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RESUMO
O presente trabalho se divide em dois momentos: no primeiro faremos a exegese de O que é a
filosofia?, de Gilles Deleuze e Félix Guattari, explicitando os conceitos de conceito, plano de
imanência e personagem conceitual. Neste momento, retomaremos a crítica deleuze-guattariana
à imagem clássica do pensamento e sua influência na lógica contemporânea, a partir da sua
convergência com o discurso científico. No segundo momento, faremos a exegese dos textos
que participaram da construção da lógica contemporânea, explicitando neles como a imagem
clássica do pensamento se desenvolve e quais momentos de rupturas ela comporta. Para tanto,
utilizaremos do método funcionalista traçado pelos próprios Deleuze e Guattari.

Palavras-chave: Lógica. Imagem clássica do pensamento. Filosofia. Ciência.

ABSTRACT
This work is divide in two stages: in the first one, we are going to do an exegesis of What is
philosophy?, by Gilles Deleuze and Félix Guattari, clarifying the concepts of concept, plane of
immanence and conceptual character. In this way, we are going to follow the deleuzo-guattarian
critique of the classical image of thought and its influence on contemporary logic, from the
perspective of its convergence with the scientific discourse. In the second stage, we are going
to do an exegesis of the texts which have laid down the foundations of contemporary logic,
showing how the classical image of thought was developed in this discipline and pointing out
what ruptures it had to go through. In order to do so, we are going to use the functionalist
method which was set by Deleuze and Guattari themselves.
Keywords: Logic. Classical image of thought. Philosophy. Science.
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1

INTRODUÇÃO

Suponhamos que você acabou de retornar de uma viagem e deseja narrar a seus pares
como se desenrolou esta experiência. Nossa primeira questão é: como fazê-lo, ou seja, qual o
melhor método de se narrar um acontecimento? Podemos desembrulhar tal narrativa de dois
modos possíveis: você pode começá-la a partir de seu início, para então construir os eventos
que vieram a se somar uns aos outros em sequência (primeiro você desejou aquela viagem,
depois externalizou este desejo mediante planejamento; então, realizou-o na própria viagem,
que, por sua vez, se desenrola em milhares de eventos sucessivamente expostos, que ora se
opõem, ora se aproximam daquele desejo original que deu sentido a tudo; por fim, você
recomenda ou não futuras viagens a seus pares àquele lugar com base na adequação ou não
daquela experiência ao seu anseio) ou você pode começá-la de seu fim, para então sobrepor os
eventos que ganharam sentido mediante aquele acontecimento (primeiro uma surpresa: a
viagem foi totalmente diferente do que havia sido planejado; este acontecimento estabelece um
novo horizonte de sentido capaz de (sobres)significar toda narrativa, desde seu início, enquanto
ela ainda era um desejo – que em alguma medida se aproxima ou se afasta do sentido gerado
pela surpresa –, até seu fim, quando você retornava para casa – este evento ainda que
subsequente também se aproxima ou se afasta do sentido gerado pela surpresa; por fim, você
recomenda ou não futuras viagens a seus pares com base naquela surpresa). Algo ocorreu e isto
é inegável (a viagem); o problema reside antes na natureza disto que ocorre: uma história ou
um acontecimento? Há eventos passados, presentes e futuros que se organizam a partir de um
horizonte de sentido já dado, segundo forças de atração ou repulsão, ou há a instauração de um
novo horizonte de sentido capaz de reorganizar todos os fatos passados, presentes e futuros em
novas forças de atração e repulsão? O sentido sempre já esteve, desde o princípio, ou surge no
fim agindo sobre seu princípio? Longe desta ser uma pergunta insignificante e reservada às
mentes mais especulativas, com pouca ou nenhuma utilidade prática, sua resposta envolve o
modo como nós experienciamos e até mesmo constituímos a realidade e, em nosso caso, sua
resposta decididamente determina a natureza, o escopo e o método de nossa investigação.
Nossa resposta de antemão não pode ser senão precipitada: nossa narrativa é aquela de
um acontecimento, não de uma história. É ao primeiro conceito que o filósofo francês Gilles
Deleuze (1925-1995) consagrou boa parte de sua obra, sendo por isso chamado de filósofo do
acontecimento (DERRIDA, 1995, passim). Dessa maneira, nossa investigação se deterá no livro
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O que é a filosofia?, escrito por Deleuze em coautoria com Félix Guattari (1930-1992), no qual
realizaremos tanto um trabalho de exegese dos conceitos de personagem conceitual, conceito e
plano de imanência, visando determinar sua relação com os conceitos de observador parcial,
função e plano de referência, quanto aprofundar a crítica à imagem clássica do pensamento
delineada nesta obra. Assim, se partirmos da hipótese de que o sentido surge ao final do
processo, determinando seu devir retroativamente, ou seja que nossa narrativa é antes de mais
nada um acontecimento, começaremos o nosso comentário a partir de seu fim, isto é, da obra
deleuze-guattariana, para que os componentes desse devir possam ter algum sentido definido.
E como haveria de ser diferente ao tratarmos de filosofia? Como nos dizem os filósofos
franceses: “A filosofia é devir, não história; ela é coexistência de planos, não sucessão de
sistemas” (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 72).
Empreenderemos uma viagem filosófica pela imagem clássica do pensamento do
ponto de vista da lógica. Neste sentido, esta será uma história sob a condição de que seu sujeito
seja o próprio conceito de pensamento e os devires que ele cria de forma contingente. Que
significa então dizer que o pensamento é o sujeito de nossa narrativa? O conceito de pensamento
é o nosso acontecimento: ele engendra um conjunto de seres que são possíveis ou não (uma
ontologia); de elementos que são legítimos ou não (uma ética); de determinações e controles
sobre corpos (uma política). Em suma, o conceito de pensamento torna alguns tipos de
proposições possíveis, ele é a condição da possibilidade dessas e não pode, portanto, ser
encontrado entre elas. Passaremos assim das possibilidades lógicas às suas condições de
possibilidade, em suma, do determinado para o determinante. Enfim, retiraremos das frases e
proposições nos quais todo conceito aparece em nosso registro, os próprios enunciados que eles
constituem.
Como tal, nenhum enunciado existe enquanto unidade subsistente, mas apenas na
medida em que ele se remete indefinidamente a uma multiplicidade de outros enunciados
(DELEUZE; GUATTARI, 2011b, p. 24). Neste sentido, os enunciados conferem a si mesmos
uma certa consistência: a um determinado conjunto de enunciados corresponderá uma certa
maneira de existir, ver e agir que lhe será própria e cuja natureza não pode ser alterada sem que
seus próprios componentes mudem e vice-versa. Um emaranhado cuja consistência emerge da
indefinida referência de um enunciado ao outro. Neste momento, podemos antever nosso
primeiro problema metodológico: se a totalidade que conferiria consistência aos enunciados
que são seus componentes não pode subsistir à mudança de seus próprios componentes e estes
últimos estão em indefinida referência uns aos outros, como tal totalidade pode subsistir? No
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primeiro momento, nossa solução é: exatamente por este motivo tal totalidade atualizada não
existe, estamos diante do devir ele próprio, naquilo que Deleuze sustentou como sua diferença
de natureza em relação à ordem reificada do ser (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 135). Por
isso diremos também que os enunciados filosóficos e os conceitos que eles comportam são
acontecimentos, não acontecidos. É diante/devido à natureza do acontecimento que os conceitos
comportarão determinações que podem ser submetidas a uma variação infinita, conforme às
especificações do movimento que os apreende. Mas no segundo momento, é justamente por
não possuírem ligação intrínseca alguma que esses enunciados precisam ser especificados
conforme ao movimento do autor – por este motivo, ele é tanto início, na medida em que opera
a seleção dos enunciados, e fim da história, uma vez que determina os limites dela. Por isso, o
télos de nossa narrativa pode apenas ser encontrado no fim dela, e é somente a partir deste fim
que toda consistência dos enunciados se desembrulhará, desde seu início, mostrando seus
pontos de rupturas e ligaduras.
Portanto, no capítulo I, começaremos nossa história pelo seu fim: qual é o mundo que
Deleuze e Guattari veem em O que é a filosofia?. Quais problemas eles buscam responder
neste livro? Neste sentido trataremos da teoria das ilusões transcendentais de Deleuze e
Guattari, donde partirá nossa análise da ilusão dos conceitos universais1. Sobre essa, os filósofos
franceses nos dizem:
Cada vez que se interpreta a imanência como “a” algo, produz-se uma confusão do
plano com o conceito, de modo que o conceito se torna um universal transcendente, e
o plano, um atributo no conceito. Assim mal entendido, o plano de imanência relança
o transcendente: é um simples campo de fenômenos que só possui secundariamente o
que se atribui de início à unidade transcendente (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p.
56).

A projeção dos conceitos em objetos transcendentes tornará tais conceitos figuras
(DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 111), ou representações, dos mesmos, daí também que os
universais sejam capazes de explicar aquilo sobre o qual incidem: o plano de imanência que o
conceito criou aparece como uma parte compreendida na totalidade do conceito universal, por
isto, o conceito se torna a explicação do mundo que ele torna possível. Os enunciados que

1

Certamente uma outra forma de realizarmos nossa pesquisa seria partindo para a análise dos filósofos
considerados por Deleuze e Guattari em O que é a filosofia?, notadamente aqueles associados à história da lógica
como Frege, Russell e Wittgenstein e, só então, tecermos nossas considerações acerca da natureza da filosofia.
Entretanto, ao fazer isso perderíamos de vista a questão que dá sentido à análise deleuze-guattariana: por que eles
veem a história da lógica contemporânea de determinado modo e não de outro? A resposta a esta pergunta só pode
ser dada em função do que os filósofos franceses consideram ser a filosofia e a ciência e como essas duas
disciplinas interagem. É por esta razão que optamos começar nossa pesquisa pela natureza da filosofia e da ciência
e de suas relações (tema compreendido no capítulo 1), para então tratarmos da história da lógica segundo delineado
por Deleuze e Guattari (tema compreendido no capítulo II).

10

contém tais tipos de universais podem formar assim diferentes imagens do pensamento: existem
objetos que são dados a priori (contemplação); sujeitos se apercebem desta relação a priori
(reflexão); por fim, existem sujeitos que se percebem uns aos outros como sujeitos de
conhecimento a priori, trocando informação e se comunicando (comunicação).
Especificaremos ainda mais nosso problema sob o plano de fundo dos universais: qual
a condição de possibilidade para que um determinado universal apareça, ou ainda, quais devires
mais subterrâneos o engendram para que ele surja como se apresenta? Esta é uma pergunta
essencialmente crítica e kantiana, como nos diz Deleuze e Guattari: “crê-se que o universal
explica, enquanto é ele que deve ser explicado” (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 62). É
somente neste horizonte, ou a partir deste problema, que nossa narrativa ganha sentido e
consistência, ou solução. Nosso sujeito é o próprio conceito clássico de pensamento, mas se ele
nem sempre existiu sob determinada forma, como ele passou a existir assim? Uma história das
contingências necessita de tecelões que costurem tais partes em conexão, desconecte outras etc,
mas que enfim lhes confira consistência.
Neste sentido, nossos tecelões serão os próprios filósofos, não enquanto coisas, mas
como processos, máquinas sintetizantes entre conceitos e mundos. Como nos diz Deleuze: “O
personagem conceitual [o filósofo] intervém pois entre o [...] plano de imanência [...] e os [...]
conceitos que vêm povoá-lo” (DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 91). Em suma, os filósofos
existem entre os conceitos que criam e o mundo que tornam possível, não em um ou em outro,
eles são apenas o processo que os liga de forma necessária. Por esta razão, o conjunto formado
por filósofo, conceitos e mundo possível consiste numa vida, uma vida que não é mais privada
e tampouco se remete à vivência histórica. Um filósofo não é mais proprietário de seus
conceitos do que criador de um modo de vida que é capaz de afetar toda a sociedade. Por esta
razão, os conceitos possuem vida, uma realidade própria, marcados por sobreposição recíproca
antes que a sucessão temporal da vivência histórica; neste sentido, eles se aproximam de cifras
musicais que condensam notas por sobreposição. Esta analogia entre conceitos e notas músicas
[musicais]pode-nos provar [seria provar mesmo?] didaticamente útil, caso concebamos [a
conjugação está correta?] os conceitos como as notas da partitura e o plano de imanência que
eles traçam como sendo seu pentagrama.
Assim, isto nos permite conceber que: (i) por um lado, os conceitos compõem uma
harmonia – sobreposição de notas simultâneas –, não uma melodia – sucessão de notas –, isto
é, eles não possuem uma teleologia intrínseca, mas estão indissociavelmente ligados por meio
de consonâncias e dissonâncias inseparáveis – formam uma consistência; (ii) ainda do ponto de
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vista harmônico, as notas entram em relações que as unem imediatamente às outras no mesmo
tempo, assim também os conceitos possuem uma endo-consistência, ou zonas de
indiscernibilidade, zonas de penumbra entre uns e outros que os ligam imediatamente; (iii) por
outro lado, do ponto de vista melódico, se as notas inseridas num tempo sucessivo formam
temas que remetem uns aos outros num jogo de perguntas e respostas, segundo variações,
rupturas e retomadas do tema original, também os conceitos possuem uma exo-consistência,
pontes que conectam e desconectam outros conceitos sucessivamente mais distantes em
diferentes tempos2.
No que diz respeito à nossa investigação, isto significa que o conceito de pensamento
indica tão somente uma multiplicidade de outros conceitos que estão em relações imediatas uns
com os outros – como por exemplo, o conceito de pensamento [Gedanke] terá por endoconsistência os conceitos de sentido [Sinn] e referência [Bedeutung]; mas também terá por exoconsistência os conceitos de conceito [Begriff] e objeto [Gegenstand] e estes, por sua vez, ligarse-ão a outros conceitos. Como nos dizem Deleuze e Guattari, se a filosofia é uma complexa
rede de enunciados filosóficos em superposição e pressuposição recíproca, numa ordem
estratigráfica3, onde o antes e o depois indicam a ordem das superposições, então observaremos
semelhantes caminhos na constituição da imagem clássica do pensamento; e na medida em que
tal coisa como um conceito de pensamento não indica uma solução, mas antes um campo
problemático a partir do qual as soluções são dadas, podemos depreender que esta problemática
perpassa diferentes filosofias e diferentes épocas, independentemente da variação das respostas.
Como nos dizem os filósofos franceses:
[...] as imagens do pensamento não podem surgir em qualquer ordem, já que implica
mudanças de orientação que só podem ser situadas diretamente sobre a imagem
anterior (e mesmo para o conceito, o ponto de condensação que o determina supõe ora
a explosão de um ponto, ora a aglomeração de pontos precedentes). As paisagens
mentais não mudam de qualquer maneiras através das eras; [mas sim segundo uma
razão contingente] (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 72).

Ou seja, uma imagem do pensamento nos dá uma bússola, uma forma de nos
localizarmos no pensamento, ela coloca em questão determinados objetos para os quais nosso
pensamento deve se voltar. É somente neste sentido que podemos fazer uma história do conceito
de pensamento clássico: como um problema a partir do qual respostas devem ser dadas em
função do reconhecimento adequado do objeto pelo pensamento e no qual outras respostas não
são simplesmente ausentes, mas têm uma existência plenamente positiva enquanto são

2
3

Acerca do conceito de consistência e seus desdobramentos teóricos, cf. seção 2.3 do presente trabalho.
Acerca do conceito de tempo estratigráfico e sua relação com a filosofia, cf. seção 2.3 do presente trabalho.
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recusadas e impossibilitadas naquela imagem. Por exemplo, como veremos em seguida, devido
à ilusão de eternidade, o objeto determinado pela imagem clássica do pensamento não somente
deve ser concebido em termos de re-conhecimento, mas também a possibilidade de que sua
existência se funde em relações empíricas e a posteriori e, que portanto, dizem respeito a
relações sociais, políticas e estéticas etc, deve ser constantemente barrada, uma vez que ela
retiraria o caráter apodítico, necessário e universal do conhecimento desse objeto pressuposto
– é neste sentido que uma impossibilidade tem uma existência plenamente positiva: ela não
somente indica uma ausência, mas indica o modo pelo qual essa ausência reverbera em todos
elementos pressupostos como existentes. Em suma, poderíamos derrideanamente [se você
colocar “Derrida” e referenciar, não ficaria melhor?] dizer que a determinação de uma
possibilidade de existência é também a determinação de outra impossibilidade de existência.
Ora, o problema da determinação de possibilidades e impossibilidades de existência nos
conduz diretamente à noção de conceito filosófico enquanto acontecimento. Como nos diz
Deleuze: “O possível não existe, ele é criado pelo acontecimento. É uma questão de vida. O
acontecimento cria uma nova existência, ele produz uma nova subjetividade (novos entrelaços
com o corpo, o tempo, a sexualidade, o meio, a cultura, o trabalho...)” (DELEUZE, 2016, p.
246). Consequentemente, um conceito filosófico, como o de pensamento, cria uma nova
ontologia, ética e política: ele cria novas modos de existência, novas formas de se relacionar
com o corpo, o tempo, a sociedade, o trabalho – diríamos até que a criação de novas formas de
existência para além daquelas do mundo do vivido é a função principal do conceito. Assim,
restringimos a natureza do conceito a uma tríplice [tríplice o que?], que por ora será suficiente,
mas que será posteriormente expandida: ele funda uma nova ontologia (uma nova existência);
produz uma nova ética (uma nova forma de subjetividade) e engendra uma nova política (novos
entrelaços com o corpo, sexualidade, enfim, com o meio social).
Mas se nosso problema consiste nos conceitos universais que compõem uma imagem
clássica do pensamento, qual modo de existência eles tornam possíveis? É somente mediante a
resposta a esta pergunta que emergirá um sentido capaz de constituir o plano de consistência
que teceremos ao redor de O que é a filosofia?. Deleuze nos responde:
Supõe-se que o pensamento possui uma natureza, e o pensador, uma boa vontade
(querer “naturalmente” o verdadeiro); dá-se como modelo a recognição, ou seja, o
senso comum, o uso de todas as faculdades sobre um objeto suspostamente o mesmo;
designa-se o inimigo a ser combatido, o erro, nada além do erro, e supõe-se que o
verdadeiro concerne às soluções, ou seja, às proposições capazes de servir como
respostas. Esta é a imagem clássica do pensamento e, enquanto a crítica não
incidir sobre o coração desta imagem, será difícil levar o pensamento até os
problemas que transbordam o modo proposicional, fazer com que ele opere
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encontros que se furtam a toda recognição, fazer com que ele afronte seus
verdadeiros inimigos (que não são o erro, mas totalmente outros [as ilusões e os
pressupostos morais cristalizados no senso comum de uma época, por exemplo]
e alcançar aquilo que força a pensar, ou que arranca o pensamento de seu torpor
natural, de sua notória má vontade (DELEUZE, 2016, p. 322-323, grifo nosso).

Assim, partiremos do que constitui plano de fundo de O que é a filosofia?: a crítica à
imagem clássica do pensamento, destrinchando seus desdobramentos na lógica mediante um
trabalho exegético do registro textual e, para além disso, aprofundaremos tais críticas para que
em tempos tão sombrios quanto os nossos possamos irromper, talvez um dia, “Uma nova
imagem do pensamento, ou antes uma liberação do pensamento relativamente às imagens que
o aprisionam [...]” (DELEUZE, 2016, p. 323). Esta é a tarefa crítica, no sentido mais kantiano
possível, do pensamento deleuzeano e de que nos serviremos como uma flecha apanhada para
ser atirada ainda mais longe. Para que seja possível então criar, um dia, novas formas de
enunciação em que justamente nosso modo de existência seja redefinido, conjuntamente com
uma nova forma de subjetividade e de política; podendo assim emergir um novo “objeto” da
informação, o “sujeito” do conhecimento e o que é feito em nome destes. Em suma, neste
sentido colocamo-nos no centro de O que é a filosofia? para que possamos deleuzeanamente
dizer: “Um pouco de possível, senão eu sufoco” (DELEUZE, 2016, p. 246), antes que
morramos em vida, ou ainda pior vivamos a morte. Assim, concluímos [a apresentação do] no
que consiste a natureza de nossa investigação; resta agora determinar seu escopo.
Como os filósofos franceses nos dizem (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 64) a
imagem clássica do pensamento compõe não um conjunto de teses que surgem na história, mas
antes uma certa maneira de conceber a relação entre Pensamento e Natureza (a percepção do
mundo e o mundo que é visto), que conforma o pensamento aos limites da recognição e
apreensão da transcendência, e insiste na história da filosofia enquanto campo problemático. Se
entendermos a imagem clássica do pensamento como a limitação de seu movimento à
recognição da transcendência, esta é a imagem dominante na história da lógica contemporânea,
pois ela faz do pensamento o mero ato de recognição do verdadeiro nas funções científicas
(DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 165). É no capítulo ‘Prospectos e Conceitos’, de O que é a
filosofia?, que Deleuze e Guattari analisam a possibilidade de uma convergência entre
conceitos e funções, detendo-se na história da lógica como parte do registro dessa imagem
clássica do pensamento.
E precisamente aí seguiremos o fio condutor das análises deleuze-guattarianas em O
que é a filosofia?: a longa série do erro que converte a forma do pensamento a um mero
decalque das proposições empíricas, começa com o estabelecimento de uma lógica
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transcendental que torna todo conceito uma função do vivido, enquanto totalidade da
experiência possível, e garante a correspondência entre o que é representado no pensamento e
o que existe atualmente no mundo delimitado pela ciência (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p.
169). Surge, assim, toda uma história de pretensos conceitos universais que faz da lógica
transcendental um decalque da ciência empírica, começando com Immanuel Kant (1724-1804),
estendendo-se até os lógicos contemporâneos, notadamente Gottlob Frege (1848-1925) e
Ludwig Wittgenstein (1889-1951) e que permeia uma parte considerável da filosofia analítica
até Richard Rorty (1931-2007).
Desse modo, no segundo capítulo analisaremos no que consiste esta imagem do
pensamento clássico na lógica e como ela tem sua origem na Crítica da Razão Pura. Contudo,
se Kant inicia o projeto de uma lógica transcendental enquanto determinações de funções do
vivido que são decalcadas de funções científicas, nele ainda não podemos identificar a
delimitação do pensamento a uma forma de expressão científica. Dito de outro modo, Kant
confina a forma do conteúdo do pensamento àquela da ciência de sua época, mas não oferece
uma nova forma de expressão para o pensamento. Isto se expressa no fato de que Kant
reconhece que, apesar das ciências terem progredido, a lógica já nasce acabada e permanece a
mesma desde Aristóteles: desde que uma proposição foi definida pelo estagirita como uma
relação de predicação entre dois termos, nenhuma nova forma de expressão teria sido
encontrada para a lógica, dado que a lógica seria uma ciência formal que já nasceu acabada
(KrV, B VIII). Assim, no que diz respeito ao estabelecimento da lógica, Kant oferece uma nova
semântica, mas não uma nova sintaxe: ele pretende apenas oferecer uma referência aos termos
que aparecem em proposições categóricas a partir das condições de referências estabelecidas
pela geometria euclidiana. Por ora, podemos adiantar a tese de que Kant não redefine o conceito
de proposição, porque ele já o toma como dado na geometria euclidiana e parte, então, para a
determinação de suas condições lógicas de possibilidade4. Por este motivo, ele não pode
oferecer uma nova forma de expressão à lógica e incide sua crítica somente em seu conteúdo,
em sua semântica. Caberá a um terceiro criar uma nova forma de expressão para a lógica que
transcenda a simples forma de predicação ‘A é B’.
A partir da análise deleuze-guattariana da história da lógica, em conjunto com as
contribuições de Patton e Tiles5, este trabalha [trabalha?] destaca que é esta a função que o
lógico George Boole (1815-1864) cumpre na história da lógica contemporânea. Partindo da
4
5

Cf. a seção 3.1 a este respeito.
Cf. PATTON, 2018 e TILES, 2004, passim.
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lógica-semântica tal como estabelecida por Kant, George Boole encontrará novos territórios
para o desenvolvimento da forma de expressão lógica em outras ciências: a álgebra e a
aritmética. Com isso, Boole redefinirá o conceito de proposição e estabelecerá toda uma nova
sintaxe para ela: se o conteúdo da lógica forem conceitos com referência ao mundo do vivido,
sua forma será uma conceitografia capaz de representar adequadamente os objetos apreendidos
por tais conceitos [qual a pontuação?] A partir de então, a lógica será irremediavelmente ligada
a uma nova forma de expressão científica: a questão residirá em se determinar qual será a forma
mais apropriada de expressão à lógica, ou seja, qual objeto que explique melhor a forma pura
do pensamento enquanto limite da experiência possível. É nesta disputa que encontramos
lógicos como Frege e Wittgenstein, cujos trabalhos, ao contrário daqueles de Boole, foram
analisados por Deleuze e Guattari no supramencionado capítulo. Como nos dizem os filósofos
franceses:
A lógica tem pois um paradigma, ela é mesmo o terceiro caso do paradigma, que
não é mais o da religião nem da ciência, e que é como que a recognição do
verdadeiro nos prospectos ou nas proposições informativas. [...] É a projeção
deste paradigma que faz que os conceitos lógicos não sejam, por sua vez, senão
figuras, e que a lógica seja uma ideografia [ideographie] (DELEUZE; GUATTARI,
2010. 165, grifo nosso).

Ora, se em Kant não podemos identificar a lógica com sua ideografia, é a partir de Boole
que a lógica será necessariamente ligada a uma ideografia que expresse seu pensamento. Dito
de outro modo, a partir de Boole as expressões lógicas se identificarão com conceitos universais
que expressam as condições de possibilidade do pensamento puro e, por conseguinte,
determinarão aquilo que pode ser seu objeto. Por esta razão, a lógica não pode se separar de
figuras que representam a forma do pensamento, o conjunto destas figuras chama-se ideografia.
É digno de nota que ‘ideografia’ é uma das traduções possíveis para Begriffsschrift, também
traduzida por ‘conceitografia’, obra inaugural de Frege em lógica, publicada em 1879.
A partir de então será a própria filosofia, enquanto expressão de pensamento em
linguagem, que será submetida a tal crivo formal: toda uma gramática filosófica se desenvolverá
a partir dos elementos sintáticos e semânticos que supostamente pertencem de direito ao
pensamento e à linguagem (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 30). A título de exemplificação,
tratemos de O lugar da Lógica na Filosofia de Desidério Murcho. Logo nas primeiras páginas
do capítulo ‘As frases e o que elas dizem’ encontramos a primeira definição de linguagem:
A frase é a unidade gramatical mínima de sentido. Um conjunto de palavras como «Se
a neve é» não é uma frase. Há muitos tipos de frases: interrogativas, exclamativas, etc.
As frases que interessam em filosofia são as declarativas, pois são as únicas que
exprimem proposições — e são as proposições que interessam em filosofia
(MURCHO, 2015, grifo nosso).
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[parágrafo?]Assim,

quase duzentos anos após o início dessa lógica transcendental, já está

plenamente assentado o pressuposto de que o discurso filosófico seja proposicional, isto é, de
que seus conceitos dependem da adequação ou não dos objetos que estão neles compreendido
e que estes mesmos objetos, encontrando suas condições de existência em sua determinação e
delimitação científicas, condicionam a possibilidade ou impossibilidade do discurso filosófico.
Prossigamos então com essa caracterização contemporânea da imagem clássica do pensamento:
A lógica desempenha dois papéis na filosofia: clarifica o pensamento e ajuda a evitar
erros de raciocínio. A filosofia ocupa-se de um conjunto de problemas. Os filósofos,
ao longo da história, têm dado resposta a esses problemas, tentando solucioná-los.
Para isso, apresentam teorias e argumentos. A lógica permite assumir uma posição
crítica perante os problemas, as teorias e os argumentos da filosofia (MURCHO,
2015).

O que deve ser notado aqui não é o caráter extremamente introdutório e simplificado do
texto, mas precisamente o fato de que, por causa dessas características, ele sirva de ponto para
todo debate aprofundado que se desenvolve no ramo da filosofia analítica. Em isomorfismo a
esta introdução, não podemos acompanhar o debate entre Gasché e Rorty (RORTY, 1991,
passim), no qual Rorty definirá toda ‘argumentação’ filosófica como proposicional, i.e., como
a validade dos argumentos depende do significado de suas premissas, o discurso filosófico, se
puder ser corretamente chamado de argumentativo – e racional –, deve ser proposicional. A
conclusão de Rorty, diante disto, é que toda investigação acerca das condições de possibilidade
da experiência ‘viola’ a própria premissa de não ir além da experiência possível, dado que já
estamos inseridos nela. Consequentemente, para Rorty, toda a ‘filosofia transcendental’, que
segundo o próprio tem sua origem em Hegel, seria ilegítima (RORTY, 1991, p. 123), pois se
baseia em em argumentos inválidos. Mas também não seria este o plano de fundo do debate
entre Derrida e Searle (cf. DERRIDA, 1988 e SEARLE, 1977), no qual Searle evocará, contra
Derrida, a conservação da intenção do autor no significado da sentença por ele enunciada, por
meio do ato de fala, garantindo assim a transcendência de toda proposição às condições atuais
de sua produção? Não seria este a aparência da ilusão da recognição? E não poderíamos estender
essas questões a vários dos embates entre a chamada ‘filosofia continental’ e a ‘filosofia
analítica’, uma vez que nestes a mesma problemática parece estar em operação?
Contudo, não podemos perder o nosso fio condutor aqui: o objetivo de Deleuze e
Guattari não é realizar um mero juízo de humor, entre ‘bons’ e ‘maus’, ‘verdade’ e ‘falsidade’.
O real problema não reside na não apreensão da realidade em si, mas na produção de outra
realidade para nós. Assim, resta-nos entender quais modos de vida imanentes tal filosofia,
constrangida aos limites da proposição, torna possível. A este respeito, não é surpreendente
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então que a filosofia política de Rorty consista em reduzir toda ação política a uma mera
conformação dos interesses privados e públicos, por meio de reformas das instituições liberais
já existentes? Afinal:
Entendo a ética e a política - política real em oposição à política cultural - como uma
questão de alcançar a acomodação entre interesses divergentes e como algo a ser
deliberado em termos banais e familiares - termos que não precisam de dissecação
filosófica e não têm pressuposições filosóficas (RORTY, 2016, p. 33).

Não seria este um modo de conservadorismo velado como nos lembra Critchley
(CRITCHLEY, 2016, p. 65)? Devido aos pressupostos hermenêutico-transcendentais de Rorty,
toda a filosofia crítica-transcendental será relegada a uma mera atividade privada com pouca
ou nenhuma eficácia política – elas são, na verdade, a expressão do egoísmo daqueles que a
escrevem.
Não deveríamos aqui, nós, invertemos o problema e tornar a própria filosofia de Rorty
uma expressão de uma determinada forma de existência? Este é o ponto central da análise
deleuze-guattariana da qual nos serviremos: não seria justamente aí quando reencontramos na
proposição, enquanto expressão de funções do vivido, a transcendência das condições sóciohistóricas que nos damos de cara com as percepções e as afecções próprias do capitalista liberal
cínico6? Não seria este mais um dos capítulos da ideologia liberal ocidental, que desde Popper
em A sociedade aberta e seus inimigos [The open society and its enemies], tenta impedir que
pensemos, por nós mesmos, nossa realidade sócio-histórica, afinal quem entende de ciência são
os cientistas, quem entende de economia são os economistas, e quem entende de política são...
os políticos liberais?
Contudo, prossigamos com um pouco mais de calma nessas acusações, a fim de precisálas melhor. Em A sociedade aberta e seus inimigos, Popper identificou nos marxistas seu
inimigo: por estes representarem uma ameaça à liberdade das sociedades ‘democráticas’, eles
devem ser banidos dela. A pergunta então se transforma em como legitimar essa exclusão que,
deve incidir, inclusive no objeto teórico por eles proposto7. O ponto inicial é tornar tal
6

Deleuze e Guattari destacam (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 174) o cinismo desta postura, hegemônica no
discurso capitalista, do seguinte modo: o capitalista ao mesmo tempo que lhe explora e se apropria daquilo que
você produz, diz que “você é individualmente responsável por sua fortuna ou miséria”; e em seguida, completa
“mas não se preocupe, você é igualmente livre para recorrer a meios legais quando esta exploração ultrapassar os
limites do aceitável, apenas aceite o básico para ‘participar’ do jogo”: ou seja, não queira redefinir as condições
desta exploração, porque isto seria ultrapassar os limites da linguagem, abrir às portas para a irracionalidade e
barbárie...
7
Ironicamente aqui encontramos uma confirmação da tese deleuzeana segundo a qual a impossibilidade de um
objeto ganha plena existência numa imagem do pensamento, enquanto existência possível que deve permanecer
recusada/barrada. Em suma, um ‘objeto impossível’ ou carente de sentido é, antes de mais nada, um objeto
impossibilitado.
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possibilidade uma ‘impossibilidade’: o marxismo, destituído de sua ‘objetividade’ e
cientificidade, é somente uma mitologia perniciosa às sociedades liberais. Como ele nos diz:
Marxistas estão habituados a explicar o desacordo com um adversário por seu
preconceito de classe e os sociólogos do conhecimento por sua ideologia total. Estes
métodos [...] destroem claramente a base da discussão racional e levam, em última
análise, ao anti-racionalismo e misticismo (POPPER, 2013, p. 422, tradução nossa).

