, para 

Deleuze, uma espécie de laboratório de pesquisa e não a exposição fria de um saber que já 

se tem: “dá-se um curso sobre aquilo que se busca e não sobre o que se sabe” (DELEUZE, 

1992, p. 173). Um curso deve ser ministrado com paixão e não pode ser apresentado como 

uma conferência, rápido, sem profundidade e artificial. A aula deve ser pensada e sentida. 

Esse é o sentido da aula de filosofia como um canto falado, como se escuta uma música de 

Beethoven, sem interrompê-la, ou ainda como uma composição de uma eterna dança entre 

conceitos, trazendo sempre a transformação, como um infinito tear de uma teia de conceitos. 

Vê-se que Deleuze dá grande importância ao estilo, ao movimento conceitual do 

filósofo e é esse movimento que deve permanecer em sala de aula, o professor deve 

seguir esse movimento, deixar com que o aluno entre nesse movimento conceitual. Não 

há verdades externas aos conceitos a ser encontradas, reveladas. A verdade habita os 

conceitos de cada filósofo, o seu estilo, aquilo que está e vai expresso no seu 

pensamento, seu ato de criação. Por isso compreender um filósofo é compreender seu 

problema, seus conceitos e os modos de vida que seu pensamento afirma (e outros que 

nega). A verdade de um filósofo é inseparável dessa conjunção do problema com os 

conceitos e os modos de vida ou de existência. Por isso a importância de ler os textos 

filosóficos, de ir direto no conceito, seguir o movimento de cada filósofo. 

Assim, uma aula de filosofia deve imergir o aluno nesse movimento, nesses 

modos de existências, que é o estilo de cada filósofo. É apresentar os conceitos aos 

alunos, no qual cada livro de filosofia tem o seu movimento próprio, o seu ritmo, que 

caracteriza o estilo do filósofo que o escreveu e, portanto, a sua “verdade”, inseparável do 

ato de criação. É por isso que para Deleuze, o mais importante em uma leitura é atentar-

se ao estilo do filósofo que está sendo emitido, o seu movimento conceitual. “O 

importante não é compreender, o importante é adotar o ritmo desse homem, desse 

escritor, desse filósofo” (DEULEZE, 2008, p. 19). O estilo de um filósofo é um modo de 
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vida, um modo de existência. 

O importante em uma sala de aula não é buscar uma verdade ou transformar a 

filosofia em uma ferramenta retórica, esse não é o papel da filosofia, o importante é 

entender qual é o movimento conceitual de cada filósofo e assim entrar nesse 

movimento, como se entra e vivencia um romance. Ler um livro de filosofia é acompanhar 

o movimento conceitual, num movimento intuitivo, à semelhança da arte, quase como 

uma dança e uma música entre conceitos, um ir e vir dos conceitos, retomando-os 

sempre e relacionando-os entre si, mas sempre respeitando o ritmo de cada filósofo, pois 

os conceitos são como música. 

Deleuze nos mostra uma maneira de ler filosofia, sem a pretensão de que a 

filosofia seja a “luz”, busca pela verdade, a filosofia é um movimento, um estilo que, como 

diz Deleuze, nos norteia, nos orienta, direciona... o estilo é um fluxo, de entradas e 

saídas, um devir ininterrupto. É a partir desse movimento, se de fato entramos nesse 

movimento, que conseguimos, a partir dele, exercitar novos pensamentos e intuir novos 

problemas, tendo a filosofia como um exercício do pensamento. A filosofia por si só não 

garante nenhuma mudança no pensar, por isso é preciso entrar num movimento que seja 

propício a formular/levantar questões próprias, e assim desenvolver, quem sabe, o seu 

próprio movimento, encontrar seu estilo. A questão está em colocar em movimento o 

exercício do pensamento, que de alguma forma a filosofia estimula, exercício de criação, 

de pensar por si mesmo, do pensar o ainda não pensável. A verdade é sempre o novo 

por vir. 
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6. RESULTADOS 
 

A partir das experiências em sala de aula, respeitando o tempo e o interesse dos 

alunos, fomos compondo um material didático com textos filosóficos. Os critérios para a 

seleção dos textos foram dois: 1) a percepção de que eles auxiliavam nas minhas aulas; 

e 2) o interesse que os alunos demonstravam pelos conceitos presentes nos textos. 

Desta forma, foi possível introduzir os alunos no movimento conceitual a partir dos textos 

filosóficos, fazendo com que se interessassem pela filosofia a partir dos próprios 

conceitos filosóficos. 

Esse material didático foi feito em um formato digital, um CD com os arquivos de 

textos filosóficos em PDF, juntamente com as obras artísticas que foram utilizadas nas 

aulas com os alunos. Dessa forma o professor pode utilizá-lo como exposição em TV ou 

projetor na sala de aula ou de forma impressa. Pensamos que com isso estaremos pondo 

em prática o conceito de Pop'filosofia, movendo-nos entre conceitos e sensações, 

visando a estimular a sensibilidade, a imaginação e o pensamento criativo do aluno. 