Nunca é demais evidenciar a grosseria teórica de tal abordagem seja do liberalismo, seja
da epistemologia que fundamenta sua crítica. Entretanto, isto está para além do escopo do atual
trabalho. Por ora, será suficiente notar que, por detrás da distinção sociologia do conhecimento
e teoria do conhecimento, reside o estabelecimento de dois tempos-espaços diferentes: há o
tempo-espaço da ciência e há aquele da sociedade. O par contexto de justificativa e contexto de
descoberta exprime essa distinção. Ora, como veremos, é exatamente aí que a crítica deleuzeguattariana se instaurará: a constituição de um espaço-tempo único que envolva tanto o
movimento quanto o repouso será fundamental para a reavaliação de tais filosofias, não a partir
de uma crítica social ou histórica, de fato, mas a partir do tempo tal como ele se desenvolve
imanentemente a uma dada filosofia, de direito. Em suma, a análise de Deleuze e Guattari torna
tais distinções entre contexto de descoberta e contexto de justificativa, sociologia do
conhecimento e teoria do conhecimento, inúteis, não porque elas não ocorram de fato, mas
porque é um determinado tempo da filosofia que se expressa na história das sociedades – por
esta razão, malgrado de Rorty, dificilmente encontraremos uma conversa familiar, por mais
banal que seja, que não possua ‘pressuposições filosóficas’, como qualquer um pode notar a
partir da enorme efusão da ideologia liberal nas nossas conversas mais triviais com pessoas
comuns.
Por conseguinte, não podemos confundir as críticas deleuze-guattariana com um
historicismo ou psicologismo ingênuo, no qual a crítica ao conhecimento puro, a priori,
desinteressado etc depende de uma contingência empírica qualquer. A inversão básica que tal
abordagem nos exige é somente que tornemos tal tipo de racionalidade, que se baseia na sua
oposição com a irracionalidade, a expressão de um modo de existência que pode ser
decomposto, a fim de se evidenciar o fundamento violento e irracional que ela se apoia e tenta
dissimular sob fachada de racionalidade científica.
Dessa maneira, no segundo capítulo nos deteremos também na análise daquilo que
tornou possível que tal conceitografia surgisse e quais acidentes tiveram que ocorrer para que
esta se tornasse a imagem do pensamento hegemônico na filosofia analítica. Assim, nossa
investigação passará por Immanuel Kant, George Boole e Gottlob Frege, eventualmente
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explicitando como os pressupostos desses autores reverberam ao longo da história da lógica
pelo modo como eles foram recebidos por outros autores, para finalmente tecermos algumas
considerações acerca da lógica contemporânea e suas influências na filosofia analítica.
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2

CAPÍTULO I: O QUE É A FILOSOFIA?

2.1 PREÂMBULO: MÉTODO E FILOSOFIA

Nosso primeiro problema relacionado à exegese d’O que é a filosofia? pode ser
colocado do seguinte modo: como interpretar os principais conceitos lá expostos? Poderíamos
responder a essa questão fazendo uma análise minuciosa das proposições, ou dogmas, nos quais
esses conceitos ocorrem, mostrando como elas se implicam logicamente e o que elas significam.
Desse modo, podemos reconstituir a gênese das opiniões filosóficas, segundo a arquitetônica
do texto, ou seja, segundo a ordem de razões do texto que distribui a série das opiniões
emergentes de forma regrada. Enfim, filiando-nos ao método estrutural de Guéroult
(GUÉROULT, 2005, passim) ou Goldschmidt (GOLDSCHMIDT, 1963, passim), podemos nos
valer de um princípio teleológico que seja imanente ao texto, portanto, que seja a priori e
regulativo. Seguindo este método de análise, haveria uma lógica inerente ao texto e que se torna
aparente no processo genético das opiniões, mas sendo esta lógica anterior ao próprio processo,
ela é capaz de regular como essas opiniões surgem. Enfim, se as opiniões são o conteúdo do
texto, esta lógica é sua forma. Esta separação entre forma e conteúdo é expressa na analogia da
arquitetônica do texto e opiniões filosóficas: a arquitetônica textual é sua forma, as opiniões são
os conteúdos que vêm ocupar essas formas. Podemos então dizer que há uma função invariante
(a arquitetônica) para um conteúdo variável (as opiniões). Para além de toda sombra de dúvidas,
este é um método útil e capaz de oferecer bons resultados exegéticos. Contudo, seria este o
método mais apropriado para lermos O que é a filosofia? Ou seja, qual é o método legítimo
para lermos este texto? Na resposta a esta pergunta podemos extrair um método que sirva de
regra geral para analisarmos nosso registro textual.
Para filósofos assumidamente funcionalistas, como Deleuze e Guattari (DELEUZE;
GUATTARI, 2011c, p. 11), tal separação ingênua entre forma e conteúdo é inconcebível: as
distinções reais se dão, primeiro, entre expressão e conteúdo e, então, entre forma e substância
(DELEUZE; GUATTARI, 2011b, p. 29)8. Assim, há uma forma de conteúdo e outra forma de
expressão e que se pressupõem reciprocamente sem anterioridade de uma sobre a outra: por

8

Para uma exposição mais detalhada destas distinções cf. ALMEIDA, 2003, p. 43.

21

isso, se num texto podemos identificar uma forma de expressão, que determina a ordem genética
do expresso, há também uma forma do conteúdo, que determina o objeto tornado possível ou
não naquele texto. Desta maneira, substituímos a anterioridade da forma sobre o conteúdo, pela
pressuposição recíproca entre expressão e conteúdo: para uma determinada série de expressos
filosóficos, nos quais ocorrem conceitos, haverá uma determinada série de objetos existentes.
Não pode haver mudança em um, sem que o outro mude. Contudo, apesar da diferença entre o
que se diz e o que se vê, é necessário que haja uma regra correspondência entre um e outro para
que a coexistência dos dois seja não apenas um fato acidental, mas uma relação necessária.
Esta relação necessária é produzida pelo sujeito, chamado na terminologia deleuzeguattariana de máquina abstrata: ela garante a correspondência entre a expressão e o conteúdo
(DELEUZE; GUATTARI, 2011b, p. 48). A máquina abstrata não existe nem na expressão,
enquanto determinação de uma ordem de razões, nem no conteúdo, enquanto produto de uma
vivência histórica, mas entre os dois, naquilo que marca sua diferença de natureza. Por esta
razão, o autor, enquanto máquina abstrata, não tem uma existência atual, apenas virtual: ele
indica apenas uma função, não uma coisa. Por isso, um funcionalista concebe, não uma função
invariante para um conteúdo variável, mas sim uma variação contínua que vai da expressão ao
conteúdo e do conteúdo à expressão. Contudo, nesta perspectiva, também mudamos nosso
conceito de exegese: não se trata mais de saber o que significa o texto, mas como aquele texto
funciona.
Assim, podemos resumir os modos de se conceber a natureza do texto segundo o
método estrutural (a) ou segundo o funcionalismo (b) do seguinte modo: se o texto é formado
por um certo movimento de expressões, ou de opiniões, ou (a) há algo que seja o princípio deste
movimento e que, portanto, estará presente em seu fim de forma totalmente atualizada ou (b)
há algo que tem a capacidade e agir e sofrer e que, portanto, estará sempre se colocando em
movimento virtual. No primeiro caso (a), há comunicação, no sentido de conservação, entre a
forma determinante e o conteúdo determinado, sendo que o primeiro deveria existir, ainda que
potencialmente, no último; nesta concepção, a forma preexiste à/em seu conteúdo, de modo que
apesar de forma e conteúdo serem coisas distintas, existe uma lei de ligação entre elas (neste
caso, a forma é um princípio teleológico regulativo, chamado de consciência filosófica por
Guéroult e Goldschmidt). Segundo a outra concepção de movimento (b), há somente um
composto de expressão e conteúdo, capaz de afetar e ser afetado por si mesmo, portanto, ele
não pode ser afetado senão deixando de afetar e afetar deixando de ser afetado, de modo que
não há continuidade entre um estado e outro, há apenas rupturas; sobredeterminação ou
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sobreposição de expressões e conteúdos, ao invés de comunicação e conservação. Neste
sentido, a forma não preexiste a/em seu conteúdo, pois, uma determinada forma de conteúdo
produz uma determinada forma de expressão e vice-versa, ambos se revezando continuamente
num processo único, que podemos chamar de devir. Assim os funcionalistas concebem o texto
como um devir que não é regulado por um princípio teleológico a priori, como fizera o método
estrutural, pois não há conservação entre as mudanças da expressão ao conteúdo ou do conteúdo
à expressão, há apenas pressuposição recíproca. Dentro desta perspectiva funcionalista, ficamos
então num dilema: ou não há teleologia alguma e o processo é totalmente desregrado, com
expressos e conteúdos sucedendo-se uns aos outros indefinidamente, sem que forma alguma
possa ser distinguida entre eles, ou a teleologia é a posteriori, ou seja, ela deve partir de formas
de expressão já constituídas para formas de conteúdo já constituídos e vice-versa.
Essas diferentes concepções ontológicas acerca da natureza do texto, se desdobram em
diferentes concepções de como podemos conhecê-los: ou há sínteses a priori, na medida em
que expressões e conteúdos são ligados necessariamente uns aos outros mediante um princípio
teleológico regulativo; ou há sínteses a posteriori, na medida em que as expressões e conteúdos
são ligados mediante um princípio teleológico reflexivo – neste caso, a sucessão entre formas
de expressão e formas de conteúdo é sempre já dada enquanto pressuposto metodológico, de
forma que não podemos pressupor a anterioridade de uma sobre a outra.
Retomemos agora nossa pergunta: qual o método mais apropriado para interpretarmos
O que é a filosofia?? Podemos analisar os conceitos aí presentes de duas maneiras: como
elementos pertencentes a um conteúdo produzido por uma suposta forma atual ou como
compostos produzidos por uma máquina abstrata que faz formas de expressão e formas de
conteúdo corresponderem umas às outras. O que ganhamos exegeticamente, no primeiro caso,
é a possibilidade de compreender a razão necessária que liga os conceitos uns aos outros
segundo as relações de significação entre as proposições em que ocorrem; contudo, o que
perdemos é a possibilidade de compreender a relação desses conceitos com a forma de conteúdo
que eles pressupõem. Assim, quando preterimos a forma de conteúdo a favor da forma de
expressão, perdemos justamente os tipos de objeto que são tornados possíveis por meio
daqueles conceitos. Por isso, segundo o método estrutural, podemos reconstituir a
epistemologia d’O que é a filosofia? sob o preço de não adentrarmos em sua ontologia, ou
ainda, de fazermos sua ontologia aparecer como um produto externo de nossa reconstituição
epistemológica, não uma parte imanente e inseparável dessa epistemologia. Como nos dizem
Deleuze e Guattari:
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Se é verdade que nós, homens modernos, temos o conceito, mas perdemos de vista o
plano de imanência, o caráter francês em filosofia tem a tendência a se aproveitar
desta situação, sustentando os conceitos por uma simples ordem do conhecimento
reflexivo, uma ordem de razões uma ‘epistemologia’ (DELEUZE; GUATTARI;
2010, p. 125).

Nesta passagem os filósofos franceses estão se referindo ao método estrutural de
Guéroult e Goldschmidt e o que eles censuram neste método é precisamente sua incapacidade
de adentrar na ontologia (o plano de imanência) do sistema analisado, permanecendo somente
com as teses nas quais os conceitos ocorrem, mas sem fazer esses conceitos se relacionarem
com os objetos que eles pressupõem e colocam. Da impossibilidade de explicar a relação do
conceito com o fora, resta que ele seja limitado a um mero conhecimento de reflexão do sujeito
sobre seu objeto (a consciência filosófica determina a ordem das razões). A respeito desta
dependência do método estrutural com uma noção de cogito totalmente atual e transparente
para si mesmo eles continuam:
É como recenseamento das terras habitáveis, civilizáveis, conhecíveis ou conhecidas,
que se medem por uma ‘tomada’ de consciência ou cogito, mesmo se o cogito deve
tornar-se pré-reflexivo, e esta consciência, não tética, para cultivar as terras mais
ingratas. Os franceses são como proprietários rurais cuja renda é o cogito (DELEUZE;
GUATTARI; 2010, p. 125).

Ora, as terras habitáveis aos quais eles se referem são o próprio plano de imanência da
filosofia que se encontra então determinada por um cogito, uma consciência filosófica interior
que o explica. De todo modo, o método estrutural mantém um distanciamento do objeto de
análise que é insuperável e, portanto, vê-se obrigado a conceber o objeto da filosofia não na
medida em que este se relaciona com seu fora, mas o constrange a uma forma de interioridade
pressuposta, um eu que conteria o conteúdo do texto. Em suma, é justamente quando o método
estrutural se fixa no texto, que ele não consegue explicar o texto, pois ele não consegue fazê-lo
entrar em contato com o fora que ele supõe e que o pressupõe. Em seu solipsismo, o método
estrutural não nos aponta a relação entre o que o texto diz e o mundo que ele vê9.
9

É digno de nota que tal concepção solipsista de filosofia é uma resposta direta de Guéroult e Goldschmidt à certa
concepção hegeliana de filosofia que a colocava em relação direta com o tempo histórico. Como o primeiro nos
diz: “O problema do mundo e do homem no mundo é um problema universal que implica uma resposta universal
e absoluta. Ao versar sobre a totalidade do objeto, cada filosofia é envolvente sem ser envolvida. Ela deve em
consequência, qualquer que seja seu tipo, idealista ou realista, naturalista ou espiritualista, organizar o conjunto
sob um princípio de totalidade que, não podendo estar contido em nenhum dado, é necessariamente a priori
(GUÉROULT, 2005, p. 142)”. Esta totalidade do mundo que a filosofia produz é o que Deleuze e Guattari
denominam plano de imanência, ou seja, a aparência consistente da experiência para nós. Entretanto, do modo
como Guéroult o definiu, o plano de imanência deve ser concebido estritamente no tempo lógico em que ele existe
(daí sua necessidade a priori). Também Goldschmidt (GOLDSCHMIDT, 1963, p. 146) rejeitará a possibilidade
de reunião do tempo lógico e do tempo histórico, a partir de uma certa concepção de totalidade temporal hegeliana.
Como dito anteriormente, faltam a ambos os autores a explicação de como ambos os tempos podem interagir entre
si. Contudo, essa possibilidade não é somente ausente no discurso de Guéroult ou Goldschmidt, mas deve ser
constantemente barrada/impossibilitada por eles, uma vez que ela coloca em xeque a possibilidade do
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Longe do solipsismo ser algo acidental que acomete o método de leitura estrutural, ele
é o produto necessário de seus pressupostos filosóficos. A diferença entre tempo lógico e tempo
histórico é análoga à distinção tempo sincrônico e diacrônico presente no estruturalismo,
imediatamente identificados por Guéroult e Goldschmidt como o tempo da filosofia e o tempo
da história. Contudo, o que ambos os autores não conseguem explicar, ao contrário de outros
autores estruturalistas como Althusser10, é tanto como o tempo sincrônico aparece para o tempo
diacrônico, quanto como o tempo diacrônico aparece para o tempo sincrônico, ou seja, como
a história afeta uma filosofia e como uma filosofia afeta a história. Apostando na diferença de
natureza entre esses dois tempos, mas preterindo o tempo diacrônico a favor do sincrônico,
Gueroult e Goldschmidt substancializam o último dessubstancializando o primeiro e vice-versa.
A forma do texto, que produz seu conteúdo proposicional, portanto, segue uma lógica diferente
da lógica do tempo diacrônico. Se os conceitos filosóficos forem considerados como
pertencentes ao tempo sincrônico, resta que eles em nada tocam a realidade exterior da história
diacrônica. Mas assim, é a própria filosofia que se encontra num estado solipsista. Existe uma
lógica das coisas e existe uma lógica das expressões filosóficas, contudo elas nada têm em
comum. Por isso, para aqueles autores, as análises históricas são importantes na medida em que
contextualizam a obra, contudo não são filosóficas na medida em que não conseguem explicar
o conteúdo da obra. Assim, o tempo sucessivo da história se contrapõe ao tempo qualitativo da
filosofia: enquanto a filosofia existe na eternidade nunca passada, a história se faz por sucessão
sempre passando.
Entretanto, concebendo a ingenuamente a filosofia como a-histórica, perdemos
justamente a forma como essa eternidade aparece a partir da sucessão temporal, assim como a
sucessão temporal aparece a partir da eternidade. A lógica das coisas não é a lógica de tal como
as coisas são em si, mas é a lógica de como as coisas aparecem para a lógica das expressões;
assim como a lógica das expressões não é a lógica de como as expressões são em si, mas sim
como a lógica das expressões aparecem para a lógica das coisas. Por esta razão, a filosofia, e

conhecimento do objeto teórico delimitado por eles: quando fazemos a arquitetônica textual, a priori, universal e
necessária ser produzida e produzir em relação com o tempo histórico, retiramos precisamente seu caráter a priori,
universal e necessário e é exatamente isso que deve permanecer impossibilitado para que o método estrutural
destes autores ganhe sentido.
10
Louis Althusser (1918-1990) foi um filósofo francês de orientação marxista. Considerado um dos pilares do
estruturalismo, Althusser influenciou Deleuze na época em que este ainda se vinculava a esta escola filosófica nos
trabalhos Diferença e Repetição e Lógica do Sentido. Acerca desta filiação de Deleuze ao estruturalismo cf.
BADIOU, 1997 e acerca de um dos pontos de convergência entre Deleuze e Althusser cf. nota 23.
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seus conceitos, não pode ser separada do mundo com o qual ela se relaciona, pois este é o
mundo que surge na imanência da própria filosofia11.
Quando concebemos os conceitos como compostos produzidos por formas de
expressão e formas de conteúdo, mantemos os ganhos do método estrutural sem as suas perdas,
pois concebemos como coexistentes uma lógica das expressões e uma lógica das coisas. Assim,
o funcionalismo, entendido como método de análise, deve ser concebido não como uma mera
oposição ao método estrutural, mas como um ganho teórico-exegético. Vejamos como.
Podemos manter a razão necessária que liga os conceitos uns aos outros, sem, contudo,
torná-los elementos de proposições, as quais seriam o conteúdo de uma suposta forma; e com
isso, tomamos os próprios conceitos e suas relações como nossa forma de expressão passível
de análise, portanto, temos um ganho teórico no sentido de conceber os conceitos na imanência
que lhes é própria. Como Deleuze e Guattari nos dizem: “Um conceito não é um conjunto de
ideias associadas, como uma opinião. Nem tampouco uma ordem de razões, uma série de razões
ordenadas, que poderiam, a rigor, constituir uma espécie de Urdoxa racionalizada” (DELEUZE;
GUATTARI; 2010, p. 244). A ‘Urdoxa racionalizada’ se refere precisamente ao fato, já notado
anteriormente, de que, no método estruturalista, devemos conceber a existência de uma
consciência filosófica atemporal que conteria as opiniões que ela gera no texto. Neste caso, esta
consciência filosófica seria originária e suas opiniões, o conteúdo desta forma de interioridade
daí o nome ‘Urdoxa’.
Não obstante, podemos também analisar a forma de conteúdo pressuposta pela forma
de expressão. Destarte, superamos também o método estrutural num movimento duplo: por um
lado, ao conceber a epistemologia e a ontologia de um sistema como uma coisa só, sem
anterioridade de uma sobre a outra, resta que analisar um texto de filosofia não é somente
reconstituir suas teses filosóficas, mas também reconstituir o mundo que foi visto por tais teses;
por outro lado, ao colocarmos o texto em contato com o seu fora, superamos o solipsismo
conferindo um mundo a tais conceitos. A questão se torna como a sucessão temporal aparece
para a ‘eternidade’ sempre presente de uma filosofia, assim como a ‘eternidade’ sempre
presente de uma filosofia aparece para a sucessão temporal. Da filosofia podemos então dizer
11

Como vimos, esta é a razão também pela qual, malgrado alguns filósofos analíticos como Rorty, não
encontraremos uma ‘conversa familiar’ sem que ela esteja impregnada de intuições e pressuposições filosóficas,
ainda que estas não estejam elaboradas conceitualmente. Neste sentido, fazemos filosofia porque ela é sempre já
feita, não existindo uma terapia da linguagem pela qual nos livraríamos de seus equívocos pela simples reflexão
acerca da natureza de seu objeto – aliás, a necessidade de que a filosofia sempre reproduza, de tempos em tempos,
tal reflexão atesta justamente o fato de que a filosofia é produzida como uma resposta aos problemas sóciohistóricas de cada época.
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tanto que ela é real sem ser atual – ou seja, ela existe no tempo sucessivo apesar dela própria
não ser sucessiva –, quanto que ela é virtual sem ser ideal – ou seja, ela é sempre presente apesar
de não ser atemporal12.
Dito isso, podemos notar como a oposição entre história e filosofia, à la Guéroult e
Goldschmidt, é um problema mal formulado, pois apesar de uma não se deixar subsumir pela
outra, elas se entrelaçam de forma necessária. Uma formulação adequada deste problema deve
passar pela consideração de que o tempo passa imanentemente à própria filosofia, portanto, o
tempo histórico tanto encarna filosofias quanto produz problemas cujas soluções são dadas pela
filosofia. Então, chegamos à formulação de que cada filosofia é produzida em determinada
época e tem mundo que ‘merece’ em função dos procedimentos de saber que ela própria cria,
sendo a relação esses elementos o objeto de análise de um método funcionalista (DELEUZE,
2013, p. 149): a delimitação da problemática teórica, que se funda em relações sociais, e a partir
da qual a filosofia desenvolve suas soluções e produz seus conceitos.
Enfim, há uma lógica das expressões e uma das coisas, uma pressupondo a outra. Neste
momento, substituímos a pergunta “o que um texto significa?” por “o que um texto faz?”; um
texto não é um código dado à interpretação do leitor, mas uma certa máquina sintetizante que
coloca o dentro com relação com o fora, que nada é senão uma projeção daquele dentro. Dito
de outro modo, se um texto de filosofia é formado por conceitos interrelacionados, esses
conceitos também tocam numa realidade que nada é senão a forma como a realidade aparece
para aqueles conceitos.

A exegese compreendida desse modo é menos a interpretose

significante das expressões do que funcionamento maquínico entre expressões e conteúdos,
porque aqui a função a-histórica e invariante da expressão é substituída pela própria variação
da função-expressão e função-conteúdo que são historicamente constituídos. Como Deleuze
nos diz:
Uma época vê apenas aquilo que ela pode ver, mas ela vê tudo o que pode,
independentemente de toda censura e repressão, em função das condições de
visibilidade, assim como enuncia o conjunto daquilo que ela pode enunciar [ou seja,
o mundo e os dizeres, que aparecem de forma determinada em determinada época, são
determinados por sua forma de conteúdo e de expressão respectivamente]
(DELEUZE, 2016, p. 261).

Ademais, vimos que tal método exegético é essencialmente fundado em sínteses a
posteriori, pois ele se preocupa primariamente com as rupturas e descontinuidades que um
conceito tem de passar para que ele se relacione com outros conceitos e com o fora que estes

12

Trataremos do problema do tempo na filosofia na seção 2.3.
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pressupõem. Ou seja, a pergunta “como um conceito funciona?” é traduzida por “com quais
outros conceitos ele entra em relação? Quais intensidades pertencem a essas relações? Com
quais devires esses conceitos se relacionam?”. O método funcionalista toma como objeto de
análise as próprias relações e, por isso, recebe diversas denominações: geologia, cartografia,
arqueologia. Semelhantemente a essas disciplinas que têm por objeto relações entre pontos
distribuídos numa mesma superfície, o tema central de uma análise conceitual funcionalista é:
quais são as zonas de vizinhança de um conceito? Quais intensidades percorrem a superfície
traçada por esses conceitos? Quais corpos a ocupam? Como nos diz Deleuze:
A arqueologia, a genealogia, são igualmente uma geologia. A arqueologia não é
necessariamente o passado. Há uma arqueologia do presente; de certa maneira ela está
sempre no presente [ela é real sem ser atual, virtual sem ser ideal]. A arqueologia é o
arquivo, e o arquivo tem duas partes: audiovisual. A lição de gramática e a lição das
coisas. [...] É como se o arquivo fosse atravessado por uma grande falha, que põe, de
um lado, a forma do visível [a forma de conteúdo], de outro lado, a forma do
enunciável [a forma de expressão], ambas irredutíveis (DELEUZE, 2013, p. 124-125).

É por esta razão que a exegese legítima para O que é a filosofia? seja funcionalista:
não apenas por filiação teórica aos autores ou por um juízo de humor relativo ao método, mas
porque ela nos permite conceber sua filosofia na imanência que lhe é própria. Não se trata de
apenas dizer o que Deleuze e Guattari nos disseram, mas de ver o que eles viram.
Reconstituiremos assim as formas de expressão e de conteúdo que compõem a totalidade texto,
realizando assim uma cartografia de sua filosofia. Devemos, agora, nos colocar a pergunta:
como funciona a máquina deleuze-guattariana? Nossa primeira resposta não é senão
incompleta: ela funciona de um modo kantiano.
Mais uma vez, o kantismo, antes de ser um conjunto de teses filosóficas, compõe um
determinado funcionamento maquínico, uma certa forma de esquematizar os problemas
filosóficos, que torna toda investigação de um dado composto, não uma reconstituição de suas
causas, mas uma análise acerca de suas condições de possibilidade. É nisto que consiste a
análise transcendental e que pode ser dividida a grosso modo em três momentos. No primeiro,
partimos de um determinado composto existente/atual, para então decompormos suas partes
determinantes reais/virtuais legítimas – vimos este processo na distinção expressão-conteúdo e
então conteúdo-forma: um dado composto é formado tanto de forma de expressão e conteúdo
de expressão, quanto forma de conteúdo e conteúdo de conteúdo. Com isso, as análises
transcendentais são necessariamente ligadas a um dado atual, ou seja, só há decomposição de
compostos que podem ser referidos ao tempo.
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Como nota Žižek13, após Kant: “O [campo] transcendental”, ele continua, “é baseado
irredutivelmente ao empírico/temporal/finito – é o transfenomênico assim como ele aparece
dentro do horizonte finito da temporalidade” (ŽIŽEK, 2008, p. 73). Ou seja: o traço
fundamental da filosofia crítica pós-kantiana é sua determinação de uma problemática, ou de
um campo transcendental, fundada na temporalidade e finitude da existência. Isto não significa
de modo algum que elementos de eternidade e infinitude não apareçam, mas eles aparecem
como refrações imanentes à própria existência temporal, sendo o objeto legítimo de análise
legítimo a aparência desses elementos entre a finitude dos fenômenos temporais. A enumeração
das cinco ilusões transcendentais, realizada por Deleuze e Guattari e anteriormente apresentada
em nossa investigação, é um desenvolvimento precisamente desta problemática: o que elas
apontam não é a existência atemporal, mas sim como essa existência aparece entre os
fenômenos, produzindo efeitos no tempo – é por esta razão que a exposição dos filósofos
franceses se apoie tanto na análise das ilusões transcendentais tais com definidas por Kant, não
como exteriores ao campo transcendental, mas imanentes a ele14. Por esta razão, quando
Deleuze e Guattari destacam a admiração de Foucault por Kant, devemos entender que eles
estão falando deles próprios:
Quando Foucault admira Kant por ter colocado o problema da filosofia não remetendo
ao eterno mas remetendo ao Agora [ao Virtual], ele quer dizer que a filosofia não tem
como objeto contemplar o eterno, nem refletir a história, mas diagnosticar nossos
devires atuais: um devir-revolucionário que, segundo o próprio Kant, não se confunde
com o passado, o presente nem o porvir das revoluções. [...] Diagnosticar os devires,
em cada presente que passa, é o que Nietzsche atribuía ao filósofo como médico,
‘médico da civilização’ ou inventor de novos modos de existência imanentes
(DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 135-136).

O diagnóstico dos devires em questão se nesta passagem diz respeito à análise dos
efeitos do transfenomênico, do transcendente etc, no campo dos fenômenos. É por esta razão
que a problemática constituinte do universo pré-kantiano ainda insistia na distinção realidade
imutável, eterna etc contra a aparência transitória, falsa etc, enquanto a revolução crítica impõe

13

Slavoj Žižek (1949 - ) é um filósofo esloveno de orientação marxista, cujos trabalhos se fundam na psicanálise
lacaniana e na dialética hegeliana.
14
Certamente, devemos remontar a união entre filosofia e o tempo histórico a Hegel. Contudo, em conformidade
com a tese de Žižek, é digno de nota que a necessidade de se vincular o conceito filosófico à uma intuição espaçotemporal é o marco da filosofia kantiana que, em última análise, tornou possível a problematização do tempo na
filosofia hegeliana. Segundo Foucault, cujo projeto filosófico Deleuze e Guattari sempre compartilharam de certo
modo, em As palavras e as coisas (FOUCAULT, 1999, p. 334), o traço principal da filosofia pós-kantiana é
precisamente uma metafísica que tenha por objeto os próprios fenômenos no/do tempo. É este ponto que Deleuze
e Guattari ressaltam em Kant, por meio de Foucault, na citação a seguir: a partir da união do conceito filosófico
ao tempo pela Crítica, a filosofia passa a pensar sua atividade no tempo, diagnosticando os devires (as
transformações no tempo) que ela própria produz.
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uma nova distinção entre forma da aparência/aparência15: a partir de então, tudo é aparência, o
problema reside em se determinar a forma, ou a lógica imanente, deste aparecimento. Assim,
se ‘erramos’ e tomamos como forma da aparência algo que não é efetivamente aquilo que
constitui o aparecimento, não produzimos uma falsidade, entendida como não apreensão da
realidade em si, mas produzimos uma outra realidade para nós. A revolução kantiana parte do
fato de que, apesar de não podermos ser a causa da existência do mundo, pois o mundo é sempre
já presente, podemos mudar os pressupostos teórico-hermenêuticos que determinam os objetos
observáveis no mundo. Como Deleuze nos diz, esta é “uma atmosfera de pensamento
radicalmente nova, a ponto de eu poder falar que, nesse sentido, somos todos kantianos”
(DELEUZE apud ŽIŽEK, 2008, p. 74). É em Bergsonismo que encontramos uma defesa
sucinta deste modo de se fazer filosofia: colocar um problema falso em filosofia não é um erro
no modo de representação do mundo, mas sim criar uma tendência no pensamento de desviálo de suas necessidades atuais (DELEUZE, 2012, p. 14) – como por exemplo, velando o
problema do poder que atualmente coage o pensamento na aparência da necessidade a-histórica,
universal etc.
É por esta razão que Žižek nos diz que:
Não se pode superestimar a importância dessa jogada kantiana. Em última análise, a
filosofia como tal é kantiana e deveria ser lida a partir do ponto de vista
privilegiado da revolução kantiana, isto é, não como uma tentativa ingênua de
alcançar o “conhecimento absoluto”, uma descrição do todo da realidade, mas
como o trabalho de organizar o horizonte da pré-compreensão pressuposto em
todo o envolvimento com entidades no mundo. É somente com Kant (com sua
concepção de transcendental) que a verdadeira filosofia começa. O que tínhamos antes
era uma simples ontologia global, o conhecimento sobre Tudo e ainda não possuíamos
a ideia do horizonte hermenêutico-transcendental do Mundo (ŽIŽEK, 2008, p. 73-74,
grifo nosso).