Pude notar nas turmas que trabalhei com a Pop’Filosofia um desempenho 

favorável nas leituras e interesses pelos conceitos filosóficos. A relação que se deu entre 

as obras de artes e os conceitos filosóficos produziam nos alunos uma sensibilidade e um 

interesse pelas aulas de filosofia. A filosofia toma da arte justamente os seus blocos de 

sensações que a arte produz, essas sensações podem sensibilizar o aluno em seu 

caminho no aprendizado da filosofia, produzindo no aluno um interesse pelos conceitos 

filosóficos. A arte torna a filosofia menos enrijecida e mais intuitiva. 

 Pensamos ser importante trabalhar com esses conceitos estéticos nos três anos 

do Ensino Médio, pois avaliamos ser necessário esse tempo para dar continuidade ao 

trabalho e construir um processo sólido de formação do educando. Essa educação 

filosófico-artística, ou, porque não dizer, estética, tem de estar presente em todos os anos 

letivos do ensino médio, para que dela surja um processo de aprendizagem duradouro. 
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7. CONCLUSÃO PARCIAL 

 

Adotando o conceito de Pop’Filosofia de Deleuze, uma aula de filosofia é uma 

espécie de “canto falado”, ou seja, o resultado do encontro entre as vocalizações do 

professor e os conceitos filosóficos. Entendemos que a aula de filosofia no Ensino Médio 

deve ser uma aula estético-conceitual, que segue o movimento dos conceitos filosóficos e 

o estilo de cada filósofo. O professor deve apresentar os conceitos aos alunos, 

possibilitando a mudança do estado inicial do aluno por meio da produção de sentido, em 

que o aluno tenha a liberdade de, trabalhando com os conceitos, entrar no movimento 

filosófico por onde ele for afetado, a fim de que possa apreender e estudar as filosofias, 

os conceitos que lhe parecem interessantes. 

Neste sentido, vincular, no Ensino Médio, filosofia e arte nos parece oportuno, pois 

tal encontro pode melhor estimular o interesse do aluno por conceitos e temas filosóficos, 

o que pode facilitar a compreensão destes, uma vez que costumam ser entendidos como 

“abstratos”. A arte pode desempenhar aí um papel complementar à filosofia por 

apresentar um tipo de aprendizagem cujo sentido se dá por meio de intuições. A 

complementaridade dar-se-ia entre os conceitos da filosofia e as sensações da arte. É o 

próprio movimento do conceito juntamente com a sensibilidade dos perceptos e afectos, 

que vão conduzir o aluno a interessar-se pela filosofia, pelos problemas, conceitos e 

questões filosóficas (ou seja: será afetado).  

Assim acreditamos que tem de ser uma aula de filosofia: um movimento estético, 

onde os conceitos ressoam como música e se propagam através das cores e sons, 

propagando uma estética do filósofo, seu movimento conceitual. Uma aula de filosofia é 

mais do que argumentativa, é som, é cor, é imagem... é uma dança entre personagens 

conceituais e paisagens filosóficas, um ir e vir de conceitos, respeitando o movimento 

estético-conceitual de cada filósofo. Uma aula de filosofia não é apenas entendimento, é 

também afeto e emoção, é conceitual e sensitiva, uma relação entre conceito e sensação 

(perceptos e afactos), filosófico e não-filosófico. É uma compreensão “não-filosófica”, 

porque é intuitiva e não discursiva, é a parte da filosofia que é a sensação. Não se 

entende a filosofia se dela também não se tem uma compreensão não-conceitual, não-

filosófica. Só entendemos o que é a filosofia quando temos as duas compreensões, a 

conceitual e a não-conceitual. Isso se dá quando relacionamos o conceito à sensação. 

Por isso uma aula de filosofia é emoção, é tanto emoção como entendimento e é sendo 

capaz de produzir tais sensações que uma aula de filosofia pode estimular uma 

aprendizagem para um pensamento e um corpo criativos. 

Uma aula de filosofia a partir da Pop’Filosofia, compreende-se uma filosofia que 
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se dirige a todos, a filosofia para não-filósofos. Assim como a arte se dirige a todos, 

qualquer pessoa tem a possibilidade de entender os conceitos filosóficos, uma vez 

afetado por eles. Não é uma filosofia voltada para especialistas. O conceito de não-

filosofia ou não-conceitual está no coração da filosofia deleuziana, do vinculo entre a 

inteligência e a emoção, entre o pensamento e a sensibilidade, do conceito como 

conhecimento afetivo. Para compor uma aula de filosofia como um canto falado, não há 

método certo, apenas preparação, ensaio, inspiração e emoção. Dessa forma, cada 

professor deve inventar a sua maneira, percorrer o seu próprio caminho, entrar no 

movimento conceitual e traçar o seu próprio movimento do pensamento pelo qual se 

possa compor novas relações conceituais. 
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