Assim, análises transcendentais são universais não por dizerem o qual é a causa primeira e
transcendente do nosso mundo, mas por mostrarem como nossa experiência do mundo é
organizada dentro de cada sistema determinado a partir dos pressupostos hermenêuticos que
lhes são imanentes – lembremo-nos da ‘regra’ analítica proposta por Deleuze e Guattari: um
conceito universal não explica, é ele que deve ser explicado. Por esse motivo não há ‘erro’ em
filosofia, há apenas diferentes formas de dar sentido e determinar quais são os objetos existentes

15

Na filosofia kantiana, Erscheinung denota o aparecimento do mundo anterior à sua organização lógica e é
traduzido por aparecimento ou aparência. Por esta razão, tudo que existe é um Erscheinung: não há como se ter o
aparecimento de algo fora do mundo, porque sempre já estamos no mundo. Diferentes modos de percepção desse
aparecimento não implicam então na verdade de um ou na falsidade de outro, mas sim em diferentes modos de
organizar logicamente o aparecimento do mundo. Por conseguinte, devemos entender aparência não como a atitude
subjetiva de não apreensão da realidade (erro), mas sim o modo pré-ontológico de apresentação do mundo.
Trataremos desta questão e de suas consequências na seção 3.1.
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no mundo. O próprio Deleuze estava plenamente ciente deste aspecto da análise transcendental,
ao dizer que “[após Kant] não há mais uma essência por trás da aparência, há, sobretudo, o
sentido ou a falta de sentido daquilo que aparece” (DELEUZE apud ŽIŽEK, 2008, p. 74): ou
seja, a problemática teórica da filosofia contemporânea não é mais uma ontologia global (para
utilizar a expressão de Žižek) que determinaria a causa imutável dos fenômenos temporais, mas
a determinação do sentido que organize essa aparência fenômenica no tempo. Esta é a maneira
correta de lermos a ontologia e a epistemologia presente em O que é a filosofia?: não há ali a
refutação de sistemas filosóficos por estes serem falsos ou não corresponderem à realidade, mas
sim uma avaliação dos campos transcendentais constituídos a partir dos modos de existência
que eles tornam possíveis16.
Neste segundo momento, a análise transcendental mostra limites dos pressupostos
hermenêuticos-transcendentais, entendidos como uma condição positiva da totalidade da
experiência possível: um determinado conjunto de condições torna possível um determinado
mundo, como totalidade das coisas existentes. Como vimos, dado um funcionamento
maquínico de forma de expressão e forma de conteúdo, há um sentido produzido
imanentemente que torna possíveis determinados objetos, ao mesmo tempo tornando outros
objetos impossíveis. Isto é o mesmo que dizer que o sentido é coexistente com seu não-sentido:
toda determinação da existência é uma negação de outras possibilidades de existência – cada
época tem o mundo que merece de acordo com os procedimentos de saber criados por ela, ou
seja, ela não vê nada além daquilo que seu campo transcendental, ou o horizonte hermenêutico
de seus pressupostos, a permite ver. Assim, ao mesmo tempo que um objeto determinado
existente no mundo pressupõe um campo transcendental que o torna possível, esse campo
também torna possível relações de significação entre o sujeito e o objeto que são percebidos17.
Por isso, devemos inverter a relação ingênua que nos faz pensar a problemática da filosofia
como dependente de proposições que se referem e nos dizem o que existe no mundo, para tomar

16

Neste sentido, a investigação de Guéroult e Goldschmidt é também eminentemente kantiana, na medida em que
ela trata de reconstituir os sistemas filosóficos segundo a gênese de seu próprio campo hermenêuticotranscendental. Entretanto, como vimos, suas análises são limitadas pela distinção tempo sincrônico/diacrônico
pressuposta por seu método. Por este motivo, o seu cartesianismo se torna aparente por meio do solipsismo da
consciência filosófica, existente no tempo sincrônico, com relação ao tempo diacrônico. Infelizmente, onde já não
há mais espaço para um Deus transcendente que possa harmonizar a existência da consciência nestas duas
substâncias, resta a eles aceitar o solipsismo como única solução possível. Assim, apesar de Guéroult e
Goldschmidt conseguirem determinar a forma da aparência de determinado campo transcendental, eles não podem
determinar como essa forma da aparência aparece na história ou como a história aparece na forma da aparência.
17
Devemos conceber a distinção campo transcendental/ ciência à luz da distinção kantiana entre
Erkenntnis/Wissenschaft: saberes, ou cognições, [Erkenntnisse] são condições de possibilidade das ciências
[Wissenschaften]. Trataremos desta distinção na seção 3.1.
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essas próprias proposições ou opiniões como expressões de uma já determinada problemática
filosófica. Como nos diz Deleuze:
[...] uma proposição é ela mesma um conjunto de sintomas que exprime uma maneira
de ser ou um modo de existência daquele que fala, ou seja, o estado de forças que
alguém sustenta ou se esforça para sustentar consigo próprios e com os outros [...].
Uma proposição remete sempre, neste sentido, a um modo de existência, a um ‘tipo’.
Dada uma proposição, qual é o modo de existência daquele que a pronuncia, que modo
de existência é preciso ter para poder pronunciá-la? O modo de existência é o estado
de forças enquanto ele forma um tipo de exprimível por signos ou sintomas
(DELEUZE, 2016, p. 213).

Assim, nosso método de análise depende que rompamos com um realismo ingênuo e
que não tomemos a referência das proposições como um dado imediato, uma vez que o sentido
que funda essa referência deve ser construído e, na medida em que essa construção determina
um modo de existência, nosso objeto de análise último é este próprio modo de existência
tornado possível. Prossigamos ao último elemento de uma análise transcendental.
No terceiro momento, fazemos a crítica de outros horizontes de pressupostos
hermenêuticos-transcendentais, mostrando como os elementos legítimos se misturam com
elementos ilegítimos naquele funcionamento, de modo a tornar legítimos certos fenômenos que
em outra problemática permaneciam barradas ou recusados como ilegítimos – enfim, tornamos
legítimos novos problemas que até então não eram visíveis, ou não eram possíveis. Assim, a
filosofia é uma sintomatologia e o filósofo, o terapeuta de uma época. Mas então, quais novos
problemas Deleuze e Guattari criam?
Em O anti-Édipo, os filósofos franceses nos dizem que a relação do senhor e do
escravo se constitui, primariamente, na linguagem (DELEUZE; GUATTARI, 2011c, p. 275,
nota 59). Ora, isto quer dizer é a própria forma de expressão que é política: se não podemos
separar o que exprimimos do mundo que vemos, tampouco podemos separá-los das formas de
dominação atualmente constituídas. Assim, uma proposição é, inicialmente, uma ordem
imposta socialmente: “veja o mundo desta forma e não de outra”. Por isso, a forma de expressão
é, antes de nada, uma função que obedece e faz obedecer: toda expressão é uma palavra de
ordem, ou seja, toda palavra já é, por natureza, política. Portanto, toda enunciação ou expressão,
enquanto determinações de um dado campo transcendental, é também palavra de ordem e, por
isso, produz não só objetos atuais no mundo, mas relações de poder existentes entre os sujeitos
e os objetos (DELEUZE; GUATTARI, 2011b, p. 29). Por isso, a informação referida no mundo
e toda comunicação transmitida entre sujeitos são coextensivas ao sistema de controle de dada
sociedade (DELEUZE, 2016, p. 340) – este é também o motivo pelo qual dissemos que não
podemos tomar ingenuamente a referência das proposições como sendo o limite de nossa
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problemática filosófica: o preço que pagaríamos por isso seria tornar ilegítimo determinados
fenômenos que não se conformam aos pressupostos morais de uma época18.
Desse modo, se o poder é uma condição sine qua non de nossa existência, o problema
central da filosofia não é como escapar ao poder, mas como exercê-lo: existem filosofias que
fundamentam relações de dominação atualmente constituídas e existem filosofias que tornam
possíveis novas formas de dominação. E nem todas as

formas

de

dominação

são

necessariamente ‘ruins’: o poder pode tanto ser exercido com relação ao outro quanto ele pode
ser exercido em relação a si mesmo (DELEUZE, 2013, p. 145). Neste caso, temos um
redobramento do domínio dos outros num domínio de si, que tem uma existência parcialmente
autônoma com relação àquele e pode, portanto, agir retroativamente àquele, revolucionando a
forma do domínio dos outros (DELEUZE, 2013, p. 272). Por conseguinte, a política torna
possível uma ética que nada é senão uma estética da existência, uma certa forma de cuidado de
si. Por este motivo, a filosofia não pode ser separada da ontologia, epistemologia, ética, estética
e, principalmente, da política que nela se inserem e as quais ela produz, pois tudo é uma só
forma de vida ou modo de existência19.
É por conta da natureza eminentemente política da linguagem que Deleuze nos diz
que: “A filosofia continua ligada a um devir revolucionário que não se confunde com a história
das revoluções” (DELEUZE, 2016, p. 403). Poderíamos ainda complementar que a filosofia
também pode ser ligada a um ser reacionário e é aí que residem seus reais inimigos. Por isso,
toda avaliação de um determinado campo transcendental é também a avaliação a partir das
ameaças que são historicamente criadas nessa forma de existência.
A aparência de determinado objeto como sendo o conteúdo da informação, o sujeito
de reflexão ou de comunicação, é ela própria produto de contingências históricas que são elas
próprias filosóficas, não sociológicas. Como vimos, o problema da filosofia não é sua oposição
real à história, mas sim sua natureza histórica, por isso não podemos confundir um juízo
transcendental com um juízo empírico no qual a correspondência entre proposição e estado de

18

Esta relação entre filosofia, ciência e política é explicitada nos exemplos tratados em nossa Introdução, mas
retornaremos a ele ao longo do Capítulo II e em nossas Considerações Finais.
19
Determinamos que, no pensamento deleuze-guattariano, o exercício do poder é um elemento de direito da
linguagem. Contanto, ainda não ultrapassamos o domínio do psicologismo, uma vez que o poder somente se remete
ao domínio dos sujeitos sobre os seus corpos e aos dos outros. Para superarmos o psicologismo, precisamos mostrar
como o poder é transposto para a realidade ela mesma, e os sujeitos somente vêm a se inserir nesses devires do
real. Em outras palavras, determinamos que a existência será sempre determinada por relações de poder, mas não
demonstramos como essa existência determinada se torna determinável (sua gênese temporal). Para tanto, será
preciso mostrar como tal linguagem se relaciona com a própria existência que ela torna possível, o que só faremos
ao tratar da noção de tempo na próxima seção.
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coisas está em questão. Ademais, as consequências da análise transcendental não devem ser
confundidas com o relativismo historicista, porque elas não se fundam nos elementos de fato
de uma dada sociedade, mas nos elementos de direito do campo transcendental pressuposto por
tal filosofia e de que modo esse campo responde aos problemas sócio-históricos no qual ele
existe. Por isso, dizer que uma filosofia cria uma forma de saber e, consequentemente, de
verdade não é ser relativista: nosso objeto de análise não é mostrar o conjunto dos fenômenos
históricos que produziram aquela forma de saber determinada; mas evidenciar como aquele
determinado saber se apoiou e criou formações histórico-sociológicas a fim de que possamos
dar uma formulação teórica a problemas ainda inaudíveis. Segundo Deleuze:
Essa ideia de que a verdade não é algo preexistente, a ser descoberto, mas que deve
ser criada em cada domínio, é evidente nas ciências, por exemplo. Até na física, não
há verdade que não suponha algum sistema simbólico, mesmo que sejam só
coordenadas. Não existe verdade que não ‘falseie’ ideias preestabelecidas [as ideias
dominantes de uma época]. Dizer ‘a verdade é uma criação’ implica que a produção
da verdade passa por uma série de operações que consistem em trabalhar uma matéria,
uma série de falsificações no sentido literal (DELEUZE, 2013, p. 161).

Em suma, contra a verdade enquanto correspondência entre realidade/aparência prékantiana, devemos conceber a verdade como condição sine qua non para o campo
transcendental, uma simples pressuposição recíproca entre a forma de expressão e forma de
conteúdo que é um elemento de direito daquele campo, e não um elemento do campo empírico,
ainda que ela apareça de fato como tal – até porque aqui podemos ajuizar incorretamente e não
apreendermos a aparência de um objeto, mas nem por isso ‘a verdade’, pressuposta como forma
da aparência, é menos real. Por isso, na esteira da revolução kantiana, não devemos ler Deleuze
ou Guattari como céticos relativistas, mas como fundadores de novos saberes. Segundo
Deleuze:
Ora, o que chamamos de sentido de uma proposição é o interesse que ela apresenta,
não existe outra definição para o sentido. Ele equivale exatamente à novidade de uma
proposição. Podemos escutar as pessoas durante horas: sem interesse... [...] Não se vai
dizer a alguém ‘o que você diz não tem o menor interesse’. Pode-se dizer: ‘está
errado’. Mas o que alguém diz nunca está errado, não é que esteja errado, é que é
bobagem ou não tem importância alguma. É que isso já foi dito mil vezes. As noções
de importância, de necessidade, de interesse são mil vezes mais determinantes
que a noção de verdade. De modo algum porque elas a substituam, mas porque
medem a verdade do que digo (DELEUZE, 2013, p. 166, grifo nosso).

A verdade e o saber não são meras ilusões, que uma vez percebidas, podemos nos
desfazer delas, mas constituem a forma como percebemos o mundo. E é aí que residem nossos
inimigos: existem saberes já constituídos que nos impedem de ver novos problemas que estão
surgindo, mantendo-nos alienados de nossa existência histórico-material. Quando dizemos que
tais saberes são falsos ou estão errados, não apontamos o fato de que eles não apreenderam a
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realidade tal como ela é, mas apontamos para uma nova realidade tal como ela aparece para
nós. Atraímos o interesse para uma nova área até então impensada, não para nos livrarmos da
verdade, mas para que produzamos novas verdades: por isso, o interesse não substitui a verdade,
mas mede a verdade do que digo. Afinal de contas, dizer que uma análise econômica liberal é
falsa é o mesmo que dizer que não há nada de interessante nela: desde meados do século XVIII
análises deste tipo são feitas e, pior que isso, elas determinam a forma como sociedades inteiras
se organizaram e se organizam desde então. A verdadeira atitude crítica – que é também
revolucionária – não é apontar as limitações históricas de tais análises, mas romper com essa
forma de saber constituído para inaugurar um novo horizonte de problemas, que apesar de ter
sido produzido pela antiga forma de saber, contudo permanece ignorado e marginalizado por
ela – um exemplo disso é como os economistas clássicos não conseguiam explicar a emergência
cíclica do fenômeno do desemprego no capitalismo, dando a ele explicações morais ou
meramente contingentes, foi somente quando Marx redefiniu o objeto da economia política que
ele pôde determinar o modo como o desemprego aparece estruturalmente no sistema capitalista,
sendo portanto, um fenômeno necessário à própria produção do capital.
Em todo caso, o mundo que Deleuze e Guattari veem é o mundo da luta política e é isto
que constitui, ao menos parcialmente, o plano de fundo suas obras, a partir da qual também
devemos ler O que é a filosofia?. Toda a filosofia como a criação de formas de existência
necessariamente extrapola os limites da informação, da reflexão ou da comunicação
constituídas, pois transcende os próprios limites das proposições, das subjetividades e das
opiniões atuais, cindindo-as para extrair seus enunciados implícitos que tornam possíveis tais
modos de existência. Nesse sentido, uma filosofia não é contrainformativa porque falsifica os
saberes constituídos, mas porque cria novos saberes: como vimos, a filosofia propriamente dita
começa quando substituímos o par realidade/aparência pelo par forma da aparência/aparência,
por isso, de uma filosofia jamais podemos dizer que ela é falsa, mas que ela torna possível um
mundo e, consequentemente, tem uma potência revolucionária ou reacionária. Como nos diz
Deleuze:
Uma contrainformação nunca incomodou Hitler. Exceto em um caso. Qual é o caso?
[...] A única resposta seria que a contrainformação apenas devém efetivamente eficaz
quando ela é – e ela o é por natureza –, ou devém, ato de resistência. E o ato de
resistência não é nem informação nem contrainformação. A contrainformação só é
efetiva quando devém um ato de resistência (DELEUZE, 2016, p. 341).

Os problemas da filosofia nunca são perguntas, gaps de informação, mas relações de
poder historicamente constituídas e, para lutar contra estas, nenhuma informação é suficiente.
Essas formas de dominação nunca são um impedimento para a criação filosófica, muito pelo
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contrário elas são sua condição de possibilidade: é dentro do poder que existimos e é diante
dele que damos nossas respostas, seja para reformá-lo, seja para contestá-lo. A afirmação “Um
pouco de possível, senão eu sufoco” (DELEUZE, 2016, p. 246) não significa senão a
identificação de Deleuze com a tarefa revolucionária da filosofia. E o que ele e Guattari
contestam? De um modo bastante amplo, o capitalismo (DELEUZE; GUATTARI, 2011c,
passim). Em O que é a filosofia?, podemos observar essa crítica se redobrar na crítica da
produção filosófica que legitima essa forma de dominação:
Supõe-se que o pensamento possui uma natureza, e o pensador, uma boa vontade
(querer “naturalmente” o verdadeiro); dá-se como modelo a recognição, ou seja, o
senso comum, o uso de todas as faculdades sobre um objeto suspostamente o mesmo;
designa-se o inimigo a ser combatido, o erro, nada além do erro, e supõe-se que o
verdadeiro concerne às soluções, ou seja, às proposições capazes de servir como
respostas. Esta é a imagem clássica do pensamento e, enquanto a crítica não
incidir sobre o coração desta imagem, será difícil levar o pensamento até os
problemas que transbordam o modo proposicional, fazer com que ele opere
encontros que se furtam a toda recognição, fazer com que ele afronte seus
verdadeiros inimigos (que não são o erro, mas totalmente outros [os poderes
constituídos, por exemplo] e alcançar aquilo que força a pensar, ou que arranca
o pensamento de seu torpor natural, de sua notória má vontade (DELEUZE,
2016, p. 322-323).

Assim, o verdadeiro problema que os filósofos franceses apontam, com relação à imagem
clássica do pensamento, é a forma como ela naturaliza as relações de poder atualmente
constituídas. Definindo seu campo problemático a partir da recognição de uma transcendência,
é necessário que esta aparência de uma necessidade trans-histórica tenha a função de recobrir
os reais inimigos do pensamento: as instituições que atualmente impõem-lhe um domínio e o
coagem a ver determinado mundo, exercendo um controle sobre o sujeito. Trataremos do
conteúdo da imagem clássica do pensamento e de suas ameaças nas seções 2.3 e 2.4, por ora
retornemos à análise da filosofia de Deleuze e Guattari, uma vez que isto nos permitirá avaliar
precisamente as consequências de tal imagem do pensamento.

2.2 A ONTOLOGIA

O capítulo ‘1 O que é um conceito’ começa com a seguinte questão: quais são as
condições de possibilidade para que algo, que aparece como determinado, se torne
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determinável? A resposta a essa pergunta passa pela concepção de Uma substância imanente
que seja capaz de comportar diferentes formas de determinação. Assim, a distinção/forma de
expressão/forma de conteúdo retorna como modos de determinar a existência dessa substância
una, denominada Outrem: cada determinada forma de expressão pressupõe uma determinada
forma de conteúdo e ambos compõem uma determinação espaço-temporal daquela existência.
Contudo, o mero fato de há uma relação necessária entre a forma de expressão e de conteúdo
em geral, não nos diz o modo como ambas as formas se encontram ligadas em concreto. A
condição de possibilidade dessa ligação reside numa regra de correspondência entre uma e
outra, produzida pelo sujeito. Temos assim no conceito de Outrem, três elementos constitutivos:
o conteúdo, denominado mundo possível, a expressão, denominada linguagem real e o sujeito,
denominado rosto existente (DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 24). Neste sentido, podemos
dizer que Outrem é um modo da existência da substância e que a substância só pode ser dita de
Outrem, uma vez que ela só existe imanentemente à sua determinação (lembremos que a
expressão e conteúdo, possuem cada um, uma forma e que a substância só é determinada em
conformidade com essa forma; Outrem, sendo a ligação de expressão e conteúdo, envolve a
existência simultânea de ambas as substâncias que lhes são imanentes, isto é o mesmo que dizer
que não é possível referir a existência dessa substância fora desse modo de ligação determinada,
pois a substância é precisamente seus efeitos, isto é, o modo no qual ela existe – isto está em
perfeita adequação com a proposição ontológica da univocidade do ser de Diferença e
Repetição20.
Como nos lembra Žižek, a ontologia deleuzeana, especialmente àquela escrita em
conjunto com Guattari, é estritamente espinosana (ŽIŽEK, 2008, p. 41)21 e isto significa tanto
que a substância é absolutamente ilimitada e que cada um de seus atributos é, em si, ilimitado,
20

“o ser igual está imediatamente presente em todas as coisas, sem intermediário nem mediação, se bem que as
coisas se mantenham desigualmente neste ser igual” (DELEUZE, 2018, p. 68). Que o ser esteja imediatamente
presente em todas coisas significa que toda produção de pensamento já tem plena existência de direito, uma vez
que a matéria (o ser) já é matéria do pensamento. Entretanto, se a matéria está plenamente presente no pensamento,
não se pode dizer que o pensamento está plenamente presente na matéria, uma vez que o próprio ato de integração
da matéria no pensamento, produz um resto de matéria não determinável no interior daquele pensamento
determinado. Em suma, de acordo com a tese da univocidade do ser, o inequívoco se diz do que é equívoco, o
igual se diz do diferente etc: ou seja, a substância (o igual, o ser) existe/consiste em seus modos (o diferente, o
equívoco).
21
É certo que devemos acompanhar o espinosismo de Deleuze a partir de sua própria forma de ‘enrabar’, ou
comentar, outros filósofos: como sabemos pela tese da univocidade do ser, é a substância que é dita dos modos, e
não o contrário. Em outras palavras, a realidade (a substância) só pode ser dita daquilo que transcorre no tempo
(os modos), qualquer modo de exprimir a realidade independentemente de sua aparição temporal é tão somente
uma ilusão inerente à própria forma do tempo. Nesse sentido, então, Outrem seria um modo que contém substância,
não a própria substância: isto significa dizer que toda vez que enunciamos algo, o conteúdo do enunciado está
inserido no tempo e tem, portanto realidade, contudo, não podemos considerar o conteúdo de nosso enunciado, a
realidade, abstraída da forma temporal em que ela aparece.
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quanto que cada atributo da substância determina sua existência em detrimento de outros. Se
concebermos que a substância é Outrem e que a relação entre mundo possível, linguagem real
e rosto existente reside no modo específico pelo qual os três são ligadas, resta que cada forma
de relacionar estes três elementos enxergará um mundo e não outro: segundo a lição de
Espinosa, isto ocorre não porque falta realidade ao mundo, mas porque o mundo só existe por
meio de seus modos. Em todo caso, não podemos negar a existência de determinada relação
entre mundo possível, linguagem real e rosto existente como sendo mera ilusão acerca da
natureza de Outrem, porque Ele não existe independentemente de suas determinações; a
existência de Outrem reside em sua aparição como modo.
Assim, a maneira como Deleuze e Guattari esquematizam o campo transcendental da
experiência possível é: conteúdo, expressão e regra de correspondência entre um e outro.
Podemos resumi-la, primeiramente, na fórmula: SUBSTÂNCIA = 1 + 1 +1 (mundo possível e
linguagem real e rosto existente). Aqui, o kantismo e o espinosismo não se contrapõem, mas se
complementam: da impossibilidade do conhecimento da substância independentemente de seus
modos, resta que esses modos são a própria forma da aparência da substância. Portanto, as
ilusões não mais se opõem à realidade de como as coisas são em si, mas constituem a forma da
aparência das coisas para nós. Por isso, logo nas primeiras páginas d’O que é a filosofia?,
encontramos os traços da revolução kantiana: a distinção realidade/aparência é substituída pelos
atributos da aparência (mundo possível/linguagem real) e modo da aparência (Outrem). Na
medida em que esse outrem só nos é acessível a partir de uma expressão atualizada em
determinado momento histórico, ou seja, da linguagem real, o mundo tornado possível por essa
forma de expressão é também historicamente determinado. Dito de outro modo, tudo que existe,
existe a partir da linguagem e do espaço-tempo que ela cria.
Contudo, se nem linguagens reais, nem mundos possíveis existem independentemente
das condições atuais de sua produção, eles também não poderiam ter existido sem aquele que
efetivamente os produziu, daí que eles não possam se separar de um rosto existente que os
exprima (DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 24). Por isso, todas as expressões e os conteúdos
têm uma história, mas os sujeitos dessa história não são as pessoas reais/atuais, os verdadeiros
sujeitos são os rostos existentes que produziram a ligação entre expressões e conteúdos e, para
os quais, as pessoas atuais são meros suportes. Por este motivo, o rosto existente é somente um
processo de constituição entre o mundo e a fala, não uma coisa constituída que pertença a um
ou ao outro. Mas que significa então esse movimento que vai do mundo à linguagem e da
linguagem ao mundo e que garante a correspondência entre um e outro?
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Como vimos, cada forma de expressão é determinada, no sentido de ser localizada
espaço-temporalmente, e, portanto, também o é a forma de conteúdo que ela pressupõe;
contudo, esta determinação permaneceria abstrata, caso não fosse determinada a regra de
correspondência entre um e outro em cada situação concreta. Dito de outro modo, um conteúdo
no tempo e espaço x pressupõe uma determinada expressão no tempo e espaço x, contudo, a
simples existência simultânea destes não implica a necessidade da relação de um com o outro
– em suma, não é porque duas coisas existem ao mesmo tempo e no mesmo espaço que uma
coisa seja causa da existência da outra. Para resolvermos esse impasse, precisamos dizer o
porquê de um conteúdo se relacionar com uma expressão, ou qual função faz com que um
encontre correspondência no outro. Tal função organizadora é expressa pelo rosto existente. O
modo concreto pelo qual o rosto existente dá sentido à relação entre os atributos que ele
relaciona denomina-se gosto22. Finalmente, modificaremos nossa fórmula para: SUBSTÂNCIA
= 3 + 1 (conteúdo, enquanto mundo possível, expressão, enquanto linguagem real, sujeito,
enquanto rosto existente, e gosto como regra de correspondência entre conteúdo e expressão).
Como o Outrem é definido como substância imanente, sem ausência de liame exterior,
portanto, infinita, cada atributo que expressa sua realidade é igualmente infinito em si mesmo.
Por esta razão, a existência de Outrem é dividida em dois atributos que não se misturam, mas
pressupõem-se reciprocamente: pensamento, o que chamamos de expressão, e extensão, o que
chamamos de conteúdo. Cada modo de determinação da existência da substância existe a partir
de uma certa relação entre pensamento e extensão, ou expressão e conteúdo: a realidade de
Outrem é expressa tanto por pensamentos quanto por matéria extensa. Por isso, cada mundo
possível corresponde a um determinado modo de pensar, fazer uso do pensamento e se orientar
no pensamento; mas aquilo a que o pensamento se volta, o objeto ao qual ele se dirige, é a
matéria tal como ela aparece para modo de pensamento.

22

As similaridades dessa forma deleuze-guattariana de esquematizar o problema com Kant aqui não é acidental.
Podemos observá-la na produção conjunta de Deleuze e Guattari, em Mil Platôs, no qual o conceito de máquina
abstrata cumpre uma função análoga àquele de rosto existente de O que é a filosofia? e ambos remetem ao sujeito
sintetizador de Kant (DELEUZE; GUATTARI, 2011b, p. 41). Ademais, pelo que conhecemos através do artigo A
ideia de gênese na estética de Kant ainda no início de sua carreira, Deleuze estava interessado na gênese do livre
acordo entre as faculdades heterogêneas e como essa gênese produzia uma regra de correspondência entre elas.
Assim, o principal problema de Kant, analisado neste artigo sobre a Critica da Faculdade do Juízo, era
determinar como faculdades, que diferem em natureza, podem entrar em um livre acordo que produz uma regra
de correspondência entre elas, Kant encontrou a solução destes problemas no gênio e em seu gosto (DELEUZE,
2006, p. 80-81). Não é de se espantar, então, se considerarmos o rosto existente uma função análoga àquela do
gênio na estética kantiana, Deleuze e Guattari descobrirão não só um rosto existente, mas um gosto próprio à cada
forma de pensamento, como regra de correspondência entre forma de expressão e forma de conteúdo. Por esta
razão, há um gosto propriamente filosófico, outro propriamente científico e ainda outro artístico.
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Em suma, a um determinado movimento do pensamento, um ‘voltar-se para a matéria’,
corresponde a determinadas coisas que são dispostas a serem vistas. Assim, o pensamento,
enquanto processo, não pode ser separado da imagem do pensamento, enquanto produto
daquele processo, e da natureza que é vista/pressuposta por tal imagem – e é somente neste
sentido que pensamento e ser são a mesma coisa (DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 48). Não
há identidade entre um e outro, há apenas pressuposição recíproca. A imagem do pensamento,
conjuntamente com a natureza que por ela é pressuposta, implica então uma separação entre a
existência que é tornada possível e a atualização dessa existência23. Enfim, esta é a distinção
entre os elementos que pertencem legitimamente àquele campo transcendental e os que
pertencem apenas ao campo empírico. Como dizem os filósofos franceses:
A imagem do pensamento implica uma severa repartição do fato e do direito: o que
concerne ao pensamento, como tal, deve ser separado dos acidentes que remetem ao
cérebro, ou às opiniões históricas. “Quid juris?” [Com que direito?] [...] A imagem
do pensamento só retém o que o pensamento pode reivindicar de direito (DELEUZE;
GUATTARI; 2010, p. 47).

Portanto, pensar não significa uma atividade empírica – e por isso, não pode ser reduzido a uma
mera atividade biológica do cérebro –, mas sim uma condição transcendental, uma atividade
pré-ontológica que organiza o modo como os seres aparecerão para nós. Em suma, pensamento
e ser são os atributos de Outrem, enquanto mundo possível, linguagem real e rosto existente
são os modos que expressam esses atributos. É neste sentido que o pensamento-natureza se faz
segundo três atos criativos, ou três modos pelo qual Outrem se torna determinado: a filosofia,
ciência e a arte. Segundo Deleuze e Guattari: “Numa palavra, o caos tem três filhas segundo o
plano que o recorta: são as Caoides, a arte, a ciência e a filosofia, como formas do

23

Isto significa dizer que a distinção entre pensamento e matéria é inerente ao pensamento – já havíamos anunciado
esta consequência na nota 20, acerca da univocidade do ser, contudo podemos agora extrair outras conclusões.
Estas observações de Deleuze e Guattari estão plenamente de acordo com as de Althusser (ALTHUSSER, 1980,
p. 48), onde ele nos mostra que a distinção entre objeto real e objeto do pensamento, em Marx, é inerente ao
próprio pensamento, contanto que concebamos o pensamento nas condições materiais pelas quais ele se apropria
do objeto real. Isto significa que a distinção pré-crítica entre objeto real, que existe exteriormente ao sujeito do
conhecimento, e o objeto de pensamento, que existe no interior do pensamento do sujeito, é já imanente a um
determinado modo no qual o pensamento produz seu objeto. Este é também a o motivo do porquê Deleuze não é
um filósofo pré-crítico, mas sua filosofia só pode ser compreendida na esteira da revolução kantiana: a filosofia
pré-crítica ainda separava ingenuamente o pensamento da matéria, como se houvesse alguma matéria em si, cuja
constituição não fosse determinada em última instância pelo pensamento. A grande revolução kantiana reside no
fato de que a constituição do objeto empírico depende da constituição de uma forma de espaço-tempo no
pensamento, denominado por Kant de intuições puras. Obviamente, esta mesma tradição crítica produzirá formas
de idealismo que ressuscitarão as ilusões de atemporalidade e necessidade, que suscitam a oposição entre objeto
real e objeto do pensamento – como é o caso da solução kantiana ao problema que ele próprio descobre. Entretanto,
é digno de nota que ela também produzirá uma crítica materialista desta metafísica da representação, na qual
podemos inserir Marx, Deleuze e Guattari, Althusser etc. Assim, é por esta razão que podemos dizer que o alicerce
da filosofia deleuzeana, que são os modos de como as formas de espaço-tempo são constituídas, é um resquício
do intuicionismo kantiano.
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pensamento ou da criação. Chamam-se caoides as realidades produzidas em planos que
recortam o caos” (DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 233, grifo nosso).
Não deixemos a verborragia terminológica dos filósofos franceses nos enganar aqui:
‘caos’ se refere à substância imanente; ‘suas filhas, as caoides’, se refere aos modos pelo qual
a substância é expressa, sabemos que esses modos são três (ciência, arte e filosofia), ou seja, a
realidade é igualmente dita da ciência, da arte e da filosofia, pois nenhuma dessas carece do
Real, da substância; esses modos são determinados pela relação na qual o pensamento seleciona
na matéria aquilo que lhe é de direito, daí que ciência, arte e filosofia sejam ‘criações’ do
pensamento; por fim, essas ‘caoides’ recortam o caos porque cada uma delas produzem e são
plenas de matéria. Em bom português, filosofia, ciência e arte selecionam na matéria aquilo que
elas querem ver: devires, no caso da filosofia, objetos, no caso da ciência, e blocos de sensações
e percepções, no caso da arte.
Os modos da substância se chamam filosofia, ciência e arte e os espaços-tempos que
são por elas criados não se contradizem, nem se limitam uns pelos outros, apenas uma filosofia
limita outra filosofia, uma ciência outra ciência, e uma arte outra arte etc. É por esta razão que
os filósofos franceses insistirão na diferença de natureza entre os componentes de cada uma
dessas formas de pensamento-natureza: a irredutibilidade do conceito à função, do plano de
imanência ao plano de referência, do personagem conceitual ao observador parcial e assim por
diante são diferentes formas de expressar o fato de que, sendo ilimitadas em si, filosofia e
ciência nada tem a ver uma com a outra, portanto, a realidade de uma não pode ser expressa
pela outra.
Todavia, longe dessas disciplinas, enquanto modos de determinar a existência de
Outrem, se oporem por nada elas terem em comum, elas se complementam: todas elas trazem
algo de novo daquela rica existência da substância e este ser, ainda que não tenha sido visto por
um outro modo de pensamento, insiste enquanto uma nova possibilidade de existência daquele
modo. Em bom português, uma nova descoberta científica pode afetar a filosofia produzindo
nela, uma nova filosofia que seja capaz de pensar os problemas colocados por aquela ciência e
vice-versa. O diálogo entre essas formas de pensamento se dá justamente naquilo que uma pode
trazer de novo com relação à outra: uma forma de existência que, para um pensamento, já existe,
mas que para outro ainda não foi pensado e permanece, assim, sendo apenas uma possibilidade
esperando para ser atualizada. Este é o papel das percepções e afecções, enquanto seres que
existem a partir do pensamento e se relacionam com a extensão que pressupõem, transpassando
as formas de pensamento já constituídas em cada modo e fazendo-as se comunicarem entre si
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– sim existem afecções e percepções propriamente filosóficas ou científicas e que são, portanto,
determinadas, mas uma percepção e afecção filosófica só é importante para a ciência na medida
em que ela pode trazer uma reorientação do que significa pensar e ver no mundo para a ciência
e vice-versa. Deleuze e Guattari estão apenas nos dando a explicação para um fato bem
conhecido: sim, filosofia, ciência e arte nada têm em comum, mas ainda sim sabemos que o
desenvolvimento de uma interfere na outra, interferência esta que ocorre quando:
[...] um filósofo tenta criar o conceito de uma sensação, ou de uma função (por
exemplo um conceito próprio ao espaço riemanniano, ou ao número irracional...); ou
então, quando um cientista cria funções de sensações, como Fechner ou nas teorias da
cor ou do som, e mesmo funções de conceitos, como Lautman mostra para as
matemáticas, enquanto estas atualizariam conceitos virtuais; ou quando um artista cria
puras sensações de conceitos, ou de funções, como vemos nas variedades de arte
abstrata [...] A regra, em todos estes casos, é que a disciplina interferente deve
proceder com seus próprios meios (DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 255).

Todos estes exemplos históricos (o desenvolvimento do conceito de espaço utilizada na
geometria riemmanniano por Bergson, entre outros) atestam o fato, bem conhecido, de que a
filosofia não existe independentemente da ciência, que também não existe independentemente
da arte etc. E como sabemos, por exemplo, quando é uma ciência que interfere na filosofia ou
uma filosofia na ciência? A resposta dos filósofos franceses é que devemos atentar para o modo
como ‘a disciplina interferente’ seleciona na própria matéria do pensamento da outra disciplina,
o que ela deve procurar: ou seja, quando uma disciplina interfere em uma outra, aquela reproduz
na segunda as percepções e afecções segundo sua própria forma de se orientar no pensamento
e produzir o ser. Por exemplo, como veremos na seção 3.1 de nossa presente investigação, toda
a estética transcendental kantiana é fortemente influenciada pela geometria euclidiana: isto
significa que o objeto tornado possível pelo pensamento kantiano depende, em última instância,
do objeto que é possível nos limites da geometria euclidiana.
Enfim, a tese da univocidade do ser se traduz num pluralismo ontológico que em vez de
tornar ciência, filosofia e arte totalmente excludentes, tornam-nas complementares:
O que o filósofo traz do caos são variações que permanecem infinitas [...]. O cientista
traz dos caos variáveis, tornadas independentes por desaceleração [...]. O artista traz
do caos variedades, que não constituem mais uma reprodução do sensível no órgão,
mas erigem um ser do sensível [...] (DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 238).

A existência de uma única substância imanente reduz toda existência a uma existência em um
determinado modo (que vimos serem três: ciência, arte e filosofia), sem que haja prioridade
alguma entre eles. Não há mais espaço para qualquer transcendência que possa parar o
movimento, porque tudo é movimento, até mesmo suas paradas estáticas não são nada mais do
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que partes de um mesmo movimento. Não se deve surpreender, então, a admiração de Deleuze
e Guattari por Espinosa e seu monismo:
Quem sabia plenamente que a imanência não pertencia senão a si mesma, e assim que
ela era um plano percorrido pelos movimentos do infinito, preenchido pelas ordenadas
intensivas, era Espinosa. Assim, ele é o príncipe dos filósofos. Talvez o único a não
ter aceitado nenhum compromisso com a transcendência, a tê-la expulsado de todos
os lugares. [...] Não é a imanência que remete à substância e aos modos espinosistas,
é o contrário, são os conceitos espinosistas e de modos que se remetem ao plano de
imanência como a seu pressuposto. Este plano nos mostra suas duas faces, a extensão
e o pensamento, ou, mais exatamente, suas duas potências, potências de ser e potência
de pensar. Espinosa é a vertigem da imanência da qual tantos filósofos tentam em vão
escapar. Chegaremos a estar maduros para uma inspiração espinosista? (DELEUZE;
GUATTARI; 2010, p. 61).

A resposta a esta pergunta é o próprio O que é a filosofia?: um texto assumidamente
espinosano com um funcionamento estritamente kantista-espinosano. Seu esquema
(pré)ontológico pode assim ser resumido. A substância absolutamente infinita, Outrem, possui
dois atributos que são igualmente infinitos: pensamento e natureza, ou expressão e conteúdo.
Os modos existem nesses atributos como formas de determinação da existência da substância:
estes são as Caoides, filosofia, ciência e arte. Na medida em que esses modos de pensamentonatureza, existem a partir de atributos infinitos, eles próprios são infinitos em si mesmos: não
há possibilidade da filosofia dizer o que é a ciência, nem a ciência o que é a filosofia e viceversa, porque cada uma dessas disciplinas se define pela ausência de liame externo. Cada uma
delas exprime, a seu modo, o ser da substância segundo a criação de seus espaços-tempos.
Como nos diz Deleuze:
Se eu alinhasse todas essas disciplinas que se definem por sua atividade criadora, diria
que há um limite que lhes é comum. O limite que é comum a todas essas séries de
invenções, invenções de funções [científicas], invenções de blocos
duração/movimento [artísticos], invenções de conceito [filosóficos], é o espaçotempo. Se todas as disciplinas comunicam-se juntas, é no nível daquilo que nunca se
desengaja por si mesmo, mas no que está como que engajado em toda disciplina
criadora, a saber, a constituição de espaços-tempos (DELEUZE, 2016, p. 334).

Temos aqui um claro traço do intuicionismo kantiano em Deleuze: cada criação do pensamento
só se faz segundo a intuição correspondente de um espaço-tempo, segundo os modos distintos
de espaços-tempos. Neste sentido, filosofia, ciência e arte tem modalidades específicas de
espaço-tempo que não se reduzem umas às outras e que devem por elas ser criados. Entretanto,
apesar de elas nada terem em comum, elas se comunicam precisamente pelo modo como uma
disciplina pode intervir no modo como a outra constitui seu espaço-tempo, trazendo novas
percepções e afecções para a disciplina paciente.
Assim, pensamento e matéria se unem conforme uma intuição de espaço-tempo,
produzindo assim uma disciplina que expressa absolutamente a existência da substância com
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relação às outras disciplinas, mas que é relativa quanto a si mesma – ou seja, a substância existe
em seus modos, mas sempre os transborda: sempre haverá algo de novo a ser criado em
filosofia, arte e ciência porque a existência que essas disciplinas exprimem é, por definição,
infinita em absoluto, e não relativamente. Entre esses modos de pensamento-natureza,
perpassam percepções e afecções capazes de sobredeterminá-los retroativamente e constituir
nelas um novo objeto. Passemos agora à análise dos modos de determinação dessa substância,
primeiramente, a filosofia.

2.3 O CONCEITO, O PLANO DE IMANÊNCIA E O PERSONAGEM CONCEITUAL

Se a filosofia exprime um modo de ser da substância, resta determinarmos a diferença
específica desse modo em relação aos outros. Este problema se traduz na diferença entre o
espaço-tempo da filosofia e o espaço-tempo da ciência. Poderíamos até dizer que nosso
problema consiste na determinação da natureza do objeto da filosofia, mas com isso
perderíamos um aspecto importante da filosofia de Deleuze e Guattari: a de que a substância
jamais pode ser totalizada ou sintetizada numa unidade, uma vez que ela excede seus modos.
Por conseguinte, não havendo totalidade sintética da realidade, o conceito de objeto deve ser
substituído pelo de multiplicidade: há multiplicidades científicas e há multiplicidades
filosóficas. Assim, consideraremos dois tipos de multiplicidades: as multiplicidades atuais,
numéricas e descontínuas e as multiplicidades virtuais, contínuas e qualitativas (DELEUZE,
2012, p. 69).
O tempo de nossa vivência histórica, ou do estado de coisas analisáveis cientificamente,
se desdobra num espaço discreto, no qual passado, presente e futuro se sucedem um ao outro –
é isto que Deleuze e Guattari chamam de sistema de coordenadas. Este sistema comporta
multiplicidades que diferem em grau entre os seres que estão nelas contido, mas não de
qualidade. Por esta razão, aquilo que se divide nessas séries não muda de natureza dividindose e é deste modo que essa noção de tempo adquire sua objetidade: diz-se objeto aquilo que
comporta uma correspondência entre o dividido e a as divisões, o número e a unidade, portanto,
os seres que ocupam as divisões do tempo discreto são objetos (DELEUZE, 2012, p. 35). Dito
de outro modo, os objetos que povoam o sistema de coordenadas, conjuntamente com suas

44

relações dinâmicas (movimento), são sempre quantificáveis. Por esta razão, o movimento
desses objetos, seja realizado ou não, está sempre contido neles, ainda que potencialmente.
Como nos diz Deleuze: “[...] como experiência física, o movimento, é [composto do] [...] espaço
percorrido pelo móvel, que forma uma multiplicidade numérica indefinidamente divisível, da
qual todas as partes, reais ou possíveis, são atuais e só diferem em grau” (DELEUZE, 2012, p.
41). Ou seja: as multiplicidades contidas no sistema de coordenadas existem todas atualmente,
mesmo que não tenham sido ainda efetivadas.
Vejamos um exemplo. Se concebermos um tempo como o conjunto da série de
𝑡 , 𝑡 , 𝑡 … 𝑡 , então o movimento torna-se cognoscível pela sucessão dos estados; i.e., há 𝑡 ,
porque existe a série dos 𝑡

que precede 𝑡 . Neste sentido, a diferença de cada momento da

série pode ser explicada em função da continuidade causal que a liga a todos os momentos
anteriores. Podemos dividir os elementos que pertencem ao conjunto desta série
indefinidamente e ainda encontraremos, no produto desta divisão, um objeto que possui
correspondência numérica. Isto significa que toda variação possível dentro desta série, bem
como todo movimento, é atualizada no conjunto que a compreende e que seus elementos podem
somente variar em grau.24
Já o tempo da filosofia se prolonga numa duração contínua, no qual passado, presente e
futuro não se sucedem, mas coexistem, sobrepondo-se um ao outro – é isto que eles chamam
de sistema de ordenadas (DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 48). Este sistema é povoado por
seres que variam em intensidade e qualidade. Toda divisão que ocorre numa série compreendida
neste sistema implica uma mudança de natureza dos seres que a ocupam, portanto, a diferença
não é nunca totalmente atual, pois ela não existe em potência em seus elementos. Pelo contrário,
são os próprios seres que povoam esta série temporal que existem virtualmente em constante
diferenciação. Os filósofos franceses apontam com isso, um fato bem conhecido:
diferentemente da ciência, a história da filosofia se faz por rupturas e descontinuidades que, a
cada momento, redefinem o próprio ‘objeto’ da filosofia. Por exemplo, quando Kant criticou
os idealistas, por exemplo, não poderíamos antever, na época, o que essa crítica produziria, uma
vez que cada nova filosofia criada em resposta ao problema criado por Kant redefiniu seu
‘objeto’.
Por um lado, se no sistema de coordenadas, podemos tratar da diferença entre o tempo
atual (o ano 2021 d.C.) e o tempo passado, digamos o ano 1 d.C., como sendo de 2020 anos,
24

Retornaremos ao sistema coordenadas, e as multiplicidades que estão nelas compreendidas, quando tratarmos
da natureza do tempo tal como ela aparece na ciência na seção 2.4.
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ainda pressupomos algo do qual a diferença é dita: os anos do qual a diferença se diz
permanecem os mesmos, variando somente em grau. Dentro do sistema de coordenadas, o
passado permanece sendo, então, um presente longínquo, o presente, uma sucessão discreta, e
o futuro, um presente ainda não atualizado. Por outro lado, no sistema de ordenadas, precisamos
considerar, então, não aquilo do qual a diferença é dita, mas a própria diferença em si. Mas que
isto quer dizer?
O passado, considerado deste modo, não é um presente longínquo, mas algo que tem
sua realidade a partir do presente do qual ele é passado. Isto significa que o passado não existe
em si, mas existe precisamente pelo modo no qual o presente projeta para si um passado e,
como aquilo que é projetado não existia previamente à sua projeção, dizemos então que se trata
de um passado puro, concomitante ao presente e que não possui continuidade de objetos. Nele
a diferença é afirmada em si mesma, sem mediação com um objeto suposto manter sua
identidade. Por sua vez, o presente também não é a sucessão de estados em si mesmos
permanentes, mas o próprio processo pelo qual algo deixa de ser e devém outra coisa: não
afirmamos aqui também a diferença de algo, mas a própria diferença em si do presente vivo
diferindo de si mesmo e produzindo devir. Ambos os tempos se entrelaçam do seguinte modo:
Como um presente qualquer passaria, se ele não fosse passado ao mesmo tempo que
presente? O passado jamais se constituiria, se ele já não tivesse se constituído
inicialmente, ao mesmo em que foi presente. [...] Se ele [o passado] não se constituísse
imediatamente não poderia ser depois reconstituído a partir de um presente ulterior.
O passado jamais se constituiria se ele não coexistisse com o presente do qual ele é o
passado. O passado e o presente não designam dois momentos sucessivos, mas dois
elementos que coexistem: um, que é o presente e que não para de passar; o outro, que
é o passado e que não para de ser, mas pelo qual todos os presentes passam
(DELEUZE, 2012, p. 50).

Em suma: se o passado não envolvesse na sua própria representação uma imagem do
presente, ele não passaria – é isto que o enunciado ‘o passado jamais se constituiria se não se
constituísse ao mesmo tempo em que foi presente’ nos indica. Por sua vez, o presente vivo, que
não para de passar, se sucede em função da representação presente do passado. Isto é o dizer
que o presente é um elemento comum tanto ao passado quanto ao próprio presente, de modo
que ambos coexistem neste mesmo tempo. Desse modo, devemos compreender o passado puro
como uma dilatação, ou expansão, de um presente que por sua vez é, em si, somente o ato de
contração de uma região determinada da totalidade do passado.
Por outro lado, o próprio presente não é mais o presente do que passa, mas a ação de
passar: o presente puro coexiste com os estados que ele está deixando de ser, evocando um
futuro que ainda não é. Nesta série, o presente surge como a expansão de um passado que se
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atualizou. Assim, o futuro surge como mais um dos aspectos do mesmo presente, indicando
devir. Dito de outro modo, uma vez que cada presente relança todo passado existente ao
atualizar-se, não há presente que passe sem criar um passado virtual (primeira expansão do
presente vivo em direção a um passado puro); todavia, como o presente que se atualiza perde
parte daquela existência virtual (o presente contrai apenas parte daquela expansão), é o próprio
presente que se estende num futuro que ainda não é (segunda expansão do presente vivo em
direção a um devir). Deste modo, as multiplicidades existentes no sistema de ordenadas são
heterogêneas – no sentido em que se definem pela própria diferença -, mas também contínuas
– na medida em que essa virtualidade coexiste com e produz a atualidade. Isto é o mesmo que
dizer que devido a à simultaneidade de passado puro, presente vivo e devir, estes três aspectos
do tempo de superpõem uns sobre os outros, onde cada um deles indica apenas um estrato, ou
camada, do mesmo tempo.
Como os filósofos franceses nos dizem, esta é a natureza do tempo da filosofia:
[...] renunciamos ao ponto de vista estreitamente histórico do antes e do depois para
considerar o tempo da filosofia em detrimento da história da filosofia. É um tempo
estratigráfico, onde o antes e o depois não indicam mais que uma ordem de
superposições (DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 71).

Ou seja, quando passamos do tempo histórico para o tempo da filosofia, estamos fazendo a
passagem do sistema de coordenadas, no qual passado, presente e futuro podem ser
considerados isoladamente, para o sistema de ordenadas, no qual passado, presente e futuro,
existem simultaneamente. Essa existência simultânea implica a superposição de estados (o
presente vivo existe sobre o passado puro, mas está sob o devir), daí que passado, presente e
futuro sejam considerados então camadas, ou estratos, de um só tempo – daí a expressão tempo
estratigráfico. Continuam os filósofos franceses:
[...] O tempo filosófico é assim um grandioso tempo de coexistência, que não exclui
o antes e o depois, mas os superpõe numa ordem estratigráfica. É um devir infinito da
filosofia, que atravessa sua história mas não se confunde com ela. [...] A filosofia é
devir, não história; ela é coexistência de planos, não sucessão de sistemas
(DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 72).

É precisamente pela relativa autonomia de cada estrato para agir sobre um outro que
observamos o incessante movimento de sobreposição de antigos estratos por novos. Vejamos
um exemplo, a partir das famosas análises de Heidegger dos pré-socráticos: o que Deleuze nos
aponta é que, quando Heidegger lança sua tese sobre o esquecimento do Ser e reconstrói a
história da filosofia de modo a desvelá-lo, ele não está simplesmente reconstituindo um passado
longínquo, mas está, no mesmo movimento, produzindo um novo passado, em função do
presente atual, e um novo futuro com base nesta projeção do passado. Com isso, Heidegger
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transformou o que julgamos ser filosofia antiga, mas também o que ele julgou ser a filosofia
antiga modificou radicalmente sua própria filosofia e esta, por sua vez, modificou o mundo em
que ele viveu: é precisamente este o sentido de como o presente afeta o passado e como o
passado afeta o presente e como ambos produzem um futuro.
O que este exemplo nos revela é que a natureza do passado, presente e futuro é mais
plástica do que comumente imaginamos em nossa vivência histórica, uma vez que estamos
continuamente reinventando o tempo. Deleuze chamou esta plasticidade do tempo de
virtualidade, em oposição à atualidade/rigidez do tempo histórico. Como nos diz Deleuze:
[...] há tão somente um tempo (monismo), embora haja uma infinidade de fluxos atuais
(pluralismo generalizado) que participam necessariamente do mesmo todo virtual
(pluralismo restrito). [...] Em suma, não só as multiplicidades virtuais implicam um
só tempo, como a duração [ou o devir], como multiplicidade virtual, é esse único e
mesmo tempo (DELEUZE, 2012, p. 72, grifo nosso).

A forma correta de interpretamos a passagem acima – segundo a qual

‘as

multiplicidades implicam um só tempo, o da duração’– à luz de O que é a filosofia?, é caso
identificarmos a própria duração com o devir: é porque a filosofia existe no devir que ela produz
novos devires. Entretanto, aqui devemos abrir breves parênteses para fazer uma observação
quanto aos limites de compreendermos a ontologia de O que é a filosofia? a partir de
Bergsonismo. Esta impossibilidade se expressa justamente no conceito de duração. Vejamos
como.
Em Bergsonismo, Deleuze nos diz que:
A duração opõe-se ao devir, precisamente porque ela é uma multiplicidade, um
tipo de multiplicidade que não se deixa reduzir a uma combinação muito ampla em
que contrário, o Uno e o Múltiplo em geral, só coincidem com a condição de serem
apreendido no ponto extremo de sua generalização, esvaziados de toda “medida” e de
toda substância real (DELEUZE, 2012, p. 39-40, grifo nosso).

Nesta passagem, estão sendo opostas a multiplicidade da duração, a qual não preserva nenhuma
identidade de seus objetos, e o devir de algo, de uma coisa fixa e cuja identidade se preservaria.
Portanto, neste sentido, o conceito de duração não envolveria nem uno (um objeto que preserva
sua própria identidade no tempo), nem múltiplo (um conjunto de coisas subsumidas numa
unidade); o uno ou o múltiplo estariam presentes somente no conceito de devir, pois este seria
apenas o devir de algo, considerado uno ou múltiplo. Em suma, nesta passagem do
Bergsonismo, Deleuze está opondo o sistema de ordenadas, cuja natureza seria a duração, e o
sistema de coordenadas, cuja natureza seria o devir.
Contudo, em O que é a filosofia?, Deleuze e Guattari determinam o conceito de devir
como sendo a natureza do sistema de ordenadas, uma vez que a multiplicidade envolvida nele
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não se deixa subsumir na oposição uno-múltiplo e, que por conseguinte, nada no devir mantém
sua identidade ou unidade. Assim, em Bergsonismo, Deleuze dava ao conceito de devir
exatamente a conotação contrária ao presente em O que é a filosofia?. Como podemos então
conceber a inconsistência entre estas duas obras? Para responder a esta questão, nos apoiaremos
nas análises de Alain Badiou e Slavoj Žižek25.
Na produção posterior a O anti-Édipo – período que inclui O que é a filosofia? –,
Deleuze e Guattari optarão por um modelo de ontologia que os levará à definição de uma
substância una definida por seu movimento imanente, seu devir26. Como vimos, isto implica
que todo modo de determinação desta existência seja só uma expressão de sua realidade, que
permanece sempre excedendo às suas expressões particulares. Com isso, cada modo da
substância (ciência, arte e filosofia) sempre expressa apenas parte de sua existência, sendo
incapaz de totalizá-la. Isto se traduz no fato de que há sempre algo de novo em se dizer em
ciência, em razão das limitações que são imanentes à ciência – podemos kuhnianamente’ dizer
que as anomalias são coexistentes aos paradigmas científicos que as criam e é em razão destas
que eles se sucedem. Decerto, a filosofia pode trazer novas percepções e afecções para a ciência,
colaborando com a criação de novos paradigmas, mas isto ocorre um tanto contingentemente.27
Entretanto, o mesmo não pode ser dito quanto a Bergsonismo. Como vimos, nele as
diferenças de grau precisam ser engendradas pelas diferenças de intensidade: as multiplicidades
atuais, que são objeto da ciência, apenas atualizam as multiplicidades virtuais, que são objeto
da filosofia. A ciência não comporta nada daquela virtualidade, porque só pode atualizá-la,
subtraindo-a. É por esta razão que, neste texto, a filosofia trata do que está se fazendo, do novo,
enquanto a ciência só pode tratar do que já está feito, do velho. Em última análise, nada de novo
pode surgir da ciência, pois ela é, por definição, apenas o registro da sobra que a filosofia deixou
para ela. Como Deleuze nos diz em Bergsonismo:
O que o espaço [homogêneo, objeto da ciência] apresenta ao entendimento, o que
o entendimento encontra no espaço, são coisas, produtos, resultados e nada mais.
Ora, entre coisas (no sentido de resultados), só há e só pode haver diferenças de
proporção. O que difere por natureza não são as coisas, nem os estados de coisas, não
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Como nota Badiou (BADIOU, 1997, p. 45), o sistema deleuzeano é perpassado por uma ruptura teórica que o
divide em uma fase estruturalista, que compreende suas obras solitárias Diferença e Repetição e Lógica do
Sentido, Bergsonismo dentre outras, e uma fase pós-estruturalista, que compreende suas obras com Félix Guattari
como o O anti-Édipo e Mil Platôs. Neste sentido, nossa investigação corrobora a tese badiouana, ao apontar uma
tensão entre os conceitos de duração e devir, em Bergsonismo e em O que é a filosofia?.
26
Acerca desta mudança no pensamento deleuzeano, cf. ŽIŽEK, 2008, p. 41-43.
27
Sobre a maneira como os modos que nada têm em comum podem se complementar ontologicamente cf. a seção
2.3 da presente investigação.
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são as características, mas as tendências [ou seja, as intensidades que são objeto da
filosofia] (DELEUZE, 2012, p. 122).

Ora, o que está em jogo nesta passagem é a inércia própria ao objeto de estudo da ciência: a
ciência não pode progredir sozinha, porque o próprio espaço o qual ela trata, homogêneo,
extensivo, etc, não produz a diferença, mas somente registra em extensão, ou atualiza, o que é
produzido virtualmente, ou em intensão. E é este espaço virtual, intensivo, e que difere de si
mesmo, que trata a filosofia. Portanto, para Bergsonismo, os tempos serial da ciência e
estratigráfico da filosofia se opõem analogamente à oposição entre repouso e movimento. É por
esta razão que, neste último texto, na disputa entre ciência e filosofia, a filosofia sempre ‘leva
a melhor’: ela possui capacidade genética, em oposição à esterilidade da ciência.
Entretanto, em O que é a filosofia? não podemos dizer o mesmo: como vimos, ciência
e filosofia são apenas modos que expressam a mesma existência que os ultrapassa. Não
podemos estabelecer uma hierarquia entre os modos, porque, sendo a substância imanente a
eles, apenas podemos falar da substância nos modos. Em bom português, isto significa que a
realidade da ciência é tão real e tão rica quanto àquela da filosofia, de tal modo que não podemos
dizer qual possui mais realidade que a outra. Neste sentido, concordamos com Badiou e Žižek
na tese de que, após O anti-Édipo, podemos falar de uma outra ontologia em Deleuze.
De acordo com o que vimos na seção anterior, mesmo a ciência, regida por um sistema
de coordenadas, deve possuir elementos não atuais, o que chamamos de anomalias, enquanto
possibilidade de um novo paradigma científico. Isto significa dizer que, sendo um modo
autônomo em relação aos outros, a ciência tem plena capacidade de produzir, por conta própria
e sem auxílio externo, novos modos de existência que nada devem à da arte ou à filosofia – uma
prova histórica deste fato se dá na sucessão dos paradigmas científicos, que ocorre, na maior
parte das vezes, a partir do próprio desenvolvimento da dita ciência normal. Isto só ocorre
porque a própria ciência possui uma capacidade genética própria, ela não é simplesmente um
modo estéril e dependente da filosofia: a realidade expressa em filosofia ou em ciência é a
mesma, mas ela é dita de modos diferentes, por isso, a ciência não pode se separar do modo
específico pelo qual ela produz seus seres. É somente em função dessa produção que a ciência
pode ser dita criativa e também é neste sentido que ela não pode se separar de suas anomalias,
como nos dizem Deleuze e Guattari:
A ciência desce da virtualidade caótica aos estados de coisas e corpos que a
atualizam; todavia, ela é menos inspirada pela preocupação de se unificar num sistema
atual ordenado, do que por um desejo de não se afastar demais do caos, de escavar os
potenciais para apreender e domesticar uma parte do que a impregna, o segredo do
caos por detrás dela, a pressão do virtual.[...] A ciência não sente somente a
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necessidade de ordenar o caos, mas de vê-lo, de tocá-lo, de fazê-lo [...] (DELEUZE;
GUATTARI; 2010, p. 185).

Ou seja: sim! A ciência depende de um sistema de coordenadas atuais, no entanto, não podemos
perder de vista o fato de que ela expressa uma realidade que é absolutamente infinita e que a
ultrapassa. É isto que eles querem dizer com a necessidade da ciência tocar o caos: ela não
simplesmente fica com o feito e deixa o se fazer para a filosofia, mas ela possui em si mesma
novas coisas a serem descobertas. Esses seres novos encontram sua razão suficiente na própria
ciência, em função das anomalias que permanecem inexplicadas dentro dos paradigmas no qual
ela se desloca e os quais podem ser solucionados apenas lançando-se novas anomalias – e assim
o processo da criação científica recomeça indefinidamente.
Esta mudança na ontologia de Deleuze entre o Bergsonismo e o O que é a filosofia? se
expressa de diferentes modos. O primeiro deles é o fato de que a ciência não tem a menor
necessidade da filosofia para a criação de funções e a invenção de planos de referência que
possam atualizar a virtualidade num estado de coisas atual (DELEUZE; GUATTARI; 2010, p.
139). O segundo, e talvez mais importante, é a censura que eles realizam ao próprio Bergson
pelos mesmos motivos:
[...] quando a filosofia remete a ciência ao ‘já pronto’, e guarda para si o
‘fazendo-se’, como Bergson [...], não se corre somente o perigo de aproximar a
filosofia de um simples vivido, mas se oferece da ciência uma má caricatura: Paul
Klee tem certamente uma visão mais correta quando diz que consagrando-se ao
funcional a matemática e a física tomam por objeto a própria formação, e não a forma
acabada (DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 184, grifo nosso).

Ora, vimos que esse ‘já pronto’ ao que Deleuze e Guattari se referem é o espaço
homogêneo/atual da ciência, enquanto o ‘fazendo-se’ é o espaço heterogêneo/virtual da
duração. Esta concepção levaria Bergson, segundo Deleuze e Guattari, a conceber a intuição
como o único método apropriado de apreensão da duração, restringindo-a a um conteúdo vivido
de um sujeito, o filósofo. Estas teses não podem ser aceitas por Deleuze e Guattari, por pelo
menos dois motivos: em primeiro lugar, em oposição à duração bergsoniana, o devir deleuzeguattariano é a própria substância, e é ele que é dito de cada um de seus modos (em suma, a
ciência produz devir, assim como a filosofia e a arte); em segundo lugar, mesmo supondo o
privilégio da filosofia para a produção de devir, este não poderia ser o conteúdo da intuição de
um sujeito, pois como vimos na seção anterior, o sujeito não é uma coisa, mas somente um
processo que produz a correspondência entre expressão, ou pensamento, e conteúdo, ou matéria.
Em última análise, não há conteúdo de sujeito algum, porque não ‘há’ sujeito, sujeitos
funcionam em toda parte sem que coisa alguma seja assinalável enquanto sujeito e é a
objetificação da categoria de sujeito que eles censuram em Bergson.
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Desse modo, o que a censura a Bergson nos revela é uma discrepância ainda maior entre
O que é filosofia? e Bergsonismo, e que nos impede de identificar o conceito de duração
bergsoniana com o conceito de devir deleuze-guattariano. Pois, enquanto para Bergson, o
conceito de duração designaria um modo privilegiado da existência da substância – cuja
natureza seja intuída pela filosofia –, o conceito deleuze-guattariano de devir impede qualquer
tipo de hierarquização dos modos, uma vez que ciência, arte e filosofia, expressam cada uma à
sua maneira, a mesma existência. É por esta mesma razão, que em O que é a filosofia?, Deleuze
e Guattari podem criticar Bergson por tornar a duração o conteúdo vivido de um sujeito que
tem relação privilegiada com a realidade, uma vez que o devir não está em sujeito algum, mas
é a ciência, arte e filosofia que são igualmente ditas do devir.
Podemos agora reafirmar nossa tese, enunciada no final da seção 2.2., de que a relação
entre os modos não privilegia modo algum, dado que cada um é infinito em seu gênero. Nada
falta à filosofia que estaria presente na ciência, na arte ou vice-versa. Devemos conceber a
relação entre cada uma dessas disciplinas como sendo de interferências, pelas quais a disciplina
ativa intervém na receptiva dando-lhe suas percepções e afecções; mas estas percepções e
afecções ao mudarem de disciplina, mudam também de natureza e constituem novos objetos,
agora virtuais, para a disciplina que primeiramente interveio. É este o sentido da tese que
enunciamos acerca da complementaridade ontológica entre os diferentes modos: um modo age
sobre o outro, e de semelhante maneira o modo paciente reage sobre o agente e assim por diante,
produzindo o devir. Como veremos no capítulo II, quando Kant tomou como paradigma de
objeto para sua filosofia, o objeto definido pela geometria euclidiana, foi a ciência que interveio
na filosofia, produzindo a chamada revolução kantiana; em seguida, a nova filosofia de Kant
criou as condições para que uma nova ciência surgisse, a lógica transcendental e, esta por sua
vez, retroagiu sobre a filosofia modificando a problemática pensada por ela.
Resta-nos tirar algumas conclusões acerca do tempo da filosofia e da ciência a partir da
relação entre essas disciplinas. Como dissemos, a filosofia depende de um sistema de
ordenadas, onde o tempo se organiza em estratos de passado, presente e futuro que se afetam
mutuamente; já a ciência depende de um sistema de coordenadas, onde o tempo se atualiza em
séries, cujos elementos são independentes. Assim, se a ciência atualiza formas virtuais da
filosofia, ela somente o faz introduzindo novos elementos virtuais que podem ser pensados pela
filosofia. Como veremos no Capítulo II, a filosofia kantiana colocou um novo problema (o do
conhecimento de uma estrutura lógica de nosso entendimento), cuja solução foi dada por uma
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nova ciência (a lógica algébrica de Boole); por sua vez, a natureza deste objeto definido pela
ciência emergente foi problematizada por uma nova filosofia (o logicismo de Frege).
Neste sentido, estamos de acordo com Žižek quando ele diz que a verdadeira oposição
em O que é a filosofia? não é entre movimento e estrutura estática, pois tanto o sistema de
ordenadas quanto o de coordenadas, realizam movimento, variam-se apenas as modalidades de
tal movimento. Assim, diferentemente do Bergsonismo, o tempo estratigráfico e tempo serial,
não se opõem como movimento e estrutura estática, mas devem ser compreendidos segundo
sua diferença específica – esta diferença consiste no problema de como a filosofia e a ciência
constituem seus espaços-tempos. Segundo o tempo da filosofia, temos movimento do tempo: o
objeto que passa no tempo difere juntamente com o próprio tempo; já segundo o tempo da
ciência, temos movimento no tempo: a permanência do objeto no tempo, também permite à
forma do tempo não variar, por isso, estamos sempre tratando de um mesmo objeto em uma
posição diferente na série. Isto significa dizer que a ciência é paradigmática, ou seja, ela
constitui sua referência exteriormente a um objeto pressuposto o mesmo, enquanto a filosofia
é sintagmática, ela constitui sua referência interiormente, constituindo a cada movimento seu
próprio objeto.
Em suma, toda ciência se apresenta como sempre já existente ou eterna, uma vez que o
modo como ela constitui seu objeto pressupõe a permanência deste no tempo, mas como a
ciência depende da sucessão temporal, é necessário que a cada momento que ela defina um
novo objeto (ou seja, quando surge um novo paradigma), este apareça como sendo já presente
na série e já submetido à série temporal. Isto implica que não podemos deduzir, a partir de um
paradigma qualquer, qual outro paradigma o sucederá e nem podemos afirmar que o objeto de
um dado paradigma já estava contido potencialmente em outro – ou seja, como a sucessão de
paradigmas não implica conservação de estados de coisas, ela tampouco pode implicar
progressão de conhecimento. Por esta razão, a ciência não lida com o acabado, com um objeto
que poderia existir em potência, pois a cada novo paradigma, ela redefine o início pressuposto.
Por conseguinte, o movimento da ciência é tanto no tempo quanto real, e contra Bergson, ele
não é somente uma ilusão que esconderia algo que permaneceria o mesmo – afinal, a ciência
de fato produz algo novo, há sempre uma anomalia coexistente com o estado de coisas por ela
determinado. Não há oposição entre este movimento no tempo serial da ciência paradigmática
e o movimento no tempo estratigráfico da filosofia sintagmática: a diferença específica entre
eles consiste apenas em movimento no tempo, na ciência, e movimento do tempo, na filosofia.
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Por esta razão, diremos que se a ciência se define por um tempo sucessivo de estados
de coisas, que comportam objetos exteriores às funções que os determinam, então a filosofia se
define por um tempo estratigráfico de devires, que são definidos pelos conceitos de cada
filosofia. Por conseguinte, não é porque a filosofia cria um tipo de existência virtual, por meio
de seus conceitos, que esses conceitos não possuem referência: eles carecem de objetidade, de
um objeto exterior a eles pressuposto permanecer no tempo. Como veremos posteriormente28,
é por esta razão que os conceitos da filosofia não possuem exo-referência, mas tão somente
autorreferência: eles traçam devires que existem a partir deles próprios. Dito de outro modo, a
referência dos conceitos de filosofia é uma nova forma de existência, um devir, que existe em
função da consistência dos conceitos que a traçam.
Isto nos permite avaliar as críticas, especialmente aquelas originadas em uma certa
tradição da filosofia analítica, de que algumas filosofias, por não darem uma referência exterior
aos seus conceitos, são demasiado ‘especulativas, utópicas ou sem utilidade prática alguma’29
e, portanto, devem ser deslegitimadas. Uma conclusão das análises anteriores nos diz que toda
filosofia já é autorreferente, ela não necessita de definir seu objeto a partir do limite imposto
pelas proposições científicas, porque são seus conceitos que tornam àquelas proposições
possíveis. Quando uma filosofia julga ser necessário delimitar seu objeto pelo de uma
determinada ciência, isto apenas atesta o fato, já analisado anteriormente, de que, quando uma
ciência intervém na filosofia, é a filosofia que reage sobre o conteúdo delimitado pela ciência,
tomando-o por seu conteúdo. No entanto, o conceito produzido por tal intervenção permanece
sendo filosófico, portanto, autorreferente – enfim, quando dizemos ‘devemos limitar nosso
discurso filosófico pelo objeto delimitado pela ciência’ ainda estamos fazendo filosofia, não
ciência.
Isto ocorre porque a filosofia é primeiramente criadora de devires, de acontecimentos
que vêm a se atualizar nos sistemas de coordenadas, como na ciência e na história. Assim,
mesmo uma filosofia supostamente apolítica e serviçal da ciência, produz um devir da história
e da ciência mediante seus conceitos, pelos mesmos motivos que o tempo serial/atual vêm
atualizar o tempo estratigráfico/virtual. Portanto, se a filosofia não pode se separar da história,
ela não tampouco pode se separar da história: Os filósofos franceses estavam bem cientes disto
ao afirmar que:

28

Acerca do conceito de referência na ciência e do porquê o discurso filosófico é somente autorreferencial, cf.
seção 2.4..
29
Cf. POPPER, 2013, p. 148 e CRITCHLEY, 2016, p. 43.
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A palavra utopia designa portanto esta conjunção da filosofia ou do conceito com
o meio presente: filosofia política (embora talvez a utopia não seja a melhor
palavra, em razão do sentido mutilado que a opinião lhe deu). Não é falso dizer
que a revolução ‘é culpa dos filósofos’ (embora não sejam os filósofos que a
conduzem). [...] Neste entusiasmo [revolucionário] trata-se, todavia, menos de uma
separação entre o espectador e o ator, que de uma distinção, na ação mesma, entre os
fatores históricos e ‘a névoa não histórica’, entre o estado de coisas e o acontecimento
[expresso pela filosofia]. [...] A revolução é desterritorialização absoluta no ponto
mesmo em que esta faz apelo à nova terra, ao novo povo (DELEUZE; GUATTARI;
2010, p. 121).

Utopia é o nome que se dá à atualização de um devir da filosofia na história, ou ‘da conjunção
da filosofia com o meio presente’. Por este motivo, toda filosofia é utópica: uma filosofia que
tenta delimitar os limites que a ciência não para de ultrapassar não é menos utópica que uma
explicitamente revolucionária. Afinal, se uma filosofia torna legítimo seu objeto de análise a
partir de uma ciência qualquer, isto ocorre porque tal objeto ainda não é presente: por este
motivo, ela impõe um limite a partir do qual outras filosofias tendem se afastar ou se aproximar;
em todo caso, elas entram em devir. Então, se perguntamos qual diferença específica do objeto
daquela filosofia, não podemos encontrar sua resposta na ciência, uma vez que este objeto é o
próprio devir que ela produziu. A respeito de sua relação com a história e a sociedade, podemos
então falar que a filosofia possui um aspecto político, reacionário e conservador ou progressista
e revolucionário. É por esta razão que a filosofia não pode se separar desta tarefa de criar uma
vida, a partir da vida atual, e, ao mesmo tempo, convocar ‘um povo que ainda não existe’: por
um lado, o passado puro determina sua virtualidade ativa sob o estado de coisas atual; por outro
lado, o presente puro expande sua existência para além dos estados sucessivos que a encarnam,
produzindo um devir futuro30. Retornaremos aos aspectos políticos da filosofia, por ora,
resumamos a maneira como os três elementos da ontologia deleuze-guattariana aparecem na
filosofia.
Vimos que a ontologia deleuze-guattariana em geral se divide em três elementos: mundo
possível, linguagem real e rosto existente; a filosofia, sendo um modo da substância, é composta
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Esta tarefa eminentemente crítica e política da filosofia que a faz se confundir com a própria utopia, se com isso
entendermos não a falta de referência, mas uma referência que não se deixa presentificar plenamente torna Deleuze
e Guattari um tanto próximos de desconstrucionistas, como Derrida ou Critchley. Pois, como o último nos diz a
respeito de Derrida: ‘Se perguntarmos qual a melhor forma de política que mantém esta des-corporificação da
justiça, afirmarei que a resposta de Derrida seria a democracia: não uma democracia que pretende instanciar a
justiça aqui e agora não uma apologia das democracias liberais atuais (tampouco sua rejeição), mas uma
democracia guiada pela transcendência futura [Critchley quer dizer uma democracia virtual] ou projetiva da justiça
- o que Derrida chama une démocratie à venir. Para mim, isto parece comprometer Derrida com uma política
utópica e crítica [...]. Essa concepção ética de justiça não pode ser completamente instanciada do domínio público
nem se separar dele; antes a justiça regula o espaço público, tornando a política crítica, utópica e radicalmente
democrática'. (CRITCHLEY, 2016, p. 63-64, grifo nosso). Contudo, devemos manter algumas ressalvas quanto
a essa aproximação: a substancialização, ainda que virtual, do conceito de justiça que os desconstrucionistas
realizam, dificilmente seria aceita por Deleuze ou Guattari devido ao seu nominalismo.
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dos mesmos três elementos, respectivamente plano de imanência, conceitos e personagem
conceitual. Os conceitos, pertencendo à expressão filosófica, sempre pressupõem um
determinado plano de imanência, que pertencem ao conteúdo da filosofia, e quem produz a
regra de correspondência entre uns e o outro é o personagem conceitual. Vejamos como esses
elementos se relacionam neste espaço-tempo propriamente filosófico.
Deleuze e Guattari nos dizem que apesar do conceito se definir por um número finito de
componentes, o movimento descrito por esses componentes é infinito (DELEUZE;
GUATTARI; 2010, p. 29), mas o que isto quer dizer? Se os conceitos não são limitados
exteriormente por nada, então seus limites são internos (isto é o que chamamos de
autorreferência) e, consequentemente, cada movimento, por meio do qual o conceito coloca seu
objeto, é por definição ilimitado, ou infinito. Ora, mas se coisas e objetos se definem por sua
limitação espaço-temporal (DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 30.), resta que os conceitos não
descrevem coisas, mas sim devires-acontecimentos: aquilo que os conceitos tornam possível
não são seres limitados, mas a própria possibilidade de uma existência ainda não atualizada.
Se Outrem, enquanto substância imanente, é rico em determinações, mas desprovido de
um sentido que possa organizá-las em uma experiência consistente, a filosofia fornece um
sentido capaz de fazê-lo aparecer de modo determinado, mas essa aparência limitada em geral
permanece ilimitada no que diz respeito ao seu movimento. A filosofia, mediante seus
conceitos, torna o Outrem consistente, dando-lhe sentido, mas preserva a virtualidade de sua
existência, sem torná-la atual – daí o caráter ‘espectral’ de um plano de imanência sempre já
passado, e sempre porvir: ele é a ligação dos três aspectos do tempo (passado puro, presente
vivo e devir) num só. Isto quer dizer que sempre olhamos para a filosofia com o olhar do
presente atual, a partir do qual reconstituímos os conceitos de seu passado pressuposto e
produzindo um novo devir no tempo, o que, por fim, transforma o modo constituímos nosso
presente atual e, assim, reinicia-se o ciclo da produção filosófica.
A relação entre conceitos e plano de imanência é aquela da autorreferência: o último só
ganha existência através dos primeiros, ou seja, a realidade postulada pela filosofia existe em
seus conceitos. A enunciação da filosofia coloca os devires que ela produz na história. Neste
sentido, a consideração do modo pelo qual a expressão filosófica determina sua matéria pode
nos esclarecer a natureza de seu objeto. Como vimos na seção anterior, a expressão é o modo
como o pensamento determina seu conteúdo, sua matéria. É por esta razão que se consideramos
o plano de imanência o conteúdo da filosofia, então toda filosofia conserva algo de não
filosófico: a filosofia se faz mediante conceitos, mas aquilo que ela produz não são conceitos,
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mas sim um espaço-tempo que, em si, é não-filosófico. Portanto, a filosofia, sendo uma forma
de pensamento, comporta em si mesma aquilo que é não-pensado, não-filosófico: nela,
pensamento e ser se complementam enquanto se pressupõem reciprocamente, mas não podem
ser confundidos devido à diferença de natureza que comportam31. Como nos dizem os filósofos
franceses:
Ele [o plano de imanência] seria o não-pensado no pensamento. É a base de todos os
planos, imanente a cada plano pensável que não chega a pensá-lo. É o mais íntimo no
pensamento, e todavia o fora absoluto. Um fora mais longínquo que todo mundo
exterior, porque ele é um dentro mais profundo que todo mundo interior: é a
imanência, ‘a intimidade como Fora, o exterior tornado intrusão que sufoca e a
inversão de um e de outro’. A ida-e-volta incessante do plano, o movimento infinito.
Talvez seja o gesto supremo da filosofia: não tanto pensar O plano de imanência, mas
mostrar que ele está lá, não pensado em cada plano. O pensar desta maneira, como o
fora e o dentro do pensamento, o fora não exterior ou o dentro não interior
(DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 73).

Isto equivale dizer que a filosofia, enquanto criação de um sentido totalizante da
realidade, comporta seu não-sentido como impossibilidade de atualização dessa totalidade
numa coisa: os conceitos criam sentido e essa criação é concomitante ao estabelecimento de um
espaço-tempo virtual que dá realidade aos conceitos; contudo, na medida em que esse espaçotempo não é linguagem, ele é também não-sentido concomitante ao sentido criado pela
linguagem filosófica. Com isso, resta que a natureza dessa existência ‘fora’ dos conceitos seja
puramente virtual, ela não pode ser totalmente atualizada, porque comporta, em si mesma, a
impossibilidade de sua atualização plena como sua condição de possibilidade. Vejamos um
exemplo para esclarecer este ponto.
. Quando tentamos dar sentido à realidade dizendo que a substância é seus modos, somos
levados a considerar também o seguinte problema: o que são os modos? E assim somos
conduzidos aos conceitos de espaço-tempo o que, por sua vez, nos leva ao conceito dos objetos
que podem ocupar cada tipo de espaço-tempo e assim essa explicação pode se estender
indefinidamente. Isto nos mostra que um componente estrutural do discurso filosófico é a
capacidade de seus conceitos tomarem outro conceito como seu objeto e assim por diante. É
por esta razão que a filosofia é autorreferente: um conceito diz seu sentido tomando outro
conceito por seu objeto, este último, por sua vez, só pode dizer seu próprio sentido tomando
ainda um terceiro por seu objeto etc. O que esta remissividade de seus conceitos nos indica é
que o discurso indireto livre é o modo pelo qual sua enunciação é produzida. É por esta razão
que não podemos apreender o conceito de substância em Deleuze e Guattari olhando ou
31

Esta é apenas a situação concreta, na filosofia, da diferença entre pensamento e matéria, expressão e conteúdo
etc.
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quantificando algum objeto que percebemos ou tocamos no mundo: é a nossa própria percepção
que pressupõe algum conceito filosófico determinado, pois ela atualiza as relações que, nos
conceitos, são virtuais. Se desejamos apreender o sentido do conceito de substância daqueles,
precisamos reconstituir a cadeia de signos que o produziu. Assim, o discurso indireto livre nos
impossibilita de ter contato imediato com nosso objeto perceptivo, dado que a percepção mesma
é constituída de um dizer que vai a outro dizer indefinidamente: o conceito x explica o que é y
nos remetendo a z, que por sua vez é n... Os conceitos em filosofia contêm e estão contidos
numa cadeia de signos que os interconecta de modo necessário. Por conseguinte, o conceito de
substância é inseparável do conceito de modo, que é inseparável do conceito de espaço-tempo
e que... Não podemos variar um componente dessa cadeia sem que o funcionamento do conceito
de substância varie conjuntamente.
O discurso indireto livre produz em filosofia uma consistência pelo qual seus conceitos
se tornam dependentes e inseparáveis entre si (DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 30). Do
mesmo modo que dizemos de um pudim que ele ‘é consistente’ quando sua massa está bem
ligada e o mínimo movimento em uma parte de suas partes produz ondulações no todo, a
filosofia é consistente porque uma pequena variação em qualquer um de seus conceitos produz
efeitos em todos os outros. Este é o motivo do porquê o objeto colocado pela filosofia é virtual:
toda vez que tentamos explicar um de seus conceitos produzimos uma variação no plano de
imanência, quando pretendemos explicar esta variação, produzimos novos conceitos e o plano
varia consequentemente. O movimento de produção conceitual é, por esta razão, irrefreável e é
esta a razão do porquê Deleuze e Guattari definem a filosofia pelo movimento, pelo devir que
ela produz. Este é um outro modo de constatar o que já concluímos no final da seção anterior:
o movimento pertence à natureza da substância, porque, apesar de sua existência consistir em
seus modos que são finitos, sua existência é infinita. Não devemos, então, nos surpreender com
o elogio a Espinosa – como vimos, O filósofo da imanência da substância infinita – na parte
subsequente daquele texto:
O que não pode ser pensado, e todavia deve ser pensado [i.e., a impossibilidade do
pensamento é sua condição de possibilidade], isto foi pensado uma vez, como o Cristo
encarnou-se uma vez, para mostrar desta vez a possibilidade do impossível. Assim
Espinosa é o Cristo dos filósofos, e os maiores filósofos não mais são do que
apóstolos, que se afastam ou se aproximam deste mistério. Espinosa, o tornar-sefilósofo infinito. Ele mostrou, erigiu, pensou o “melhor” plano de imanência, isto
é, o mais puro, aquele que não se dá ao transcendente, nem propicia o
transcendente, aquele que inspira menos ilusões, maus sentimentos e percepções
errôneas... (DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 73, grifo nosso).

Mas devemos aqui problematizar esta asserção dos filósofos franceses: se o movimento
autopoiético da substância é irrefreável, como, do ponto de vista de cada filosofia determinada,
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ele pode aparecer como estático? Em outras palavras, como é possível que as filosofias se
arroguem conhecer algo que é impossível de ser conhecido? Quando analisamos o discurso da
filosofia, por meio de um metadiscurso, percebemos que ela se faz e se define pelo movimento,
mas, do ponto de vista de seu discurso, percebemos apenas repouso. Por exemplo: sabemos que
não existe transcendência, não há referência exterior que a filosofia possa se colocar para
delimitar, de uma vez por todas, seu objeto de análise e fazer cessar os debates; ainda assim,
cada filósofo age como se ele próprio soubesse e postulasse tal objeto.
Para responder a esta questão relativa à relação entre metadiscurso e discurso filosófico,
retornemos ao mérito do que chamamos de revolução kantiana32: a substituição da oposição
realidade/aparência pelo par forma da aparência/aparência. Em termos de filosofia, isto se
traduz no fato de que a ilusão não se identifica mais com o erro, mas sim como a forma do
aparecimento da realidade: é próprio do pensamento filosófico que ele relance a transcendência
na imanência da substância, pois o movimento de determinação dessa forma de existência não
pode se fazer senão refratando-se como repouso. Consequentemente, o repouso, ou fim do
movimento, não se opõe ao movimento, mas constitui sua condição de possibilidade: é somente
porque existe uma mesma coisa com a capacidade de se mover e repousar que percebemos que
isto está em movimento, e não parado – dito de outro modo, o movimento é inerente à
substância, e não exterior a ela. Quando observamos no metadiscurso que a filosofia é
meramente um jogo discursivo que produz devires sem que nenhuma resposta final possa ser
dada, do ponto de vista do discurso, não podemos nos evadir de dar nossa resposta como sendo
a final e a derradeira simplesmente apontando para o fato de que a filosofia “é só um jogo
discursivo”: quando fazemos isso, é a própria filosofia, enquanto jogo discursivo, considerada
um mero elemento transitivo e passageiro, que se torna nossa ilusão transcendente, como se tal
objeto existisse em si33. Este é o motivo do porquê não podemos nos livrar das ilusões: nós
produzimos e enxergamos a realidade de modo ilusório.

32

Acerca da relação entre a teoria das ilusões transcendentais em Kant e em Deleuze e Guattari, cf. DELEUZE;
GUATTARI; 2010, p. 65.
33
Não é por este motivo que Deleuze e Guattari irão preferir a noção de movimento leibniziana em oposição à
newtoniana? Tornando o movimento intrínseco à substância, é a própria potencialidade, isto é, a virtualidade ainda
não atualizada, que se inscreve no estado de coisas atual. Como eles nos dizem: “É que o estado de coisas atualiza
uma virtualidade caótica, carregando consigo um espaço que, sem dúvida, deixou de ser virtual, mas mostra ainda
sua origem e serve de correlato propriamente indispensável ao estado” (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 182).
O que eles nos apontam é que, mesmo para o estado de coisas atual enquanto parada do movimento, é necessário
que o movimento seja reintroduzido neste momento estático, ou ainda, que este momento estático seja só uma fase
do movimento para que este se torne determinável e é exatamente isto que a fórmula leibniziana mv²/2 realiza na
física. Anteriormente, observamos como este aspecto da virtualidade, que resiste à atualização na constituição do
tempo-espaço extensional, é um dos elementos fundamentais da própria ciência.
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Neste sentido, os filósofos franceses nos dizem que a filosofia é acometida por cinco
ilusões:
Há, de início, [i] a ilusão de transcendência, que talvez preceda todas as outras (sob
um duplo aspecto, tornar a imanência imanente a algo, e reencontrar uma
transcendência na própria imanência). Depois [ii] a ilusão dos universais, quando
se confundem os conceitos com o plano; mas esta confusão se faz quando se coloca
uma imanência em algo, já que este algo é necessariamente conceito: crê-se que o
universal explica, enquanto é ele que deve ser explicado, e cai-se numa tripla ilusão
[iii], a da contemplação, ou da reflexão, ou da comunicação. Depois, ainda, [iv] a
ilusão do eterno, quando esquecemos que os conceitos devem ser criados. Depois [v]
a ilusão da discursividade, quando confundimos as proposições com os conceitos...
Precisamente, não convém acreditar que todas estas ilusões se encadeiem logicamente
como proposições; elas ressoam ou reverberam, e formam uma névoa espessa em
torno do plano (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 62, grifo nosso).

Como dissemos, as ilusões são a própria forma da aparência da realidade, ou seja, não
se produz filosofia senão produzindo mitos e ilusões. Neste sentido, quando a filosofia [i] assim
cada filosofia pressupõe seu objeto como sendo já preexistente, independentemente de seu
processo produtivo (seu devir); por isto que o objeto que transcende suas condições de produção
historicamente determinadas, apareça para/em os conceitos como sendo transcendente. [ii] mas
na medida em que este transcendente confere sentido à realidade que o produziu, ele é capaz de
subsumir todo devir desta segundo um princípio de ligação necessário; daí que o devir ainda
indeterminado fora dos conceitos surja como determinado por meio de um princípio (ou
conceito) que o explica: daí a universalidade característica dos conceitos em filosofia, um
conceito explica a realidade.
[iii] surgem assim, na própria imanência do devir, conceitos universais que cumprem
o papel deste princípio; assim, podemos categorizá-los segundo a relação delineada entre os
elementos determinantes-determinados: quando o objeto transcendente e determinante é
exterior ao sujeito e o próprio sujeito que o conhece é determinado, ele é denominado universal
de contemplação; quando o objeto transcendente e determinante é o sujeito e seu objeto exterior
é determinado, ele é denominado universal de reflexão; quando o objeto transcendente e
determinante é a própria relação que se estabelece entre sujeitos, ele é denominado universal
de comunicação. Apesar da terminologia deleuze-guattariana ser muito prolixa, temos,
respectivamente em cada uma dessas ilusões, as concepções filosóficas de um realismo ingênuo
(a realidade existe independentemente do sujeito que a apreende, à la Platão por exemplo), de
um idealismo ingênuo (o sujeito determina em última análise seu objeto de conhecimento, à la
Kant por exemplo), e de um idealismo intersubjetivo (apesar dos objetos variarem e do próprio
sujeito não servir de fundamento, a relação que se estabelece entre sujeitos é estável e funda a
relação cognitiva desses com seu objeto, à la Aristóteles ou Habermas por exemplo). Como
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notam Deleuze e Guattari, essas ilusões não se separam ou “se encadeiam logicamente” como
momentos distintos, na verdade, na maioria das vezes elas aparecem umas ligadas às outras de
forma inseparável. Tal classificação visa apenas indicar em cada filosofia qual dessas relações
cumpre um papel mais ou menos predominante que outras: por exemplo, o realismo aristotélico
segundo o qual a forma existe na matéria (hilemorfismo) não pode se separar, do ponto de vista
da linguagem, de sua teoria da significação, segundo a qual cada afecção da matéria na alma
humana é um efeito cuja forma não varia, apesar de variar os signos que utilizamos para nos
referirmos a elas, e isso permite que os signos, apesar de sua arbitrariedade na comunicação
comum, adquiram significação universal34. É fácil notar como as três ilusões parecem se
entrelaçar de modo orgânico neste exemplo: o realismo ingênuo nos conduz ao idealismo
subjetivo que, por sua vez, nos leva ao idealismo intersubjetivo. E é precisamente pela razão de
que in concreto essas ilusões se misturam que os filósofos franceses dizem que esta
classificação não é exaustiva, consistindo apenas numa enumeração.
[iv] cada um desses tipos de universais, mascarará seu ato de criação projetando seu
objeto como uma transcendência da própria imanência do devir, sob a forma de eternidade
atemporal. [v] uma vez que o objeto transcendente é imutável, ele se torna uma questão de
verdade ou falsidade, e sua apreensão depende simplesmente de encontrar a proposição correta
que o refira; daí que precisemos depurar as opiniões do discurso para encontrar nelas as
proposições verdadeiras que correspondem corretamente à transcendência e expliquem a
imanência. Essas cinco ilusões são, em última análise, o modo inevitável pelo qual cada
filosofia constitui seu objeto e, como dissemos, se parece que, por exemplo, a quarta ilusão está
já contida na primeira, isto se deve ao fato de que a filosofia se faz por meio dessas ilusões.
Enfim, devemos conceber essas ilusões não como o fim absoluto da filosofia, mas como
seu fim relativo, pois determinam desde seu início, aquilo que será tornado possível ou não
relativamente à cada plano de imanência: é em relação a cada objeto ao qual o plano é
considerado ‘imanente a’ que todos os outros objetos serão produzidos e tornados possíveis.
34

“[...] já Aristóteles [orienta] a pesquisa dialética dos problemas na direção dos universais de comunicação (os
tópicos)” (DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 96). Nesta passagem os filósofos franceses estão se referindo às
categorias aristotélicas que subordinam os acidentes às substâncias e as espécies aos gêneros de ser. Desse modo,
Aristóteles estabelece um isomorfismo entre ser e pensamento e que é mediado pela linguagem. Se, por um lado,
toda substância individual contém uma substância universal e, por outro lado, toda afecção individual da alma
varia, mas não varia sua forma (universal), então existe um fundamento real ou substancial para o conhecimento.
Para se demonstrar a possibilidade da ligação entre o aspecto subjetivo e objetivo de nosso conhecimento, é
suficiente mostrar como todo signo que utilizamos para nos referir às nossas afecções subjetivas tem ser, ou
realidade objetiva. A função das categorias, ou tópicos, é realizar esta demonstração. Sobre a relação entre as
afecções da alma e a significação da linguagem cf. ARISTÓTELES, Da interpretação, 16a 5; sobre as categorias
e seu fundamento real cf. ARISTÓTELES, Tópicos, 103b e Categorias, 2a1.
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Isto quer dizer que ao criar conceitos, a filosofia define campos problemáticos, ou seja, meios
a partir dos quais determinados seres ganham sentido ou não.
Se todo conceito remete a um conjunto de problemas como realidade que é tornada
possível por ele, o pensamento não vê nada além dessa realidade porque ela só existe mediante
os conceitos que a atualizam; para além dos conceitos, a realidade permanece indeterminada e
não consegue se cristalizar num todo consistente que possa ser percebido. Por isso, os filósofos
franceses nos dirão que: “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; GUATTARI; 2010, p. 24). Contudo, se os conceitos inauguram problemas e não
se separam deles, esses problemas sempre são mais ricos que suas soluções. Dito de outro modo,
a condição de possibilidade do conceito é o mundo que ele pressupõe: o conceito só existe
enquanto se relaciona com o seu fora, que para o conceito, é somente o plano de imanência que
ele traça, mas que se distingue dele. Se essa diferença de natureza entre o mundo que a filosofia
vê e o que ela diz implica somente uma pressuposição recíproca entre ambos, como pode ser
produzida a correspondência entre o que se diz e o que se vê na filosofia? A resposta a esta
pergunta nos remete ao personagem conceitual.
O gênio da filosofia, enquanto produtor da correspondência entre conceitos e plano de
imanência, é o personagem conceitual. Ele não existe nem em um espaço nem no outro, mas
existe entre os espaços, ele é o entre-espaços: uma entidade puramente virtual que esquematiza
a relação entre o que se vê e o que se diz. É por esta razão que o personagem conceitual não
pode ser confundido com uma pessoa existente: na realidade sócio-histórica, encontramos a
causalidade mecânica que cria filosofias, mas não encontramos o porquê das filosofias se
organizarem de determinado modo ou não de outro. A causa dessa organização, ou a causa final
da existência de toda filosofia determinada, longe de ser qualquer transcendência, é um efeito
refratado de sua imanência: é a partir da própria relação entre o que o filósofo diz e o que ele
vê que se produz a ligação intrínseca entre um e o outro. Com isso, Deleuze e Guattari separam
a filosofia de qualquer psicologismo, historicismo que poderiam ser considerados como formas
de relativismo: mais uma vez há uma oposição real entre filosofia e história, do mesmo modo
que observamos a diferença entre tempo estratigráfico e tempo serial, mas não podemos
explicar a filosofia pela história, porque as razões que determinam a filosofia são inerentes a
ela. Por esta razão, o filósofo, enquanto pessoa historicamente determinada, não é nada mais do
que um suporte para seu personagem conceitual, que é o verdadeiro sujeito de sua filosofia. Em
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última análise, não podemos encontrar a razão de ser de uma filosofia na vida privada, nas
intenções ou na consciência de filósofo algum.
Estas são consequências do modo de como Deleuze e Guattari definiram o espaçotempo filosófico: a virtualidade pela qual ele age no/ é atualizado pelo tempo histórico. É por
esta razão, que eles nos dirão, a respeito de sua própria escrita, que: “Eu não sou mais eu, mas
uma aptidão do pensamento para se ver e se desenvolver através de um plano que me atravessa
em vários lugares” (DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 78). O que eles nos chamam a atenção
aqui é o fato as pessoas envolvidas (os próprios Deleuze e Guattari) nada importam para a
filosofia deles; essas pessoas só são o mínimo necessário para que o pensamento, que atravessa
essas pessoas e se relaciona com todo o tempo histórico de sua época, se efetue. O verdadeiro
sujeito de suas filosofias são seus personagens conceituais. Por isso, ‘eu não sou, mais eu’ deve
entendido do seguinte modo: ao escreverem, as pessoas Deleuze e Guattari devém DeleuzeGuattari, uma máquina de sintetizar o mundo e que nos coloca em devir, com sus próprios
afecções e percepções enquanto acontecimentos daquele mundo possível.
O modo como cada personagem conceitual esquematiza a relação entre plano de
imanência e conceitos é dito em cinco sentidos diferentes: (i) páticos, ou seja, quais afecções e
percepções pertencem ao movimento de seu pensamento; (ii) relacionais, ou seja, a quais outros
personagens conceituais um personagem conceitual determinado se contrapõe; (iii) dinâmicos,
ou seja, em quais devires atuais ele se insere; (iv) jurídicos, ou seja, quais elementos o
movimento de seu pensamento reivindica como pertencendo legitimamente ao campo que ele
próprio cria; (v) existenciais, ou seja, quais modos de existência ele torna possíveis (DELEUZE;
GUATTARI; 2010, p. 87-88).
Destarte, a filosofia, enquanto forma de pensamento, não pode ser separada das
percepções e afecções que seu personagem conceitual que a criou engendrou, pois essas se
ancoram nas condições históricas de sua produção: sempre falamos de uma dada sociedade em
um dado tempo, seja para elogiá-la, seja para detestá-la; mas também falamos contra outras
pessoas a partir daquilo que julgamos ser a forma correta de se determinar a existência do
mundo e, com isso, tornamos possíveis formas de existência inerentes ao mesmo. Uma filosofia
sempre expressa uma vida, não por causa de fatores sócio-históricos que a explicariam, mas
porque é a filosofia que explica tais fatores sócio-históricos. O personagem conceitual não é
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nada senão o conjunto desses traços como movimentos do pensamento e chama-se gosto o
modo específico pelo qual esses movimentos se efetivam35.
Por conseguinte, a filosofia não nos oferece senão critérios imanentes para julgarmos
sua validade: não mais verdade ou falsidade, enquanto transcendências do plano suposto, mas
o gosto existente na relação entre conceitos, plano de imanência e personagem conceitual é o
que julgamos de fato em cada filosofia. Dito de outro modo, abdicando da transcendência do
Bem e do Mal, da verdade ou da falsidade, não abdicamos do bom e do mau – é justamente o
contrário, pois a impossibilidade dessa transcendência se traduz em critérios imanentes para
determinarmos o que consideramos bom ou mau em nosso modo de vida (DELEUZE;
GUATTARI; 2010, p. 87-88). Se entendermos a moral como o estabelecimento desta
transcendência, a filosofia se define mais pela ética que torna possível do que pela moral que
ela conjura ou contesta.
Desse modo, definimos num metadiscurso que a categoria da verdade ou falsidade é
inútil para a filosofia. Entretanto, do ponto de vista do discurso, sabemos que os filósofos
criticam uns aos outros por terem errado – e o que seria o erro senão tomar o falso por
verdadeiro, segundo o senso comum filosófico –, mas qual metaestrutura permite que isto
ocorra no nível do discurso? Isto nos conduz, finalmente, à questão: o que é a verdade?
Quando tratamos dos traços do personagem conceitual, notamos que um dos
movimentos pelos quais ele efetiva a ligação entre plano de imanência e conceitos, também
selecionava na matéria, aquilo que poderia ser recolhido por seu pensamento. Estes são os traços
jurídicos, que separam aquilo que pertence de direito a seu pensamento e o que não. Assim,
chamamos de verdade não a correspondência entre necessária entre plano de imanência e
conceitos filosóficos, mas o livre acordo produzido em cada filosofia entre um e outro. Portanto,
a falsidade, no sentido dado pelo senso comum filosófico como sendo erro de referência à
realidade, não pode ser um elemento constitutivo de um metadiscurso sobre a filosofia, uma
vez que para julgarmos algo verdadeiro ou falso, é necessário pressupor a referência a um objeto
delimitado dentro de um discurso. Uma prova simples disso é o fato de que, quando erramos,
erramos porque não atingimos algo pressuposto ser verdadeiro: o que isso nos mostra, é que
ainda estamos nos deslocando no interior de um discurso já pressuposto, mas fazendo isso, não
estamos no nível do discurso sobre o discurso pressuposto, mas sim dentro dele.

35

Acerca da teoria do gosto em Deleuze e Guattari cf. o final da seção 2.2.
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Mas o que permite a Deleuze e Guattari falarem de erro de outros filósofos? Esta
resposta depende de sua teoria das ilusões transcendentais. Por erro ou falsidade, devemos
entender apenas o aparecimento da realidade conforme uma determinada ilusão: é quando o
pensamento se volta para as opiniões hegemônicas já constituídas que ele reencontrará a
imanência na transcendência, apresentando-se como eterna e atemporal, e não reconstituirá as
condições imanentes àquela transcendência que tornaram seu aparecimento histórico tão
somente uma contingência. Assim, o pensamento engendrará toda sorte de maus sentimentos e
percepções errôneas: a má consciência filosófica se exprime no desejo resignado, uma potência
conformista da realidade que enxerga tão somente uma realidade já constituída como sendo seu
cárcere, o início e o fim do mundo por ela criado. Já em Bergsonismo Deleuze denuncia a
tarefa eminentemente política da criação de uma filosofia e das ameaças que tal tarefa implicam,
não tanto de fora, mas a partir de dentro do próprio pensamento:
Com efeito, cometemos o erro de acreditar que o verdadeiro e o falso concernem
somente às soluções, que eles começam apenas com as soluções. Esse preconceito é
social (pois a sociedade, e a linguagem que dela transmite as palavras de ordem,
‘dão’-nos problemas totalmente feitos, como que saídos de ‘cartões
administrativos da cidade’, e nos obrigam a ‘resolvê-los’, deixando-nos uma
delgada margem de liberdade). Mais ainda, o preconceito é infantil e escolar, pois
o professor é quem ‘dá’ os problemas, cabendo ao aluno a tarefa de descobrir-lhes a
solução. Desse modo, somos mantidos numa espécie de escravidão. A verdadeira
liberdade está em um poder de decisão, de constituição dos próprios problemas: esse
poder [...] implica tanto o esvaecimento de falsos problemas quanto o surgimento
criador de verdadeiros (DELEUZE, 2012, p. 11).

Enfim, apoiando-se no poder já constituído o pensamento toma como eterno e
necessário aquilo que é somente fruto de causas contingentes e históricas e, então, só resta a ele
dominar e se deixar dominar por tais contingências. Aqui reside o real perigo das ilusões da
filosofia: não a falsidade, mas a falência da vida. Este é o processo pelo qual a interrupção do
movimento da vida, sua morte, torna-se a constituição de uma vida em razão da morte. Dito de
outro modo, quando uma determinada filosofia se atualiza, ela só o faz repetindo-se de forma
diferente; caso sejamos afetados pela nossa sociedade de tal modo a acreditar que essa diferença
na repetição é na realidade a impossibilidade da filosofia, passaremos a viver a impossibilidade
da criação de uma nova forma de existência, ou viveremos a repetição do mesmo – este é o
modo pelo qual podemos viver a morte.
O modo como somos já parte constitutiva de nossa história e sociedade determina o
modo como produziremos nossas ilusões. Ou seja: nós sempre fantasiamos nosso meio social
e o produto dessas fantasias, que são sempre coletivas, são nossas ilusões. Em conformidade
com essas relações sociais existem ilusões que têm interesse e outras não. Aquelas que apenas

65

reformam uma forma de vida existente relançando seu devir como simples aparência da
eternidade, nada têm de interessante, pois nada apresentam de novo: elas apenas mistificam um
processo de dominação contingente como sendo nosso progresso histórico que apreendemos
‘objetivamente’. Contanto, nisso elas não apresentam nada de novo, uma vez que este processo
histórico constituído se define justamente por já ter produzido tal dominação. Contra essa
ilusão, podemos apenas suscitar a tarefa crítica da filosofia para fazer emergir novos interesses:
não porque dissiparemos todas ilusões para sempre, mas porque recalcaremos aquelas as quais
estamos atualmente submetidos em novos problemas que correspondem às exigências sóciohistóricas de nossa época atual (DELEUZE, 2012, p. 16). Portanto, a filosofia não pode separarse de um devir revolucionário ou reacionário de acordo com as percepções e afecções que a
constituem e, consequentemente, das formas de existência que ela torna possível. Por isso que
nos dizem Deleuze e Guattari:
A filosofia não consiste em saber, e não é a verdade que inspira a filosofia, mas
categorias como as do Interessante, do Notável ou do Importante que decidem sobre
o sucesso ou o fracasso. Ora, não se pode sabê-lo antes de ter construído. De muitos
livros de filosofia, não se dirá que são falsos, pois isso não é dizer nada, mas que são
sem importância nem interesse, justamente porque não criam nenhum conceito, nem
trazem uma imagem do pensamento ou engendram um personagem [conceitual] que
valha a pena. Só os professores podem pôr ‘errado’ à margem, e...; mas os leitores
podem ter ainda assim dúvidas sobre a importância e o interesse, isto é, a novidade do
que se lhes dá para ler (DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 100-101).

O interesse que a filosofia desperta não substitui a verdade, que é imanente ao
movimento de seu pensamento, mas mede a verdade do que se diz, porque é a partir da
imanência da forma de existência tornada possível por uma filosofia que julgamos outras: a
verdade sempre é relativa ao que se diz e ao que se vê, mas apenas dizemos que algo é falso a
partir do modo de existência que tornamos possível. A filosofia, portanto, não é um efeito, mas
também não se separa do conjunto sócio-histórico no qual ela se inscreve: ela possui relativa
autonomia com relação ao tempo serial e histórico em que vivemos, mas se liga a este tempo
precisamente pelo modo como ela se atualiza nele. Sempre colocamos respostas para problemas
que são circunscritos historicamente, e não podemos deixá-los de fazer, porque a filosofia não
se separa dos mundos que ela torna possíveis e, com isso, da história que ela cria. Uma filosofia
não é atemporal, apesar de ser sempre presente, dela podemos apenas dizer que é virtual: real
sem ser atual, ideal sem ser abstrata (DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 233). Essa é a natureza
virtual ou espectral da filosofia: um futuro sempre porvir e um passado nunca realizado que age
no presente em que vivemos.
Assim, podemos retornar à pergunta que guiou esta parte da análise: qual metaestrutura
permite que um filósofo censure outro por ter errado, se não há tal coisa como a verdade em si?
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A resposta desta questão é dada pelo modo como a sociedade reflete suas próprias relações em
ilusões transcendentais: cada filosofia, com suas ilusões que são inerentes, produz uma resposta
a um problema colocado pela sociedade em que ela se efetivou; quando uma filosofia não
responde aos problemas colocados por determinados segmentos da sociedade, ela é percebida,
por outro filósofo, como falsa. Esta é a razão do porquê não podemos saber a priori se o
problema colocado por uma filosofia é verdadeiro ou falso, uma vez que só sabemos sua
verdade ou falsidade a partir de um terceiro discurso produzido sobre o que a primeira colocou
como seu objeto.
Portanto, a filosofia não se separa do problema da política, porque ela já é um produto
eminentemente político: ela se efetiva a partir de relações de poder historicamente constituídas
e também retroage sobre elas, colocando-as em devir36. Neste sentido, uma filosofia pode tanto
ser tanto uma forma de resistência, irrompendo novas relações de poder, quanto ser uma forma
de dominação, legitimando o poder existente sob a fachada de universais atemporais e
necessários – esta é a razão do porquê até mesmo uma filosofia supostamente apolítica se
materializa na política de uma dada época perpetuando suas formas de dominação.
Deste modo, a teoria das ilusões transcendentais ganha sentido quando olhada sob a
perspectiva das relações de dominação em uma dada sociedade: as ilusões de transcendência e
dos universais são o início de toda filosofia, mas são também o modo pelo qual (re)produzimos
relações de poder. É neste sentido que os filósofos franceses nos dizem que:
Os conceitos mais universais, os que são apresentados como formas ou valores
eternos, são, deste ponto de vista, os mais esqueléticos, os menos interessantes. Não
fazemos nada e positivo, mas também nada do domínio da crítica ou da história,
quando nos contentamos em agitar velhos conceitos estereotipados como esqueletos
destinados a intimidar toda criação, sem ver que os antigos filósofos, de que são
emprestados, faziam já o que se queria impedir os modernos de fazer: eles criavam
seus conceitos e não se contentavam em limpar, em raspar os ossos, como o crítico ou
historiador de nossa época. Mesmo a história da filosofia é inteiramente
desinteressante se não se propuser a despertar um conceito adormecido, a relançá-lo
numa nova cena, mesmo a preço de volta-lo contra ele mesmo (DELEUZE;
GUATTARI; 2010, p. 101-102).

É somente sob essa perspectiva do rompimento com as formas de existência atual, ou seja, da
criação de vida, que uma filosofia pode ser avaliada e, para tanto, nenhum conceito antigo pode
ser útil se ele não puder ser revivido nos tempos atuais. A responsabilidade política da filosofia
é tamanha que sequer podemos sustentar a opinião de que conceitos antigos estão mortos,
36

Poderíamos chegar a semelhante conclusão partindo do ponto de vista linguagem: como vimos na seção 2.1., a
linguagem é sempre-já política, uma vez que é nela que se realiza a relação de senhor e escravo. Ora, a filosofia,
sendo uma forma de pensamento expressa por conceitos, não está a salvo destas relações, pois seus conceitos são
evidentemente linguagem.
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enterrados e não podem voltar para nos assombrar, porque é da própria natureza da filosofia
que ela seja somente o espectro incorporal de nossa sociedade: mesmo quando acreditamos que
ela já está superada, seus conceitos retornam para nos atormentar, puxando as correntes de nossa
história. A filosofia é a assombração indesejada de nossa sociedade, pois, malgrado o esforço
de alguns de nos livrar dela, ela permanecerá sempre presente determinando nossas ações.
Longe de condenarmos esta natureza fantasmática da filosofia, devemos levá-la às últimas
consequências, assumindo a responsabilidade completa pela criação de seus conceitos e da vida
correspondente.
Como vimos, os conceitos existem num tempo que se define pela diferença em si, o que
chamamos de tempo estratigráfico: consequentemente, os conceitos não podem se repetir senão
de modo diferente do que eram e produzindo algo que ainda não é. Por esta razão, quando
produzimos um conceito, estamos adaptando o passado em função do presente para produzir
um novo futuro, ou seja, não podemos nos utilizar de conceitos antigos sem alterarmos nosso
próprio presente e, concomitantemente, não atualizamos conceitos antigos sem alterar o próprio
passado no qual eles existiam – vimos um exemplo disso a partir da leitura dos pré-socráticos
por Heidegger, mas caberia aqui salientar o seguinte: haveria como separar a sua tese do
esquecimento do Ser daquela de seu desvelamento pelo nazifascismo no início do século XX?
Seguindo Deleuze e Guattari, apostaríamos que não e, em última análise, quando Heidegger é
criticado é a partir desta problemática que ele coloca, em suma, modo de vida que ele torna
possível37.
A fórmula derrideana, segundo a qual a vida de um texto é somente sua sobrevida
(DERRIDA, 2002, p. 38), aplica-se igualmente à natureza da filosofia e seus conceitos: os
conceitos só existem projetando-se na imanência virtual, nunca totalmente atualizada ou que
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“Como os conceitos (de Heidegger) não seriam intrinsecamente maculados por uma reterritorialização abjeta?”
(DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 131). Por ‘reterritorialização abjeta’ os filósofos franceses estão se referindo
à sua filiação ao nazifascismo. Entretanto, as coisas não são simples assim quando tratamos de filosofia: se é
verdade que a filosofia de Heidegger explicitamente produz uma forma de existência reacionária, na imanência
dessa mesma vida existem rotas de fuga que apontam para a subversão inerente ao seu projeto, criando formas de
resistência ao poder. É por esta razão que eles prosseguem: “A menos que todos os conceitos comportem esta zona
cinza e de indiscernibilidade, onde os lutadores se confundem um instante sobre o solo, e onde o olho cansado do
pensador toma um pelo outro: não somente o alemão por um grego, mas o fascista por um criador de existência e
de liberdade. Heidegger se perdeu nos caminhos da reterritorialização, pois são caminhos sem baliza nem
parapeito. Talvez este rigoroso professor fosse mais louco que parecia. Ele se enganou de povo, de terra, de sangue.
Pois a raça invocada pela arte ou a filosofia não é a que se pretende pura, mas uma raça oprimida, bastarda, inferior
anárquica, nômade, irremediavelmente menor”. Para utilizar uma velha metáfora marxista, Deleuze e Guattari
estão apontando que a filosofia surge das rupturas do edifício social, onde os aparelhos de controle produzem
resistência ou a sociedade está em fuga. Para esta fuga, os oprimidos se munem de todas as armas existentes,
inclusive aquelas de seus opressores – daí que a subversão inerente ao projeto heideggeriano o torne um ‘criador
de existência e liberdade’.

68

resiste à presentificação, contudo intervém ativamente em nossa história atual. Se os conceitos
não podem ser abstraídos dos problemas que buscam responder, tampouco podemos, em nome
de uma suposta teoria da argumentação ou de uma ordem das razões atemporal, resguardamonos neles sem com isso reproduzirmos uma relações de poder que permeiam nossa existência
atual.
A resistência à vida atual e suas ameaças passa pela criação de novos conceitos e de
novas formas de vida, a partir da crítica aos conceitos velhos. Dito de outro modo, a filosofia
não pode ser separada da crítica e da história da filosofia, porque criticar os conceitos e as
formas de vida que eles tornaram possíveis é condição sine qua non para a criação de novos
conceitos: isto ocorre porque a verdade produzida em filosofia é sempre retroativa, ela só é
produzida quando tomamos o discurso de um terceiro, o qual julgamos ter respondido mal ao
problema colocado, a matéria de nosso próprio discurso. É por esta razão que os filósofos
franceses nos dirão que: “A crítica implica novos conceitos (da coisa criticada) tanto quanto a
criação mais positiva” (DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 24), ou seja, quando a filosofia se
volta para o próprio passado, ela precisa reconstruí-lo por meio de conceitos que são atuais e
nos lançam em um novo futuro.
Esta é a natureza da crítica que se deve ter em mente quando, a respeito da história da
filosofia, Deleuze e Guattari nos dizem:
O que pertence de direito ao pensamento, o que está retido como traço diagramático
em si, rejeita outras determinações rivais (mesmo se estas são destinadas a receber um
conceito) [i.e., toda determinação de uma imagem do pensamento é negação de
outras]. Assim Descartes faz do erro do erro o traço ou a direção que exprime, de
direito, o negativo do pensamento. Não é o primeiro a fazê-lo, e podemos considerar
o ‘erro’ como um dos traços principais da imagem clássica do pensamento. Não se
ignora, numa tal imagem, que há muitas outras coisas que ameaçam o pensar: a
burrice, a amnésia, a afasia, o delírio, a loucura...; mas todas estas determinações serão
consideradas como fatos que não possuem senão um único efeito imanente de direito
no pensamento, o erro, sempre o erro. O erro é o movimento infinito que recolhe todo
o negativo (DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 64-65).

Ora, mas se a filosofia se define por um movimento virtual, nunca totalmente
atualizável, mas somente uma forma de se determinar a relação entre pensamento-natureza que
se prolonga no espaço-tempo, podemos esperar que esta imagem clássica do pensamento ressoe
ou reverbere ao longo da história da filosofia além de Descartes. Então, não é de se surpreender
que no capítulo ‘Prospectos e Conceitos’, onde Deleuze e Guattari analisarão a possibilidade
de uma convergência entre conceitos e funções, eles se detenham na história da lógica como
parte do registro dessa imagem clássica do pensamento:
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De todos os movimentos, mesmo finitos, do pensamento, a forma da recognição é
certamente a que vai menos longe, a mais pobre e a mais infantil. Em todos os tempos
a filosofia correu este perigo, que consiste em medir o pensamento como
ocorrência tão desinteressantes quanto dizer ‘bom dia, Teodoro’, quando é
Teeteto que passa [ou seja, tornar a apreensão ou não da transcendência um elemento
de direito do pensamento]; a imagem clássica do pensamento não está ao abrigo
destas aventuras que se devem à recognição do verdadeiro (DELEUZE;
GUATTARI; 2010, p. 165-166, grifo nosso).

Assim, no próximo capítulo nos deteremos na crítica da ilusão de transcendência da
imagem clássica do pensamento tal como ela se constitui na lógica. Para tanto, começaremos
definindo o que é um movimento finito do pensamento, em oposição ao movimento infinito
que é a filosofia; em seguida, analisaremos as consequências dessa limitação do movimento do
pensamento na filosofia, o que se traduz na sua restauração da transcendência de um
determinado modo na lógica.

2.4 A FUNÇÃO, O PLANO DE REFERÊNCIA E O OBSERVADOR PARCIAL

Na seção anterior, tratamos da relação entre o sistema de coordenadas extensivas e o
sistema de ordenadas intensivas. Vimos também que, em última análise, esta relação
corresponde à relação entre filosofia e ciência. Deste modo, nesta seção trataremos do modo
pelo qual a ciência constitui seu espaço-tempo e como este objeto se relaciona com a lógica.
Como vimos, o espaço-tempo delimitado dentro do sistema de coordenadas é definido
pela sucessão de estados discretos. Isto implica que o movimento dentro deste sistema se dê no
tempo: os objetos que nele existem se transformam e variam, mas a própria lei de variação
destes não varia. Por conseguinte, os objetos que povoam tal sistema somente podem variar em
grau, isto é, em quantidade. Em bom português, a ciência não se separa dos números e das leis
que regem suas relações: todo objeto assinalável dentro do discurso científico corresponde a
uma quantidade determinável. Isso nos indica que o aparecimento dos objetos e suas relações é
concomitante ao surgimento da lei que os rege: um não pode ser abstraído do outro, porque um
existe precisamente em função do outro. Assim, encontramos no conceito de função o
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pressuposto de todo discurso científico: toda ciência pressupõe que, para um dado objeto x,
corresponda um outro objeto y38. Como nos diz Deleuze:
O que é uma função? Há função desde que sejam regradamente postos em
correspondência dois conjuntos, pelo menos. A noção de base da ciência [...] é a noção
de conjunto. Um conjunto nada tem a ver com um conceito [filosófico]. Desde que
você ponha conjuntos em correlação regrada, você obtém funções e pode dizer: ‘Faço
ciência’ (DELEUZE, 2016, p. 334).

O discurso científico oferece um sistema de coordenadas capaz de enquadrar os objetos
em relações de correspondência por meio de funções. Por exemplo, quando a ciência analisa,
por exemplo, um dado fenômeno y, esperamos que ela seja capaz de dizer que y ocorreu em
função de x. Na medida em que este fenômeno y compreende um número determinável de
objetos, a totalidade deles forma um conjunto. Podemos por mudança de perspectiva, selecionar
diferentes elementos do conjunto para considerá-los em relações recíproca com outros
elementos ou ainda considerar cada elemento como um novo conjunto de modo a determinar
as relações de correspondência entre os elementos contidos neste subconjunto. Assim, para a
ciência, a percepção pode variar infinitamente em grau, para mais ou para menos, selecionando
a cada instante diferentes objetos na matéria. Neste sentido, a continuidade perceptiva encontra
correspondência na variabilidade da matéria.
Se a continuidade perceptiva impõe uma lei segundo a qual os objetos percebidos se
tornam assinaláveis em relações de correspondência, isto significa dizer que, no discurso
científico, os pressupostos subjetivos são transpostos para a matéria e se tornam objetivos.39.

38

Diante dessas considerações, um leitor poderia se questionar sobre o estatuto epistemológico das ciências
humanas. Seriam elas científicas, uma vez que o aspecto quantitativo está quase que completamente ausente de
seu discurso? Como dissemos na seção 2.2, a análise deleuzeana se apoia num intuicionismo, segundo o qual o
aspecto fundamental do discurso científico é o espaço-tempo que ele depende. Neste sentido, apesar das ciências
humanas não se sustentarem em representações numéricas, o espaço-tempo por elas pressuposto é o mesmo
sistema de coordenadas das ditas ciências naturais ou exatas. Ao ser indagado por um jornalista sobre a ausência
das ciências humanas em O que é a filosofia?, em especial a história, Deleuze nos diz: “Falamos muito da história.
Só que o devir se distingue de história. Entre os dois, existe toda sorte de correlações e remissões: o devir nasce
na história e recai nela, mas não é ela. É o devir, e não o eterno, que se opõe à história. A história considera
funções de acordo com as quais um acontecimento se efetua, mas o acontecimento enquanto ultrapassa sua
própria efetuação, ele é o devir como substância do conceito. O devir sempre foi assunto da filosofia” (DELEUZE,
2016, p. 401, grifo nosso). Nesta passagem, devemos entender ‘história’ num espectro mais amplo das disciplinas
que se relacionam com a história, incluindo aí também a economia, sociologia, antropologia – enfim, todas as ditas
ciências humanas. Na medida em que a história pressupõe um sistema de coordenadas, ela também está submetida
às funções que impõem um limite ao devir, este sim propriamente filosófico, e que guarda uma diferença de
natureza com relação à objetidade dos sistemas de coordenadas. Consequentemente, para Deleuze e Guattari, a
mera distinção entre ciências humanas ou exatas/naturais é irrelevante, uma vez que todas elas pressupõem o
mesmo conceito de função.
39
É claro que, neste aspecto, a ciência em nada se assemelha à filosofia, porque os conceitos desta última são
autorreferentes e não encontram correspondência nos objetos da percepção – conforme vimos na seção anterior, é
a percepção que pressupõe certa virtualidade conceitual.
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Este é um ponto decisivo que marca sua diferença com relação ao discurso filosófico: neste, os
pressupostos subjetivos permanecem inerentes à enunciação. Como ele nos dizem:
Sob um primeiro aspecto, toda enunciação é enunciação de posição; mas ela
permanece exterior à proposição, porque tem por objeto um estado de coisas como
referente, e por condições as referências que constituem valores de verdade (mesmo
se estas condições em si mesmas são interiores ao objeto). Ao contrário, a enunciação
de posição é estritamente imanente ao conceito, já que este não tem outro objeto senão
a inseparabilidade dos componentes pelos quais ele próprio passa e repassa, e que
constitui sua consistência (DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 32, grifo nosso).

Para vermos o mundo que um filósofo vê é necessário nos transpormos para seu ponto
de vista; para vermos o mundo que um cientista vê, basta nos transpormos para o conteúdo no
qual seu ponto de vista se encontra determinado – é claro, este conteúdo é o plano de referência
científico. Em suma: a enunciação filosófica é determinante e, enquanto tal, a posição subjetiva
permanece exterior ao conteúdo que ela determina; já a enunciação científica é determinada,
fazendo sua posição subjetiva ser incluída no conteúdo40.
Ao mesmo tempo que a enunciação científica produz suas funções, ela faz surgir um
campo no qual os objetos se relacionam entre si. Tal campo, povoado pelos objetos que
ocorrem nas funções científicas, denomina-se plano de referência. Assim, a função científica
seleciona, na matéria, objetos que são assinaláveis em relações de correspondência, produzindo
um plano no qual eles estão imediatamente relacionados. É por esta razão que não podemos
conceber o conhecimento científico como fundado numa causalidade que iria do objeto exterior
à interioridade do sujeito do conhecimento (empirismo clássico), muito menos de uma suposta
forma do sujeito que seria impressa sobre os objetos exteriores (idealismo clássico): no plano
de referência, os objetos se relacionam imediatamente uns aos outros, sem a mediação de um
sujeito de conhecimento que os sintetizaria. Devemos ler essa tese em conformidade com a
ruptura da metafísica da representação41 por Deleuze, já enunciada em Diferença e Repetição:
[...] é preciso que a diferença seja em si mesma articulação e ligação, que ela relacione
o diferente ao diferente sem qualquer mediação pelo idêntico, pelo semelhante,
pelo análogo ou pelo oposto. É preciso uma diferençação da diferença [...] pelo qual
40

É como se a filosofia produzisse uma intuição vazia de mundo; os objetos que vêm a povoar tal intuição são
dados pela ciência. Neste sentido, estamos de acordo com a leitura de Žižek de O que é a Filosofia?, segundo a
qual a filosofia coloca os problema e a ciência propõe as soluções para os mesmos (ŽIŽEK, 2008, p. 88). Mas
conforme dissemos na seção anterior, é preciso conceber a relação entre as duas disciplinas de modo dinâmico,
dado que tanto a ciência pode produzir novos objetos independentemente da filosofia, quanto ela pode oferecer à
filosofia novas percepções que acabam por modificar sua intuição de mundo e vice-versa. Afinal, como a filosofia
colocaria novos problemas sem ela própria estabelecer algumas soluções (inaugurando novas ciências) e como as
soluções colocadas pelos cientistas não criariam novos problemas (produzindo um pensamento filosófico sobre
seu objeto?).
41
Sobre a caracterização da metafísica da representação e seus problemas teóricos associados cf. FOUCALT,
1999, p. 464-466. O conceito deleuzeano correlato é o de imagem clássica do pensamento, que trataremos logo
em seguida.
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o diferente é ao mesmo tempo reunido, em vez de ser representado sob uma
condição de uma semelhança, de uma identidade, de uma analogia, de uma oposição
prévias (DELEUZE, 2018, p. 157).

Do mesmo modo que o diferente se relaciona imediatamente com o diferente, sem a mediação
de um sujeito suposto manter sua identidade, ou um objeto suposto se manter semelhante, as
objetidades presentes no discurso científicos são imediatamente reunidas num só plano de
referência sem mediação por algum objeto exterior ao plano. Este é o modo pelo qual a
diferença (a substância) reúne imediatamente o diferente (os objetos) sem qualquer tipo de
mediação. É por esta razão que, sendo a representação uma mediação entre o objeto exterior e
a interioridade do sujeito do conhecimento, ela não pode ser considerada a condição de
possibilidade para os objetos que povoam o plano de referência; as representações são apenas
o efeito da reunião desses objetos mediante as funções que os determinam. Prossegue Deleuze:
Quanto a essas instâncias [da semelhança, identidade, analogia e oposição],
deixando de ser condições, elas são apenas efeitos da diferença primeiro e de sua
diferençação, efeitos de conjunto ou de superfície que caracterizam o mundo
desnaturado da representação e que exprimem a maneira pelo qual o em si da
diferença oculta a si próprio ao suscitar aquilo que o recobre (DELEUZE, 2018, p.
157, grifo nosso).

Ou seja: o mundo da representação é produzido por tais funções, mas ele não as funda.
São as funções que tornam possíveis as representações. Contudo, nosso conhecimento da
relação entre função e plano de referência não é imediatamente dado no interior paradigma
científico, uma vez que essa relação se oculta pelas representações que ele torna possível: isto
quer dizer o surgimento de um plano de referência é concomitante às representações subjetivas
a ele associado, mas não podemos tomar essas representações como determinantes com relação
ao próprio plano que elas supõem.
Por conseguinte, o que reside no fundo da noção científica de função é sua capacidade
de delimitar um conjunto de objetos que se relacionam, sem a necessidade de um sujeito que
fosse por eles afetado. É por este motivo que não podemos perguntar aos cientistas a natureza
de seu objeto de estudo e com isso esperarmos obter uma resposta filosófica: o que
encontraremos nestas respostas serão somente o modo como essas pessoas históricas imaginam
o processo pelo qual elas produzem conhecimento, mas não o fundamento do mesmo; quando
analisamos rigorosamente tal fundamento, percebemos que a possibilidade do conhecimento
científico reside no modo como sua enunciação constitui objetidades capazes de serem
percebidas pelos cientistas42.

42

É claro que há casos em que cientistas analisam os fundamentos de sua própria atividade, produzindo assim uma
filosofia de seu objeto de estudo. Entretanto, quando isso ocorre devemos notar que, apesar da pessoa e talvez o
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Porém, definido desse modo vemos que os próprios cientistas e suas opiniões são apenas
o suporte, o mínimo necessário para que algo que os ultrapassa aconteça: a enunciação
científica. As funções científicas existem a partir de cientistas, contudo não se reduzem a eles,
pois o que elas colocam em relação não são pessoas que se percebem no espaço-tempo, mas a
própria constituição de um espaço-tempo. Esta constituição é uma projeção de conteúdos na
matéria, ou seja, ele torna determinados objetos possíveis dentro de um mesmo plano. É
também por esta razão que dissemos, na seção 2.3, que a ciência era paradigmática: todos os
objetos coexistem simultaneamente dentro de um dado plano de referência e não se sucedem
através de diferentes paradigmas, porque esta existência é dada por causa das funções que os
definem imanentemente em cada paradigma. Este mecanismo projetivo é o pressuposto de todo
discurso científico e é ele que produz a ilusão de que as funções representam relações entre
objetos existentes em nossa vivência histórica: as funções não representam os objetos, porque
as representações são criadas precisamente pelas funções. Entretanto, devido à própria estrutura
do discurso científico, é necessário que as funções apareçam para nós como figuras capazes de
“representar” os objetos aos quais elas se relacionam, pois simultaneamente elas tornam tais
objetos observáveis e se referem a eles (DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 108).
Com isso, os filósofos franceses não asserem a inexistência de regularidades na natureza
que observamos na nossa vivência etc – a análise deleuze-guattariana da ciência não é
anticientífica. Como dissemos anteriormente, o tempo vivido historicamente se define pelo
sistema coordenadas, no qual passado, presente e futuro se sucedem e, como essa lei de sucessão
não varia, é forçoso que observemos tais regularidades nessa vivência. Contudo, como o
fundamento de tais regularidades é dado pelo modo como o sistema de coordenadas é
estabelecido, isto, por sua vez, nos leva necessariamente à consideração do modo como os
paradigmas científicos são criados. O problema do conhecimento científico é sempre dado em
termos da produção de seus enunciados. É por esta razão que toda época se relaciona como o
mundo a partir de um dado campo fenomênico em conformidade com o paradigma científico
hegemônico. Assim, não podemos tomar as figuras presentes no discurso científico como se
fossem representações: o problema do conhecimento científico não é o da causalidade exterior
sobre um sujeito suposto ser o mesmo, mas o da constituição do objeto capaz de afetar a
sensibilidade dos sujeitos históricos. Quando um cientista ou uma pessoa comum vive e percebe
texto serem os mesmos, as funções exercidas por meio destes são completamente distintas: enquanto filósofo, ele
estabelecerá um campo problemático capaz de dar sentido a um certo número de questões; enquanto cientista, ele
dará respostas a estas questões, desenvolvendo-as em funções e objetos. Um exemplo clássico de como essas duas
atividades se misturam num mesmo texto e mesmo autor, sem se confundirem, são os Principia de Isaac Newton
(1643-1727).
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tais objetos, ele é desde sempre um sujeito existente dentro daquele paradigma, com as suas
percepções e afecções específicas.
Então, como são produzidos os paradigmas? Esta questão, por fim, nos leva ao
observador parcial. Quando um enunciado científico coloca em relação uma função e um plano
de referência, existe um sujeito suposto saber como produzir a correspondência entre um e
outro: o observador parcial. O observador parcial dita a regra pela qual um certo conjunto de
objetos deve ser observado na matéria e outro não; ele dá aos cientistas uma certa forma de
organizar e observar os fenômenos. Por esta razão, todo cientista é desde sempre incluso no
conteúdo determinado pelo observador parcial que define tal paradigma. Este é mais um dos
motivos do porquê não podemos perguntar ingenuamente à pessoa do cientista acerca da
natureza de seu objeto: ele é apenas a condição mínima para a existência do real sujeito do
conhecimento, o observador parcial. Este sujeito suposto saber é, enfim, um ponto de vista –
ou uma mônada, como nos dizem Deleuze e Guattari (DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 155)
– inserido na matéria: ele nos dita uma regra e nos mostra somente os objetos que são visíveis
a partir da sua perspectiva. O esquema clássico da representação pelo qual a causalidade ligaria
um objeto exterior ao interior da consciência de um sujeito por meio de uma representação é
assim subvertida, uma vez que só podemos falar de causalidade a partir de uma dada
perspectiva. Não há como unificar o objeto da ciência seja pelas vias idealistas ou empiristas
porque a ciência não é totalizante: cada perspectiva é povoada de objetidades e relações que
não se reduzem a outra perspectiva43.
Quando, a partir de uma perspectiva, figuras são projetadas na matéria os pressupostos
subjetivos se tornam objetivos e a ciência adquire assim sua capacidade de se referir ao mundo:
as funções adquirem a capacidade de se referir a fenômenos percebidos independentemente dos
cientistas que factualmente os observam e com isso as funções ganham exo e endo-referência
(DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 141). Por exemplo, as funções delimitam um fenômeno
qualquer a ser observado na matéria: a luz – a exo-referência. No segundo momento, serão
determinados limites internos a este objeto: que sua velocidade não ultrapasse os 299.796 km/s
– a endo-referência. A partir desses limites, é possível referir-se então a uma gama de outros
fenômenos que são sujeitados: a gravidade, o espaço, o tempo, a matéria etc. Assim, apesar de
todos estes objetos existirem a partir de limites afixados, todos eles são delimitados por funções

43

Dessa maneira, encerramos nossa análise dos elementos discursivos da ciência conforme nossa divisão tripartite
da ontologia deleuze-guattariana, que como vimos era: linguagem real, mundo possível e rosto existente. Em
ciência, temos respectivamente: função, plano de referência e observador parcial.
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e cada objeto compreendido nesta ou naquela função pode ser considerado como independente
dos outros que ocorrem nas mesmas funções. Desse modo, os objetos do discurso científico se
tornam variáveis independentes, mas perdem a autoconsistência: uma vez que a natureza da
existência de um dado objeto não depende de outro, nada implica que os dois não possam se
contradizer. A função científica apenas determina a existência de uma continuidade perceptiva
nos objetos assinaláveis no espaço-tempo da ciência.
É este aspecto do discurso científico que produz o caráter vacilante de seus objetos, dado
que cada nova revolução científica transforma a natureza de seu objeto. Entretanto, no mundo
das representações que compartilhamos em nossa vivência, somos levados a acreditar que o
conhecimento científico depende de uma correta apreensão de seu objeto, ou seja, da adequação
ou não de sua referência nos limites de suas proposições ou funções. Essa crença disseminada
pelo senso comum é o que Deleuze e Guattari denominam de imagem clássica do pensamento
e que faz todo conhecimento depender da correta apreensão de um objeto definido por uma
referência exterior:
Supõe-se que o pensamento possui uma natureza, e o pensador, uma boa vontade
(querer “naturalmente” o verdadeiro); dá-se como modelo a recognição [...], o uso de
todas as faculdades sobre um objeto suspostamente o mesmo; designa-se o inimigo a
ser combatido, o erro, nada além do erro, e supõe-se que o verdadeiro concerne às
soluções, ou seja, às proposições capazes de servir como respostas (DELEUZE, 2016,
p. 322-323).

Ora, como vimos, tal imagem clássica não pode se separar de uma certa metafísica da
representação que toma como dada a existência de um objeto exterior ao sujeito de
conhecimento. Desse modo, supõe-se a existência tanto de uma forma de interioridade, como a
do pensamento do sujeito do conhecimento, quanto a de uma exterioridade, como a do objeto.
E conquanto este pensamento necessita estar conforme à forma do objeto exterior para sua
correta apreensão, podemos dizer que o pensamento tem uma boa propensão ou uma boa
vontade para esta relação. Por fim, já que o conhecimento do objeto exterior depende da correta
adequação da representação do sujeito, resta que seu conhecimento seja uma forma de reconhecimento ou recognição, isto é, de correta adequação entre sua representação e a forma já
previamente existente no objeto.
Um exemplo de como o mecanismo de recognição funciona na imagem clássica do
pensamento é a já mencionada teoria da significação aristotélica em sua complementação com
o hilemorfismo: primeiro, pressupõe-se a anterioridade do objeto exterior com relação ao
sujeito; depois, pressupõe-se a adequação da forma da representação do sujeito à forma
preexistente no objeto; por fim, conclui-se a necessidade de um termo médio capaz de produzir
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a correspondência entre ambos e postulamos a relação de significação do signo com significado
como fundacional para o conhecimento44. Uma vez definido nesses termos, o problema do
conhecimento se torna então a correta adequação do signo ao seu significado, da ideia ao seu
ideado etc. Somos assim lançados na imagem clássica do pensamento e na metafísica da
representação que esta pressupõe. Todavia o que permanece parasítico em tal imagem é a
possibilidade, por mais remota que seja, de não correspondência entre os termos relacionados:
esta não correspondência denomina-se erro – todas as possibilidades de representante e
representado, signo e significado etc não se adequarem são remetidas ao erro. Desse modo, o
erro se torna rota de fuga para a impossibilidade do conhecimento na imagem clássica do
pensamento.
Esta estrutura discursiva pode ser observado em vários filósofos, utilizamos, por fins
didáticos, Aristóteles. É dessa maneira como devemos ler a tese de que as ilusões
transcendentais não se encadeiam logica ou historicamente (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p.
62), mas ressoam ou reverberam ao longo da história da filosofia: elas podem sempre emergir
em diferentes momentos ou contextos históricos, contanto que os agentes envolvidos
reproduzam discursivamente determinado modo de se conceber a realidade. Este é o motivo do
porquê podemos falar de uma imagem clássica do pensamento e das ilusões que lhes são
próprias, estendendo-se de Aristóteles a Kant ou Wittgenstein, por exemplo.
E quais ilusões seriam essas? Isto nos remete à teoria das ilusões transcendentais e da
transcendência do objeto com relação ao sujeito, uma vez que a imagem clássica do pensamento
toma como ponto de partida a ilusão de transcendência do objeto com relação ao sujeito. Nesse
sentido, é necessário que se tal transcendência for concedida, também o seja o conhecimento a
priori de seu objeto. Não obstante, quando partimos da possibilidade de conhecimento a priori
de um objeto científico supostamente o mesmo, resta que os conceitos universais surjam em
dependência das objetidades definidas em determinado paradigma científico – e assim surge
toda uma filosofia dependente da ciência e cuja única finalidade é aparar as arestas deixadas
pelo discurso científico. É este aspecto da dependência do conceito filosófico em relação à
função científica que Deleuze e Guattari censuram na lógica:
A lógica é reducionista, não por acidente, mas por essência e necessariamente: ela
quer fazer do conceito uma função, segundo a via traçada por Frege e Russell. Mas,
para tanto, é necessário, de início, que a função não se defina somente numa
proposição matemática ou científica, mas caracterize uma ordem mais geral de

44

Cf. nota 34 sobre Aristóteles.

77

proposição, como o exprimido [exprimé] das frases de uma língua natural
(DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 161).

Devemos compreender que a lógica seja reducionista no sentido de que ela busca
determinar as condições essenciais à enunciação em geral: tomando como dada uma proposição
científica e questionando suas condições de possibilidade, desejamos encontrar a essência que
constitui aquela relação de significação entre as proposições e o mundo por elas delimitado.
Assim, passaremos à delimitação das condições de possibilidade de funções científicas em
conceitos filosóficos, mas na medida em que esses conceitos não podem compreender mais
fenômenos do que já presentes nas funções científicas, acabamos por reduzir os conceitos às
funções.
Por exemplo, se tomamos como dadas as proposições presentes em Os elementos de
Euclides e nos questionamos o que torna possível a relação de predicação existentes nos
enunciados desta ciência, somos levados a considerar a estrutura essencial à linguagem em
geral, não apenas em seu modo de enunciação científico, e a partir disso, mostraremos como é
possível, para uma faculdade da linguagem suposta ser a mesma em diversos modos diferentes,
adquirir referência e ser verdadeira em geral. É por esta razão que a abstração de um modo de
enunciação particular para um modo em geral é necessária para a própria delimitação do objeto
considerado na lógica. Assim, as expressões particulares são substituídas por uma estrutura da
linguagem em geral capaz de denotá-las; por fim, tal análise nos conduz à consideração do que
é possível ser expresso [exprimé] ou não na linguagem em geral, ou seja, do que tem sentido
ser dito ou não. Este é o caminho inaugurado por Kant em sua lógica transcendental e que será
posteriormente desenvolvido por Frege e Russell por meio de uma série de rupturas e
transformações45 da imagem clássica do pensamento.
Contudo, antes de continuarmos, é necessário elucidarmos um problema: por que a
lógica necessita investigar as condições de possibilidade do discurso científico, ou seja, por que
ela é ‘reducionista por essência, não por acidente’? A resolução desta questão se encontra na
natureza do próprio discurso científico. Como dissemos anteriormente, por um lado, o essencial
ao discurso científico é sua capacidade de colocar objetidades em relações numericamente

45

No presente trabalho adotaremos um caminho distinto daquele de Deleuze e Guattari para a exposição da história
do logicismo: na seção 3.1, começaremos nossa história por Kant, como indicado pelos filósofos franceses
(DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 169), evidenciando a relação entre estética e lógica transcendental; contudo
em 3.2., partiremos para Boole, em um passo ausente na pesquisa daqueles filósofos, mostrando como a
possibilidade de uma nova ciência da linguagem se liga ao projeto de uma linguagem formular ou ideal do
pensamento; finalmente, na seção 3.3. retornaremos ao ponto de partida de suas pesquisas, mostrando como Frege
produz uma resposta ao problema deixado por Boole, desenvolvendo ainda mais os pressupostos de tal linguagem
ideal do pensamento (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 161).
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determináveis, mas, por outro lado, o objeto científico é, por natureza, não-consistente: é um
fenômeno estrutural desse sistema discursivo a independência de seus objetos. Dessa maneira,
quando analisamos os números e suas relações enquanto objetos, estes aparecerão para nós
como independentes e, muitas vezes, inconsistentes. E conquanto o problema da determinação
da natureza dos números aparece como condição sine qua non para a determinação das
condições de possibilidade da linguagem em geral, é necessário produzir uma prova da
consistência dos números para que qualquer coisa como uma enunciação verdadeira seja
possível. Este é, em suma, o problema epistemológico da tradição lógica-matemática
denominada logicismo e que constituirá nosso objeto de análise.
Em bom português, os números já ocorrem como elementos no discurso científico e
quando produzimos um metadiscurso, em filosofia, sobre as condições de possibilidade desses
elementos, desejamos produzir uma prova científica de sua consistência, mas acabamos
esbarrando nas fronteiras do discurso científico e filosófico, uma vez que o primeiro se efetua
abdicando da consistência de seus enunciados e o segundo se efetua abdicando da referência
dos seus enunciados. A lógica contemporânea, na aurora do logicismo, teve como pretensão
realizar essa união dos díspares e, para tanto, manteve a filosofia como subalterna da ciência46.
É em vista dessa problemática que a lógica, neste paradigma, se torna reducionista e
permanece presa às ilusões transcendentais, numa relação ambígua tanto com a ciência, quanto
com a filosofia: nem propriamente filosófica, na medida em que seu objeto é tomado como
dado pela ciência – e este é a fonte de todas as ilusões que permeiam seu discurso – e nem
propriamente científica, uma vez que ela não trata propriamente de objetos assinaláveis no
espaço-tempo ou dos números que delineiam essas relações. Como nos dizem os filósofos
franceses:
A lógica tem pois um paradigma [...] e que é como a recognição do verdadeiro nos
prospectos ou nas proposições informativas [da ciência]. A expressão técnica
‘metamatemática’ mostra bem a passagem do enunciado científico à proposição
lógica, sob uma forma de recognição. É a projeção deste paradigma que faz que os

46

É claro que posteriormente esta tradição lógica poderá se esquecer das origens de seu discurso, quase que
recalcando-o completamente. Entretanto, as tensões e os preconceitos que permeiam tal problemática persistem
ao longo de sua história. Este é o caso por exemplo na teoria dos números presente no Tractatus LogicoPhilosophicus de Wittgenstein. Quando o filósofo austríaco censura Frege e Russell por terem ‘objetificado’ entes
meramente relacionais como os números (WITTGENSTEIN, 1993, p. 249 §§6.02 - 6.031), que surgem apenas nas
relações de potenciação das proposições, essa crítica apenas tem como função reafirmar um positivismo ainda
mais ingênuo do que o presente nos outros dois autores, mas não induzir ao questionamento dos alicerces da
filosofia que tornou tal problemática possível. Mesmo quando tratamos do segundo Wittgenstein, ao abdicar
completamente das suas pretensões de investigação dos limites transcendentais da linguagem, o filósofo austríaco
o faz somente para, mais uma vez, reafirmar a morte da filosofia, numa autoterapia corretiva da linguagem,
relegando toda tarefa criação positiva à ciência.
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conceitos lógicos não sejam, por sua vez, figuras, e que a lógica seja uma ideografia
[ideographie] (DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 165).

Ora, a lógica é paradigmática porque ela depende de um objeto que seja delimitado por
uma função científica; por outro lado, na medida em que este objeto deve ser oferecido por uma
outra ciência, é necessário que seu conhecimento seja uma forma re-conhecimento. Este aspecto
metadiscursivo do discurso lógico com relação ao discurso científico é evidenciado pela
expressão ‘metamatemática’, onde estão unidos o nome de uma ciência – ‘matemática’ – e o
prefixo ‘meta’, indicando que a matemática foi tornada objeto de um outro discurso. E, como
vimos, um dos aspectos essenciais ao discurso científico e paradigmático é seu caráter
referencial, sua capacidade de ser expresso mediante figuras: surge então a necessidade de
expressar a lógica em figuras próprias, capazes de denotar a especificidade de seu objeto. Este
é o motivo do porquê a lógica não pode se separar de uma linguagem formular, uma ideografia.
É digno de nota que ideographie é uma das traduções possíveis para a obra inaugural de Frege
em lógica, a Conceitografia, de 187947. Por este motivo, podemos tratar ideografia ou
conceitografia como sinônimos: o que Deleuze e Guattari estão nos apontando é que, desde o
início, a lógica não se separa de tal problema da linguagem ideal devido a própria natureza do
problema que esta tradição se origina e depende. Prosseguem os filósofos franceses:
A lógica tem o ar de se debater eternamente na questão complexa de sua diferença
com a psicologia; todavia, é-lhe concedido facilmente que ela erige, em modelo, uma
imagem de direito do pensamento, que não é de maneira alguma psicológica (sem por
isso ser normativa). A questão reside antes no valor desta imagem de direito, e no que
ela pretende nos ensinar sobre os mecanismos de um pensamento puro (DELEUZE;
GUATTARI; 2010, p. 165).

No processo de abstração das condições de verdade para o discurso científico, para a
linguagem em geral a lógica erige não somente uma linguagem ideal, mas também delimita
uma forma do pensamento necessária e a priori, enfim, a forma do pensamento puro. É em
função deste objeto, o pensamento puro, que a lógica será obrigada a criar critérios de
demarcação que separam seu objeto de outras ciências empíricas que também estudam o
pensamento (como a psicologia, por exemplo). Deste modo, ela estabelece limites para o que é
possível ser pensado ou não, o que possui sentido ou não na linguagem em geral.
Definido desta maneira, o problema da lógica se encontra no modo como ela se apropria
de um objeto científico e extrai conclusões pretensamente filosóficas acerca do mesmo.
Estruturalmente, o discurso filosófico apreende devires, ele nos dá uma espécie de uma intuição
de mundo a partir do qual olhamos a realidade; contudo, ele não fornece os objetos que vêm a

47

Trataremos da relação de Frege e o logicismo na seção 3.3.
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povoar tal mundo, pois estes têm sua razão de ser nas funções científicas. Quando a filosofia
torna tal intuição de mundo dependente dos objetos delimitados nas funções científicas, é nossa
própria visão da realidade que se torna empobrecida: a quantidade de fenômenos observáveis
(e explicáveis) decai e diversos outros problemas que afetam o pensamento tornam-se
ilegítimos. É isto que Deleuze e Guattari nos apontam quando, ao tratar da imagem clássica do
pensamento, apontam para a ilusão da recognição que permanece parasítica nesse paradigma:
De todos os movimentos, mesmo finitos, do pensamento, a forma da recognição é
certamente a que vai o menos longe, a mais pobre e a mais infantil. Em todos os
tempos a filosofia correu este perigo, que consiste em medir o pensamento com
ocorrências tão desinteressantes quanto dizer "bom dia, Teodoro", quando é Teeteto
que passa; a imagem clássica do pensamento não está ao abrigo destas aventuras que
se devem à recognição do verdadeiro (DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 165-166).

Esta ‘forma de recognição’ é um movimento finito do pensamento, pois ela se desenvolve nos
limites das funções científicas. Conforme dito anteriormente, o papel das funções no discurso
científico é impor limites na realidade, a partir dos quais objetos podem ser dados para nossa
percepção. Neste sentido, a ciência é um movimento finito do pensamento: ela impõe limites à
substância, abdicando de sua natureza ilimitada. A filosofia, por outro lado, apreende a
substância em seu devir, daí o movimento infinito desta forma de pensamento. Entretanto,
quando a filosofia se apropria dos limites científicos e os impõe à realidade, é necessário que
seu pensamento se limite também, apreendendo apenas a parte mais estática do movimento na
matéria. Esta é origem dos problemas desinteressantes que povoam a imagem e que submetem
a imagem clássica do pensamento à forma da recognição do verdadeiro: ela nos oferece uma
imagem estática do que são os objetos na matéria, carecendo do movimento que é próprio à
substância, somos privados da possibilidade de compreender a dinâmica de como o próprio
pensamento se constitui e do modo como ele intervém na matéria. O erro, como no exemplo
‘Bom dia Teodoro’, objetiva não simplesmente explicar um aspecto da realidade, mas impedir
que outros ganhem sentido. Afinal, para que tratar do problema da política em sua relação com
nosso conhecimento, se por definição o conhecimento depende da re-cognição de uma forma
fixa que não está submetida ao tempo? Ou ainda: se o conhecimento destas relações for
propriamente científico, ele deve ser capaz de ser dado conforme às funções científicas que
fundam tal paradigma. Então seremos tragados pela ilusão de que o problema do conhecimento
reside somente em determinar os objetos que preenchem adequadamente tais funções, como
por exemplo na economia, se devemos priorizar os gastos do orçamento anual para o pagamento
da dívida interna ou para o investimento estatal. E aí encontramos o problema da imagem
clássica do pensamento segundo Deleuze e Guattari:
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Ter-se-á dificuldade em acreditar que os problemas do pensamento, tanto em ciência
como em filosofia, tenham a ver com tais casos: um problema, enquanto criação de
pensamento, nada tem a ver com uma interrogação, que não é senão uma proposição
suspensa, o pálido duplo de uma afirmativa que se supõe servir-lhe de resposta [...]
(DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 166).

Isto é: nem no caso da ciência ou da filosofia, o problema do conhecimento nunca é “é
verdadeiro que devemos priorizar o orçamento anual para o pagamento da dívida interna” ou é
“falso que devemos priorizar os gastos do orçamento anual para o investimento estatal”, porque
ambas as proposições são dadas somente no interior de um pensamento já determinado. A
criação do pensamento, em ambos os casos, não pode ser explicada por aquilo que ele cria. Por
conseguinte, o próprio aparecimento das proposições acima é dado conforme um determinado
paradigma de ciência; caso desejemos mostrar a falsidade de alguma destas proposições, não
basta simplesmente demonstrar sua falta de adequação à realidade, mas tornar possível outros
tipos de respostas, ou seja, criar outros problemas em filosofia e em ciência. Mas obviamente,
esta criação não é ela própria proposicional, apesar dela novas proposições possíveis. É por esta
razão que nos dizem os filósofos franceses:
A lógica é sempre vencida por si mesma, isto é, pela insignificância dos casos de que
se alimenta. Em seu desejo de suplantar a filosofia, a lógica desliga a proposição de
todas suas dimensões psicológicas, mas não deixa de conservar o conjunto dos
postulados que limitava e submetia o pensamento às coerções de uma recognição do
verdadeiro na proposição. E quando a lógica se aventura num cálculo de problemas,
é decalcando o cálculo de proposições, em isomorfismo com ele. Dir-se-ia menos um
jogo de xadrez ou de linguagem, que um jogo de questões para programas de televisão.
Mas os problemas não são jamais proposicionais (DELEUZE; GUATTARI; 2010, p.
166).

Assim, o grande problema da tradição lógica é a sua incapacidade de apreender a real
natureza dos problemas, submetendo-os à forma do paradigma científico que elas tomam como
dada. Neste sentido, a lógica cumpre uma função política: coagir o pensamento a se manter nas
amarras das proposições cientificamente definíveis. Quando ela se volta para a criação de
problemas, ela o faz em conformidade com o cálculo de proposições científicas. Veremos que
isto adquire feições bem específicas no caso da lógica contemporânea: na medida em que esta
se desenvolve na dependência de figuras, a lógica se desenvolverá como uma ciência com uma
linguagem própria, a ideografia ou conceitografia.
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3

CAPÍTULO

II:

A

CONSTRUÇÃO

DA

IMAGEM

CLÁSSICA

DO

PENSAMENTO

3.1 A IMAGEM CLÁSSICA DO PENSAMENTO: A CRÍTICA DA RAZÃO PURA DE
IMMANUEL KANT

Kant inicia a ‘Lógica Transcendental’ de sua Crítica da Razão Pura48 dividindo a fonte de
nosso conhecimento em duas capacidades do espírito humano: a capacidade de conhecer um
objeto mediante afecções de objetos (a sensibilidade) [Sinnlichkeit] e a capacidade de conhecer
um objeto mediante representações que englobam as primeiras (o entendimento) (KrV, B 75).
Estas são as duas fontes primeiras de nossas representações [Vorstellungen] e somente por meio
delas podemos nos relacionar com qualquer objeto em geral. Neste sentido, caso as
representações tenham sua fonte no entendimento, elas são chamadas de conceitos; caso tenham
sua fonte na sensibilidade, são chamadas de intuições. Ademais, as representações em geral
podem ainda ser puras ou empíricas: empíricas quando a sensação está neles contida; puras
quando nenhuma sensação se mistura à representação, ou seja, uma representação é pura
quando ela se origina espontaneamente da faculdade cognitiva.
Assim, cada faculdade do espírito humano possui uma capacidade específica e irredutível à
outra. Pela sensibilidade, nos é dado um objeto, i.e., esta é uma faculdade passiva do nosso
espírito, ela é a receptividade de nosso espírito em receber representações, conquanto sejamos
afetados de algum modo por aquele mesmo objeto. O objeto que é apresentado ainda de modo
indeterminado numa intuição empírica chama-se aparecimento [Erscheinung]. Pelo
entendimento, produzimos uma representação que engloba alguma representação em geral (seja
48

Doravante Crítica. Utilizamos, para as citações da Crítica, a tradução lusitana de Manuela Pinto dos Santos
(1997), contudo optamos por modificar alguns dos conceitos traduzidos a fim de se manter à fidelidade teórica do
texto kantiano pelos seguintes motivos a serem expostos: (i) há uma confusão na versão do termo Erscheinung por
fenômeno e (ii) muitas vezes o verbo beziehen, e sua forma participial, bezogen, conjuntamente com o nome
derivado Beziehung, parecem adquirir a conotação de referir [beziehen] ou referência [bezogen/Beziehung] muito
além de suas possíveis versões por relacionar [beziehen] e relação [bezogen/Beziehung] utilizadas rigidamente
seguidas pela tradução lusitana. Por esta razão, no primeiro caso optamos por substituir as ocorrências em
português do termo Erscheinung por aparecimento e, no segundo caso quando cabível, alteramos as ocorrências
em português dos termos beziehen, bezogen/Beziehung por referir e referência, respectivamente. Obviamente,
deste modo faremos nossa leitura se aproximar mais da tradução Fernando Costa Mattos (2015), que optou por
verter estes conceitos em alemão pelos mesmos termos em português que optamos. Acerca do motivo da tradução
de Erscheinung por aparecimento, cf. o estudo A DISTINÇÃO KANTIANA ENTRE APARECIMENTO E
FENÔMENO de CALABRIA PIMENTA, 2006. Ademais, utilizaremos o mais recente acordo ortográfico (1990)
do português brasileiro para as citações desta edição da Crítica da Razão Pura.
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ela conceito ou intuição), i.e., o entendimento pensa em relação a alguma dada representação,
sendo uma faculdade ativa do nosso espírito, ele é a capacidade de produzir representações, ou
a espontaneidade de conceitos. Ademais, é porque o pensamento abstrai a origem da
representação ao qual ele se volta, tomando-a seja como proveniente do próprio entendimento,
seja da sensibilidade que ele possui diferentes funções: caso o pensamento relacione dois
conceitos subsumindo um no outro e ligando-os, chama-se então juízo; caso o pensamento
relacione um conceito e uma intuição, subsumindo a última no primeiro e ligando-os, chamase então conceito49.
Por sua vez, a disciplina que investiga essas operações do entendimento é a lógica – ou seja,
a lógica tem como objeto o processo cognitivo do entendimento. Esta disciplina divide-se em
duas: a lógica do uso geral e a lógica do uso particular. De acordo com o filósofo alemão:
A primeira contém as regras absolutamente necessárias do pensamento, sem as quais
não pode haver uso do entendimento, e ocupa-se portanto deste [do entendimento],
independentemente da diversidade dos objetos a que possa dirigir-se. A lógica do uso
particular do entendimento contém as regras para pensar retamente sobre determinada
espécie de objetos. À primeira pode-se chamar lógica elementar, à segunda, organon
de esta ou daquela ciência (KrV, B 76).

Assim, estão sendo contrapostas duas funções distintas das operações do entendimento: pelas
operações que abstraem do objeto, obtemos uma regra geral sobre como o pensamento deve
proceder para poder conceber seu objeto; pelas operações que não abstraem do objeto, obtemos
uma regra particular sobre como o pensamento deve proceder na situação concreta para atingir
sua finalidade. Às primeiras operações corresponde a lógica do uso geral, às últimas operações
corresponde a lógica do uso particular. O que Kant coloca em questão por meio dessa distinção
é o caráter normativo da ciência: somente a lógica do uso geral é capaz de prescrever regras
que determinam a natureza da operação envolvida. A lógica do uso particular é apenas um
instrumento, um órganon, de como o pensamento deve proceder na situação concreta para
atingir um objetivo: ela não possui o caráter normativo pelo qual ela interviria na constituição
do pensamento. Como exemplo da primeira temos, para o raciocínio em geral, a silogística,

49

Como Kant estava preocupado com a determinação das condições no qual o pensamento adquire significado,
isto é, sua lógica transcendental era principalmente semântica, ele se limitou a reconhecer nos juízos expressões
predicativas do tipo “A é B”, no qual A e B representam conceitos unidos por uma cópula. É por esta razão que
Kant nota que lógica é uma ciência que nasceu acabada em Aristóteles, uma vez que, desde a definição do estagirita
de uma proposição como expressão da relação entre dois termos unidos por uma cópula e sua subsequente análise
de todas as possibilidades de dedução entre esses termos, nas chamadas figuras silogísticas, nada haveria sido
criado de novo (KrV, B VIII). Contudo, nem Kant estava ciente da revolução que ele estava provocando na lógica
ao definir cada termo envolvido num juízo como um conceito. Como veremos na seção 3.2, esta nova problemática
que ligou os termos lógicos a operações de uma faculdade cognitiva, e não a categorias ontológicas, produzirá
consequências enormes no paradigma da lógica, criando as condições para que surgissem novas formas de
expressão numa linguagem formular, muito além do “A é B” das línguas naturais.
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uma vez que ela prescreve regras gerais que devemos seguir para realizar inferências corretas;
como exemplo da segunda, temos, para o pensamento artístico, as técnicas de pintura, uma vez
que elas prescrevem regras específicas que devemos seguir para conseguirmos atingir a correta
mistura entre as cores.
Por sua vez, a lógica geral subdivide-se em pura ou aplicada. A lógica geral pura
determina as operações do entendimento abstraídas de todas as condições empíricas em que
elas ocorrem – por exemplo, abstraindo a influência dos sentidos no entendimento, do jogo da
imaginação, das leis da memória, do poder do hábito, das convenções ou das inclinações do
espírito. Essas causas afetam o entendimento somente em uma dada circunstância de sua
aplicação e podemos apenas conhecê-las a posteriori. Por esta razão, a ciência que investiga
as condições factuais a partir do qual o entendimento realiza suas operações é a lógica geral
aplicada, sendo por vezes chamada também de psicologia. As classificações das duas lógicas
são resumidas pelo filósofo alemão do seguinte modo:
Uma lógica geral, mas pura, ocupa-se, pois, de princípios puros a priori e é um
cânone do entendimento e da razão, mas só com referência ao que há de formal no
seu uso, seja qual for o conteúdo (empírico ou transcendental). Diz-se, pelo contrário,
que uma lógica geral é aplicada, quando se ocupa das regras do uso do entendimento
nas condições empíricas subjetivas que a psicologia nos ensina. Tem, pois, princípios
empíricos, embora seja, na verdade, geral na medida em que se ocupa do uso do
entendimento sem distinção dos objetos. Por esse motivo, [a lógica aplicada] não é
um cânone do entendimento em geral, nem um organon de ciências particulares, mas
simplesmente um catarticon do entendimento comum (KrV, B 77-78, grifo nosso).

Desse modo, mais uma vez Kant contrapõe dois tipos diferentes de normatividade: a lógica
geral pura, por abstrair das condições concretas pelas quais o entendimento é influenciado por
outras faculdades, determina somente as regras formais do mesmo, mostrando quais princípios
subjazem nas suas operações mais elementares. Já a lógica geral aplicada considera o modo
pelo qual o entendimento se relaciona com outras faculdades, determinando princípios
empíricos de como essas operações de fato ocorrem. Por exemplo, a primeira determina a forma
de um argumento válido em geral; enquanto a segunda determina de que modo a ordem, que
enunciamos as premissas de um argumento, intervém em seu significado – a maior parte das
investigações modernas sobre os costumes e as relações entre ideias, como contiguidade,
semelhança etc pertencem, portanto, à lógica geral aplicada, e não à pura. Através deste
pequeno movimento, o filósofo alemão oferece um critério de demarcação para a ciência que
ele busca fundamentar e todas as investigações que o antecederam: a maioria dessas
investigações se manteve no domínio da lógica geral aplicada, mostrando como as ideias
provenientes do entendimento se relacionam com outras ideias provenientes da sensibilidade.
Todas elas são, em última análise, tema da psicologia, pois não separam adequadamente as
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diferentes faculdades envolvidas em cada operação. Somente a lógica pura diz respeito às
operações do entendimento, abstraída de suas condições materiais, sendo, portanto, a única
capaz de determinar as regras dessas operações por si mesmas, sem recorrer a nada externo a
nenhum princípio que lhes seja externo. É por esta razão que a lógica pura é um cânone, ou
uma regra, da razão: ela determina somente aquilo que pertence necessária ou essencialmente
às suas operações. Já a lógica aplicada, apesar de útil, carece da normatividade da lógica pura:
a lógica aplicada nos mostra como as operações do entendimento se misturam com a atividade
de outras faculdades, nos expurgando assim das confusões resultantes dessa mistura, mas não
é capaz de determinar as leis do funcionamento próprias ao entendimento. É por sua capacidade
de dissipar as confusões da razão que a lógica aplicada, ou a psicologia, é chamada de catarticon
do entendimento. Como Kant nos diz:
Enquanto lógica pura não tem princípios empíricos, por conseguinte nada vai buscar
à psicologia (ao contrário do que por vezes se tem julgado) pelo que esta não deverá
ter influência alguma sobre o cânone do entendimento. É uma doutrina demonstrada,
e tudo nela tem de ser certo inteiramente a priori (KrV, B 78).

Ora, podemos notar aqui: 1º, Kant cria um critério de demarcação entre as investigações
lógicas de sua época, que misturavam princípios psicológicos com princípios lógicos, que
devem ter sua razão de ser na unidade própria do entendimento, i.e., a investigação das leis do
entendimento deve ser medida somente pela sua forma a priori, abstraindo-se de todo objeto
que não seja a própria atividade do entendimento; 2º, a psicologia nada pode influenciar as
regras (cânones) do entendimento – pela razão acima exposta; 3º, todas as regras do
entendimento devem ser dadas a priori, independente de todo objeto e de toda relação com as
outras faculdades do espírito, na unidade que é própria do entendimento.
Entretanto, por meio deste mesmo movimento pelo qual Kant separa a lógica da
psicologia, ele faz a lógica pura abstrair de todo conteúdo do pensamento, uma vez que ela trata
do pensamento ‘seja qual for seu conteúdo (empírico ou transcendental)’. Como ele nos diz:
A lógica geral abstrai [...] de todo conteúdo do conhecimento [Die allgemeine Logik
abstrahiert [...] von allem Inhalt der Erkenntnis], ou seja, [a lógica geral abstrai] de
toda referência deste ao objeto [von aller Beziehung derselben auf das Objekt] e
considera apenas a forma lógica na relação dos conhecimentos entre si [und
betrachtet nur die logische Form im Verhältnisse der Erkenntnisse aufeinander], isto
é, a forma do pensamento em geral [die Form des Denkens überhaupt]. [...]; a
lógica geral trata, por conseguinte, apenas da forma do entendimento
[Verstandesform handelt] que pode ser dada às representações [Vorstellungen],
qualquer que seja a sua origem (KrV, B 80).

O problema é que para realizar seu projeto de separação entre lógica e psicologia, é necessário
que as verdadeiras regras do entendimento tenham sua razão de ser somente no entendimento
– caso contrário, o próprio filósofo alemão estaria suscetível à censura que ele fez aos seus

86

antecessores: a de que eles teriam confundido a lógica pura com a psicologia. Para tanto, é
necessário então restringir o conteúdo da lógica em geral, de forma que esta trate não do
conteúdo empírico, que nos remeteria a outras faculdades, mas somente o transcendental, que
nos remete ao próprio pensamento. É necessário, por fim, que a lógica tenha por objeto apenas
o pensamento puro. Esta é a passagem da lógica pura em geral para a lógica transcendental: não
somente ela determina as regras de como o pensamento se efetiva, mas as representações que
são seu conteúdo se originam no próprio entendimento. Como vimos, o nome dado a essas
representações do entendimento são conceitos, portanto, a lógica transcendental tem como
objeto os conceitos puros do entendimento. Segundo o filósofo alemão:
Na presunção de que haja porventura conceitos [Begriffe] que se possam referir a
priori a objetos [die sich a priori auf Gegenstände beziehen mögen], não como
intuições puras ou sensíveis, mas apenas como atos do pensamento puro [reinen
Denkens], e que são, por conseguinte, conceitos, mas cuja origem não é empírica nem
estética, concebemos antecipadamente a ideia de uma ciência do entendimento
puro [Idee von einer Wissenschaft des reinen Verstandes] e do conhecimento de
razão [Vernunfterkenntnisses] pela qual pensamos objetos absolutamente a priori.
Uma tal ciência [Eine solche Wissenschaft], que determinaria a origem, o âmbito e
a validade objetiva desses conhecimentos [Erkenntnisse], deveria chamar-se
lógica transcendental, porque trata das leis do entendimento e da razão [Gesetzen
des Verstandes und der Vernunft], mas só na medida em que se refere a objetos a
priori [auf Gegenstände a priori bezogen] e não, como a lógica geral [que trata]
indistintamente dos conhecimentos de razão, quer empíricos quer puros (KrV, B 8182).

Ou seja: a possibilidade de uma ciência [Wissenchaft] dos princípios puros do entendimento se
funda no caso de encontrarmos cognições [Erkentnisse] que têm origem somente no
entendimento e que se referem, portanto, a objetos do próprio entendimento, isto é, cognições
que se referem às operações do próprio entendimento e que, por isso, são sejam puras e a priori.
Assim, a lógica transcendental surge com seu objeto (Gegenstand) delimitado e já apartado das
outras ciências empíricas, uma ciência que trata dos princípios do próprio conhecimento, ou das
cognições [Erkentnisse] que o fundam.
Destarte, caso nossa suposição esteja correta, podemos concluir que: (i) a ciência do
pensamento, originada do entendimento, constitui um conhecimento independente e que dá a si
mesma suas regras; (ii) a lógica transcendental envolve a geral, pois enquanto a lógica geral
constitui a mera forma do pensamento em geral, a lógica transcendental constitui a forma do
pensamento puro; (iii) tal ciência incorporaria aspectos sintáticos e aspectos semânticos – a
lógica transcendental dá regras de formação, significação e combinação de conceitos; (iv) tal
ciência, assim constituída, torna-se um protologicismo, na medida em que, através das noções
de conceito, pensamento, objeto, ela estabelece um critério de demarcação com relação às
outras ciências empíricas, como a psicologia, constituindo-se como uma ciência formal pura.
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Neste despontar da lógica contemporânea, ela já surge como uma ciência autônoma e
independente. Entretanto, é digno de nota que, enquanto as outras ciências [Wissenchaft], como
a matemática e a geometria, não surgem a partir da análise do processo cognitivo [Erkentniss],
a lógica transcendental é criada precisamente por meio de tal análise50. Assim, a pretensão da
validade objetiva da lógica transcendental se funda nos processos cognitivos do entendimento,
donde uma vez que se tenha determinado os princípios destes processos, a lógica transcendental
esteja justificada quanto à sua pretensão, adquirindo caráter normativo com relação ao
pensamento – certamente tal pretensão normativa não é a origem, tampouco o fundamento de
outras ciências, como a geometria e a matemática.
Nesta passagem da proposição científica para a proposição lógica, observaremos não
somente a constituição de um plano de referência para a última, mas a importação dos
pressupostos metafísicos das proposições científicas para as proposições lógicas –
deleuzeanamente diríamos que as percepções e afecções imanentes ao plano de referência da
geometria euclidiana são transpostas para a lógica que busca fundamentá-lo. Assim, é digno de
nota que apesar de possuírem diferentes pretensões, como veremos posteriormente, a lógica
transcendental é uma ciência que já nasce na dependência dos postulados que ela toma como
dados na geometria e que a tornam possível51.
Após a Crítica, a lógica transcendental há de se tornar uma ciência pura: de acordo com
a rigorosa divisão das faculdades do espírito, a ciência das operações do entendimento se torna
uma ciência independente de todas as outras; todo tipo de influência das outras faculdades do
espírito sobre o entendimento se tornará objeto de estudo da psicologia empírica. Uma vez que
a investigação da psicologia empírica não pode contradizer as leis impostas pelo próprio
entendimento, cabe à psicologia a investigação de como aquelas leis, já conhecidas, do
entendimento são aplicadas in concreto, “sob as condições contingentes do sujeito, que podem
impedir ou fomentar este uso e que são todas elas dadas só empiricamente” (KrV, B 79.).

50

Optamos por compreender Erkenntnis por cognição, ou processo cognitivo, reservando ciência ou conhecimento
ao conceito de Wissenchaft. As traduções em português perdem esta pequena distinção entre ciência [Wissenchaft]
e seu fundamento epistemológico [Erkenntnis], vertendo ambos os conceitos pelo termo conhecimento. Neste
sentido, a tradução inglesa da Crítica, por Wood e Guyer, parece-nos mais precisa por manter essa distinção,
optando traduzir Erkenntnis por cognition e Wissenchaft por science. Assim, seguiremos a tradução inglesa, uma
vez que esta distinção conceitual nos permite extrair conclusões acerca do projeto de lógica kantiana.
51
É digno de nota que conforme o que dissemos na seção 2.2., a disciplina que intervém na outra a induz produzir
um mundo possível conforme suas próprias afecções e percepções. Neste sentido, quando Kant toma como modelo
a geometria euclidiana para o estabelecimento de uma nova ciência e filosofia correspondente, o conteúdo destas
permanece limitado aos pressupostos da primeira. Veremos que uma consequência direta dessa relação de
subserviência da filosofia à ciência é, desde Kant, a pressuposição de que os conceitos de que a primeira se serve
possam ter sua referência plenamente constituída conforme os limites da última.
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Assim, a oposição entre leis objetivas do pensamento e os procedimentos empíricos que de fato
utilizamos para pensar só surge após a lógica transcendental kantiana. Antes dela não havíamos
separado um objeto suficientemente delimitado do pensamento que não se confundisse com as
representações subjetivas que fazemos, nossas ideias. Como o próprio filósofo alemão nota, se
seus antecessores haviam realizado investigações acerca das operações do entendimento, eles
permaneciam presos aos elementos subjetivos destas operações. Somente após a delimitação de
um plano de referência capaz de dar objetividade a essas operações é que o pensamento pode
se distinguir das ideias subjetivas, adquirindo então a capacidade de ser descrito por meios de
leis.
Neste sentido, concordamos com Patton quanto à afirmação de que após Kant “As leis
do pensamento são normativas, leis formais que descrevem ‘como devemos pensar’, ao
contrário de leis psicológicas descritivas que nos dizem ‘como de fato pensamentos’”
(PATTON, 2019, p. 125, tradução nossa), contudo, é necessário fazermos o seguinte acréscimo:
essas leis formais nos dizem como devemos pensar para que nosso pensamento seja capaz de
adquirir validade objetiva e são, portanto, normativas e não constitutivas. Por exemplo, quando
falamos de leis físicas – como por exemplo, a da gravidade –, esperamos por meio do conceito
de lei, expressar a necessidade de que o fenômeno esteja em conformidade à regra: caso não
haja essa adequação entre fenômeno e lei, é a própria lei que julgávamos ser constitutiva para
o fenômeno que não o é. Assim, para a maioria das ciências, especialmente aquelas que o
filósofo alemão tinha à disposição em sua época, a existência de um fenômeno que não
corresponda à forma da lei já é suficiente para retirar seu caráter constitutivo, portanto, a própria
‘lei’ perde sua normatividade. Entretanto, diferentemente destas ciências, a lógica
transcendental já surge incorporando a possibilidade de que suas leis sejam ‘desobedecidas’.
Por que? Nas situações concretas, podemos utilizar conceitos que não tenham referência
alguma, violando assim as leis do entendimento. Contudo, conforme dissemos anteriormente,
a lógica transcendental é um cânone da razão, não seu instrumento: ela nos prescreve regras,
caso não as sigamos é nosso próprio pensamento que se torna vazio, pois ela só determina quais
condições nossos conceitos devem satisfazer para adquirirem referência. A natureza da “lei” do
entendimento não é assim invalidada por nossa transgressão: a não conformidade do fenômeno
à lei não modifica a natureza do objeto; ela apenas retorna ao sujeito do conhecimento de modo
a constranger suas faculdades cognitivas à forma pressuposta do objeto.
Este caráter normativo para o pensamento é um elemento constitutivo das proposições
lógicas desde o surgimento do paradigma científico que as tornou possíveis. Quando
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comparadas às proposições científicas que as fundam, estas simplesmente não possuem essa
natureza normativa. À luz dessas considerações, podemos agora interpretar a tese deleuzeguattariana de que:
A lógica tem o ar de se debater eternamente na questão complexa de sua diferença
com a psicologia; todavia, é-lhe concedido facilmente que ela erige, em modelo, uma
imagem de direito do pensamento, que não é de maneira alguma psicológica (sem por
isso ser normativa). A questão reside antes no valor desta imagem de direito, e no que
ela pretende nos ensinar sobre os mecanismos de um pensamento puro (DELEUZE;
GUATTARI; 2010, p. 165).

Por ‘eternamente’ devemos entender sempre presente: isto quer dizer desde seu surgimento
enquanto ciência, a lógica precisa conceber aquilo que ela não é – para sermos mais precisos, a
lógica surge precisamente a partir deste critério de demarcação com a psicologia. É por esta
razão que ela não pode se separar de seu debate contra a psicologia: ele é constitutivo, inerente
a seu objeto, o pensamento puro. Definido deste modo, podemos compreender o porquê esta
problemática volta a ressurgir diversas vezes ao longo da história da lógica: em Kant, em Boole,
em Frege até mesmo Wittgenstein. A recorrência deste tema na história da disciplina deve ser
explicado em função de seu objeto teórico, o pensamento puro, que só ganha sentido na sua
oposição ao pensamento dito empírico. É desta relação que surge o modo um tanto ambíguo
que os lógicos em geral têm quanto ao tema do psicologismo: ele tanto é um objeto de fetiche,
na medida em que oferece soluções aos problemas teóricos desta ciência, quanto de repulsa, na
medida em que mostra que as soluções pressupostas podem ser falsas52.
Compreendendo psicologismo de acordo com o significado assim estabelecido por
Kant, a lógica transcendental inaugura um campo novo, que apesar de fundamentar o
conhecimento dos objetos da experiência possível, pode se distinguir das ciências materiais: ela
já surge como uma ciência do pensamento, que opera através de suas próprias leis, e possui
52

Exemplos do caráter ambíguo do psicologismo na lógica estão em Boole e Frege. Como veremos na próxima
seção, o motivo que leva o primeiro a recusar a intuição pura de espaço para fundar a referência de suas proposições
é o caráter arbitrário de erigirmos o modo de como experienciamos o mundo físico ao nosso redor como condição
de possibilidade para o conhecimento do mundo físico em geral – basicamente sua censura à Kant é que este foi
demasiado psicologista, ao julgar que a possibilidade do conhecimento do mundo depende do modo o
experienciamos tridimensionalmente (BOOLE, s/d, p. 136). Entretanto, ele próprio nos diz que a operação mais
básica da linguagem, por meio do qual um signo adquire significado, o ato definido de concepção, é um produto
da imaginação e, em alguma medida, está fundada na intuição pura do tempo (BOOLE, s/d, p. 31; 135). Assim,
quando confrontado com o problema da fundamentação da possibilidade de sua ciência, o próprio Boole recorre
ao velho esquema kantiano do sujeito transcendental, com sua intuição pura do tempo, e os seus juízos sintéticos
a priori. Já Frege, censura de psicologismo os lógicos que julgam que as operações aritméticas dependem de
qualquer intuição (FREGE, 2019, p. 27), tendo dedicado boa parte de sua obra à demonstração que essas operações
são todos juízos analíticos, no sentido kantiano, e se fundam tão somente nas leis do pensamento. Entretanto, ele
introduz no seu sistema lógico o traço de juízo ‘|’ para distinguir o reconhecimento subjetivo da verdade da
proposição e a sua suposição. Posteriormente, o filósofo e lógico inglês Bertrand Russell censurará Frege
precisamente por esta separação entre valor de verdade objetivo da proposição e assentimento subjetivo à ela,
acusando-o de psicologismo (RUSSELL, 2018, p. 197).
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uma forma a priori, fundamentada na relação de significação entre conceito e objeto. Por meio
desse deslocamento conceitual que a lógica transcendental opera, substituindo a noção de
correspondência ideia-objeto ou impressão-objeto, pela noção de subsunção de uma intuição
sob um conceito, surge uma ruptura entre a metafísica até então vigente na filosofia moderna,
que permite Kant estabelecer um critério de demarcação entre a natureza de sua investigação e
aquela de seus antecessores: anteriormente, tínhamos somente uma ontologia geral que
confundia princípios lógicos e psicológicos, produzindo enunciados metafísicos cujas
pretensões de validade objetiva não estavam fundamentadas; após a Crítica, observa-se uma
separação entre as diferentes faculdades cognitivas, o que tornou necessário que os princípios
do conhecimento fossem fundamentados somente nas atividades cognitivas imanentes a cada
faculdade. Este crivo permitiu ao filósofo alemão estabelecer um campo semântico no qual a
pretensão de validade objetiva dos enunciados metafísicos da tradição que lhe antecedeu podia
ser avaliada: surge assim o tribunal da razão kantiano.
Instaura-se uma desconfiança com relação à metafísica: para se fazer filosofia não basta
ser capaz de constituir uma ontologia geral capaz de explicar os fenômenos do mundo, mas é
necessário mostrar como a pretensão de validade objetiva de seus enunciados pode ser
justificada autonomamente a partir de cada elemento cognitivo53. É claro que esta desconfiança
com relação à metafísica criará as condições para uma filosofia já independente da metafísica
ou pós-metafísica – ou que pelo menos se enuncia enquanto tal54. Vejamos como.
53

Ademais, é este aspecto da filosofia kantiana que Žižek nos chamou a atenção, quando tratávamos da natureza
da filosofia na seção 2.1: “a filosofia como tal é kantiana e deveria ser lida a partir do ponto de vista privilegiado
da revolução kantiana, isto é, não como uma tentativa ingênua de alcançar o ‘conhecimento absoluto’, uma
descrição do todo da realidade, mas como o trabalho de organizar o horizonte da pré-compreensão pressuposto em
todo o envolvimento com entidades no mundo. É somente com Kant (com sua concepção de transcendental) que
a verdadeira filosofia começa. O que tínhamos antes era uma simples ontologia global, o conhecimento sobre Tudo
e ainda não possuíamos a ideia do horizonte hermenêutico-transcendental do Mundo (ŽIŽEK, 2008, p. 73-74).”
Ora, estamos observando o surgimento deste horizonte hermenêutico-transcendental: o estabelecimento de
critérios imanentes às faculdades cognitivas, a partir do qual podemos conhecer o mundo, exclui a possibilidade
ingênua do conhecimento imediato da totalidade do mundo, uma vez que isto envolveria princípios transcendentes
àquelas faculdades. Assim, a lógica transcendental kantiana é precisamente A ciência que busca ‘organizar o
horizonte da pré-compreensão pressuposto em todo o envolvimento com entidades no mundo’. Entretanto, em
conformidade com Deleuze e Guattari, o que estamos problematizando são justamente os pressupostos deste
horizonte kantiano e suas consequências, ou como eles nos dizem: “A questão reside antes no valor [da imagem
do pensamento erigido pela lógica transcendental], e no que ela pretende nos ensinar sobre os mecanismos de um
pensamento puro” (DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 165).
54
Cf. Tractatus Logico-Philosophicus “Toda a filosofia é ‘crítica da linguagem’” (WITTGENSTEIN, 1993, p.
165, §4.0031); “O fim da filosofia é o esclarecimento lógico dos pensamentos [Der Gedanken]. A filosofia não é
uma teoria, mas uma atividade. Uma obra filosófica consiste essencialmente em elucidações. O resultado da
filosofia não são ‘proposições filosóficas’, mas é tornar proposições claras. Cumpre à filosofia tornar claros e
delimitar precisamente os pensamentos [Die Gedanken], antes como que turvos e indistintos” (WITTGENSTEIN,
1993, p. 177, §4.112); “O método correto da filosofia seria propriamente este: nada dizer, senão o que se pode
dizer; portanto, proposições da ciência natural – portanto, algo que nada tem a ver com filosofia; e então, sempre
que alguém pretendesse dizer algo de metafísico, mostrar-lhe que não conferiu significado [Bedeutung] a certos
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Por um lado, para a filosofia kantiana, a legitimidade dos enunciados metafísicos deve
ser encontrada na possibilidade de seus conceitos se referirem a priori a objetos, como podemos
depreender dos Prolegômenos a Toda a Metafísica Futura:
Se previamente se reuniram, segundo certos princípios, os conceitos a priori, que
formam a matéria e os instrumentos de construção da metafísica, a análise destes
conceitos possui então um grande valor; pode também a mesma expor-se como uma
parte especial [...], que unicamente contém proposições analíticas pertencentes à
metafísica, com exclusão de todas as proposições sintéticas, que constituem a própria
metafísica (Prol, A 38).

Desse modo, a metafísica trata propriamente de proposições sintéticas a priori e só essas
constituem sua finalidade, todavia para alcançá-las é necessário realizar a análise dos conceitos
envolvidos, e isso exige, por sua vez, a análise lógica dos mesmos (a decomposição dos juízos
sintéticos em juízos analíticos). Porém, somente os juízos sintéticos a priori tem realidade
objetiva, uma vez que ele se relaciona com os dados da experiência possível. Por esta razão,
todo juízo sintético a priori é metafísico, mas nem toda metafísica é feita de juízos sintéticos a
priori, porque para chegarmos a eles é necessário que decomponhamos os dados dessa
experiência e produzamos juízos analíticos. Algumas metafísicas ficam restritas a essa
decomposição e, portanto, são apenas repletas de juízos analíticos, não sendo justificada a
pretensão à validade objetiva de seus enunciados.
Por outro lado, diametralmente oposta à finalidade da metafísica em fundar juízos
sintéticos a priori, a lógica geral apenas trata dos juízos analíticos e não se confunde com a
primeira seja em seu fundamento seja em sua finalidade. Não obstante, mesmo em Kant, a
lógica constitui a condição a priori do próprio pensamento que fundamenta a metafísica. Essa
distinção entre essas duas disciplinas é reafirmada em outro escrito sobre lógica:
A Lógica é [...] um conhecimento de si (Selbsterkenntnis), o conhecimento que o
intelecto e a razão têm de si mesmos, não, porém, para conhecer o poder de ambos em
relação a objetos, mas unicamente segundo a forma. Na lógica não perguntamos o
que, quanto e até onde o intelecto conhece, o que seria um conhecimento de si
relativo a seu uso material, pertencendo, portanto, à Metafísica. Na Lógica, a questão
é: como o intelecto se conhece? (KANT, 2014, AK14).

sinais em suas proposições. Esse método seria, para ele insatisfatório – não teria a sensação de que lhe estivéssemos
ensinando filosofia; mas esse seria o único rigorosamente correto (WITTGENSTEIN, 1993, p. 281, §6.53);”.
Assim, o ponto de Wittgenstein é que a única tarefa possível à filosofia é a terapia da linguagem, elucidando a
natureza lógica das proposições científicas e desvelando as ilusões que surgem com nossa utilização da linguagem.
Qualquer uso da linguagem que investigue os fundamentos últimos da realidade para além das proposições
científicas ou da estrutura lógica da linguagem, é metafísica e, portanto, não-senso. Apenas sua investigação lógica
dos limites da linguagem é não-metafísica, uma vez que ela mostra a estrutura que subjaz ao nosso pensamento,
mas nada nos diz sobre seu conteúdo. Contudo, em Kant, podemos apenas notar apenas os germens dessa
problemática, uma vez que seu interesse é separar quais enunciados metafísicos são legítimos e quais não.
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Podemos compreender a lógica como uma mera determinação de como o entendimento
deve proceder para o bem pensar, com as suas leis a priori e que, apesar de serem a condição
de toda metafísica possível, não se confundem com a própria metafísica. Acreditamos que
encontramos aí a gênese da lógica, enquanto disciplina crítica e não-metafísica, que poderá
posteriormente ser observada em autores como George Boole, Frege, Russell etc. Todavia,
como dissemos anteriormente, a pretensão de Kant é oferecer critérios objetivos para os
princípios metafísicos e, portanto, seu interesse principal é mostrar como a lógica em geral
depende de uma lógica transcendental, esta sim capaz de determinar os juízos sintéticos a priori
que a primeira depende. Portanto, para o filósofo alemão, mesmo a lógica em geral, cujos
princípios são todos analíticos, deve ser fundamentada na lógica transcendental. Assim, a
possibilidade de conceber a lógica transcendental como uma ciência totalmente pura,
independente da sensibilidade e, portanto, também independente do sujeito não é simplesmente
ausente, mas deve ser deslegitimada.
Esta é uma limitação inerente ao projeto de lógica transcendental kantiana, pois pelo
mesmo movimento que ele definiu a lógica em geral como um cânone do entendimento, ele se
impossibilitou de utilizar qualquer instrumento que servisse de meio adequado para a expressão
das relações lógicas. Como por exemplo, signos, ou caracteres, poderiam ocupar o lugar de
variáveis, que serviriam de meio para a expressão dessas relações. Isto seria suficiente para se
derivar analiticamente os princípios de algumas ciências, como a matemática que Kant toma
como modelo paradigmático para o intuicionismo que fundamenta toda sua lógica. Mais uma
vez, esta não deve ser somente uma impossibilidade para o filósofo alemão, mas a mera
possibilidade da fundamentação de uma ciência [Wissenchaft], sem nenhuma referência aos
processos cognitivos [Erkenntnisse] sensíveis, deve ser constantemente recusada para que ele
legitime sua doutrina dos juízos sintéticos a priori. Afinal, como ele próprio nos diz: “[...] onde
o entendimento nada ligou previamente, também nada poderá desligar, porque só por ele foi
possível ser dado algo como ligado à faculdade de representação” (KrV, B 130), ou seja: só há
análise, ou decomposição, onde houve primeiro síntese, ou ligação; portanto, é necessário para
que o entendimento tome algo como dado, que a união de suas partes já tenha sido concebida
na imaginação55.
Se nossa hipótese interpretativa estiver correta e pudermos afirmar conjuntamente a
Patton (PATTON, 2019, p. 123), será tão somente a partir de George Boole que a noção de
55

Trataremos acerca da fundamentação dos juízos sintéticos a priori no esquematismo da imaginação pelo
entendimento logo a seguir.
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ciência pura da lógica atingirá sua maturidade na forma de uma lei das combinações de
caracteres. Como indicamos, na Crítica da Razão Pura, a maior parte da lógica transcendental
kantiana diz respeito à determinação dos aspectos semânticos56. Na atual fase de nossa
investigação, parece-nos verossímil asserir que Kant não tenha buscado compreender as leis
que regem a espontaneidade dos conceitos a partir da expressão dos mesmos numa linguagem
de signos ideal, mas somente a partir das leis que permitem que aqueles conceitos adquiram
significação, seja qual for o meio adequado para sua expressão.
Entretanto, não podemos subestimar as consequências da empreitada kantiana, uma vez
que, a partir deste horizonte, a atividade cognitiva deixou de ser pensada a partir de um
horizonte psicologista que a submetia a alguma forma de atividade representacional do sujeito.
Após a Crítica, a atividade cognitiva foi concebida em termos de operações do entendimento,
cujas leis são dadas a priori, e que pode ser igualmente ser fundamentada a priori a partir de
princípios imanentes à faculdade considerada, sem necessidade de nenhuma pressuposição
metafísica que se referisse a algum dado exterior àquela atividade. Em outras palavras,
observamos na epistemologia kantiana a diferenciação de ideia, enquanto conteúdo
representacional subjetivo, e pensamento, enquanto uma atividade cognitiva [Erkenntnis]
dotada de objetividade.
Deste modo, cada faculdade cognitiva permanece restrita ao seu domínio, independente e
autônoma. É em razão de não compartilharem atributos em comum que sensibilidade e
entendimento se complementam: a sensibilidade sozinha não é capaz de unir uma sequência de
representações, já o pensamento sozinho nada possui para ligar; contudo, é porque a
sensibilidade produz um aglomerado de intuições distintas que essas podem ser dadas ao
pensamento para ligá-las. Como nos diz Kant: “Sem a sensibilidade, nenhum objeto nos seria
dado; sem o entendimento, nenhum [objeto] seria pensado. Pensamentos sem conteúdo são
vazios; intuições sem conceitos são cegas” (KrV, B 76).
Ora, dado que o pensamento apenas produz uma representação de uma representação em
geral, é patente que o pensamento per se não pode conhecer objeto algum, senão como meio
para se referir a algum objeto dado numa intuição sensível. Por isso, dizemos que o pensamento
sem conteúdo, sem intuição sensível, é vazio. Contudo, notemos que, de acordo com a definição
de pensamento, todo pensamento é representação de uma representação em geral: portanto, até
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Não apenas nossa investigação, mas atualmente diversos historiadores provenientes da própria filosofia analítica
parecem apontar na direção de reconhecer em Kant a origem do semanticismo que viria fundar toda filosofia
analítica. Cf. HANNA, 2001; COFFA, 1993.
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mesmo o pensamento vazio é uma representação de alguma outra representação em geral; e que
tipo de representação em geral é essa? Certamente, ela não pode ser uma representação que tem
sua fonte na sensibilidade – pois nesse caso o pensamento não seria vazio –, por conseguinte,
ela é uma representação que tem sua fonte no próprio entendimento. Dessa maneira, dizer que
um pensamento é vazio significa dizer que ele é um conceito que envolve outro conceito, sem
que intuição alguma seja subsequentemente subsumida nele, e de acordo com o que dissemos
acima, quando relacionamos um conceito com outro, ligando-os, produzimos um juízo.
Todavia, é digno de nota que apesar de todo pensamento vazio ser um juízo, nem todo juízo é
um pensamento vazio, pois podemos pensar conceitos que têm conteúdo sensível como
subsumidos uns nos outros. Por exemplo, no enunciado “o que é eterno é infinito”: o sujeito do
juízo, o conceito de algo eterno, envolve sua não limitação no tempo, mas também seu
predicado, o conceito de algo infinito, significa algo sem limitação no tempo; portanto,
necessariamente o que é eterno é infinito. Assim, apesar do enunciado certamente ser um juízo,
dado que ele produz a ligação entre dois conceitos, não produzimos conhecimento novo algum
por meio deles, dado que o significado do predicado já estava inteiramente contido no sujeito –
este é o exemplo clássico de um juízo analítico, ou de um pensamento vazio. Em suma, seja
qual for o modo que possamos conceber a relação entre o que pensamos, é necessário que o
conteúdo do pensamento se relacione com algum objeto dado alhures, na sensibilidade.
Por isso, Kant nos diz que é somente pela intuição que nosso conhecimento se relaciona
imediatamente com os objetos e ela é a finalidade de todo pensamento que só pode conhecer os
objetos que são dados nessas intuições por mediação (KrV, B 34). Caso o pensamento não
tivesse como finalidade a subsunção de alguma intuição, tudo que faríamos ao pensar seria uma
espécie de dar voltas em círculo sem que jamais conseguíssemos remeter esses conceitos a
objeto algum, ou seja, faríamos um “jogo com representações” –, dado que os objetos só nos
são dados nas impressões recebidas pela sensibilidade. Como vimos, a sensibilidade não tem
capacidade genética quanto às suas representações, ou seja, ela não é capaz de produzi-las
espontaneamente, pois as intuições só são produzidas quando um objeto é pressuposto afetar a
sensibilidade. Observemos aqui que intuição não se confunde com o próprio objeto que lhe
afeta: apenas se diz que o objeto é apresentado na intuição sensível, não que o objeto seja a
própria intuição sensível. Portanto, ao Kant dizer que um conceito deve se referir a uma intuição
sensível, isso não significa que o conceito deva se referir a um objeto determinado; isso significa
precisamente que o conceito deve se referir a uma intuição que contenha um objeto ainda
indeterminado, ou seja, que o conceito se refira a um aparecimento indeterminado no campo
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fenomênico do sujeito que pensa. Assim, a sensibilidade é a fonte de nossa relação com os
objetos, pois é ela que nos fornece as intuições que os contém; mas é o entendimento que pensa
esses objetos e essa atividade é precisamente a sua espontaneidade de conceitos. Em suma:
[...] o pensamento tem sempre que referir-se, finalmente, a intuições, quer diretamente
(directe), quer por rodeios (indirecte) [ou seja, mediante certas representações] e, por
conseguinte, no que respeita a nós, por via da sensibilidade, porque de outro modo
nenhum objeto nos pode ser dado (KrV, B 34).

Dessa maneira, apenas as intuições se referem imediatamente a objetos, os conceitos são
apenas meios para se referir a essas intuições e, para terem algum significado, eles devem se
referir aos aparecimentos presentes em intuições. Entretanto, dado que esses dois tipos de
representações são heterogêneos e que essa diferença é fundada na própria natureza das
faculdades que as originam, como é possível de qualquer modo os conceitos se refiram às
intuições sensíveis? Apenas mostramos que é necessário para os conceitos se referirem a
alguma intuição sensível, mas não que essa referência seja possível. Afinal de contas, poderia
ser o caso que todos os nossos conceitos fossem vazios e simplesmente se referissem uns aos
outros ad infinitum sem que jamais pudéssemos conhecer objeto algum que nos fosse dado pela
sensibilidade. Esse problema se origina na própria natureza das faculdades, pois, como dito
anteriormente, as faculdades cognitivas são autônomas e independentes uma das outras e
possuem funções diferentes: o pensamento não intui e a intuição não pensa (KrV, B 34). É o
problema da ligação desses dois tipos de representações que Kant enfrentará:
[...] como poderão ter validade objetiva as condições subjetivas do pensamento, isto
é, como poderão proporcionar as condições da possibilidade de todo o conhecimento
dos objetos; pois não há dúvida que podem ser dados aparecimentos [Erscheinungen]
na intuição sem as funções do entendimento. Pois, de qualquer maneira, poderia haver
aparecimentos [Erscheinungen], de tal modo constituídos, que o entendimento os não
considerasse conformes às condições da sua unidade e que tudo se encontrasse em tal
confusão que, na sequência dos fenômenos, por exemplo, nada se oferecesse que nos
proporcionasse uma regra de síntese [...]. Nem por isso os aparecimentos
[Erscheinungen] deixariam de apresentar objetos à nossa intuição, pois esta não carece
de modo algum, das funções do pensamento (KrV, B 122-123).

Ora, este impasse kantiano corresponde exatamente à possibilidade de se determinar um
termo médio capaz de garantir a correspondência entre a forma da representação subjetiva e a
forma da existência objetiva, sobre o qual tratamos no final da seção 2.4. Neste sentido, vimos
que partindo da ilusão da recognição, a imagem clássica do pensamento é condenada a limitar
a possibilidade de conhecimento de um objeto na garantia de sua correta apreensão pela
interioridade do sujeito, ou seja, para que qualquer coisa como o conhecimento seja possível é
necessário se demonstrar a correspondência entre as faculdades cognitivas do sujeito e o objeto
de conhecimento – a demonstração dessa correspondência é o que move Kant neste momento
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de sua investigação. Por conseguinte, nosso interesse é seguir o modo como ele resolve este
problema de forma a identificarmos o que se tornarão os fundamentos de uma nova ciência, a
lógica transcendental, e de que forma os resíduos dessa empreitada kantiana podem ser
detectáveis dentro do logicismo. De acordo com este objetivo, busquemos compreender como
a ligação de representações heterogêneas pode ser produzida a partir do processo pelo qual o
conhecimento em geral é possível.
Para que algo seja conhecido, é necessário que o objeto apresentado à sensibilidade;
contudo, este objeto só pode ser percebido, porque, ao mesmo tempo em que ele afeta meu
espírito, posso ter consciência de tal afecção, i.e., um objeto só é um objeto para mim na medida
em que posso pensá-lo como pertencendo a mim mesmo. Isso é o mesmo que dizer: a
representação do eu penso deve acompanhar todas as minhas outras representações em geral,
tenham elas sua origem no entendimento ou na sensibilidade, caso contrário essa representação
em geral nada seria para mim. Ora, a representação eu penso é por um lado, única, na medida
em que ela é sui generis e contém todas as demais representações, sem que nenhuma outra
representação a contenha; por outro lado, ela é espontânea, na medida em que é autogerativa,
i.e., o próprio entendimento a produz sem que lhe seja dada nenhuma representação prévia: por
essa razão, o filósofo alemão nos diz que o conceito de eu penso é espontaneidade do
pensamento.
Destarte, se a função do entendimento é pensar e o eu penso é a condição da possibilidade
do pensamento em geral é, então a atividade cognitiva de pensar é determinada pela forma da
representação do eu penso. Ora, se pensar consiste em produzir representações – chamadas de
conceitos – que subsumem uma diversidade de representações, o conceito eu penso, sendo a
condição de possibilidade de todo pensamento em geral, é uma representação que subsome
todas as representações em geral – sejam elas intuições ou conceitos. Vejamos como se dá essa
gênese do conceito de eu penso.
Como Kant nos diz: “Entendo por função a unidade da ação que consiste em ordenar
diversas representações sob uma representação comum. Os conceitos fundam-se [...] sobre
a espontaneidade do pensamento, tal como as intuições sensíveis sobre a receptividade das
impressões” (KrV, B 93, grifo nosso). Ora, como vimos, a espontaneidade do pensamento é
justamente a capacidade do entendimento produzir o conceito eu penso. Não obstante, podemos
também chamar essa representação de apercepção pura, pois ela é uma percepção de si ou
autoconsciência do entendimento puro, sem que nada lhe seja dado pela sensibilidade, portanto,
sem relação a objeto algum. É exatamente por ser condição da possibilidade do pensamento
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em geral que a apercepção pura é também apercepção originária. Por conseguinte, podemos
dizer que a apercepção originária é a origem de todas as representações do entendimento e,
por isso, deve poder acompanhar todas as representações que podem ser pensadas por mim. Por
exemplo, se produzo o conceito triângulo, essa produção dá-se pela função do entendimento,
que é a mesma que produz o conceito eu penso; e já que este conceito subsume todos os outros,
conceber o conceito de triângulo é o mesmo que asserir eu penso o conceito de triângulo.
Dessa maneira, o que mostramos até agora é que a função lógica do entendimento que
produz o conceito eu penso é a mesma função que produz qualquer outro conceito, juízo ou
raciocínio e que, portanto, a produção das representações do entendimento se faz conforme uma
unidade que subsume uma diversidade sob uma única representação; afirmamos que o
fundamento dessa função lógica é a apercepção pura, que envolve todas as representações em
uma unidade. Porém, o que seja essa unidade permanece uma questão em aberto; busquemos
então caracterizá-la. Kant nos diz numa nota:
A unidade analítica da consciência é inerente a todos os conceitos comuns enquanto
tais; assim, por exemplo, quando penso o vermelho em geral, tenho a representação
de uma qualidade que (enquanto [nota] característica [Merkmale]) pode encontrar-se
noutra parte ou ligada a outras representações; portanto, só mediante uma unidade
sintética possível, previamente pensada, posso ter a representação da unidade
analítica. Uma representação, que deve pensar-se como sendo comum a coisas
diferentes, considera-se como pertencente a coisas que, fora desta representação, têm
ainda em si algo diferente, por conseguinte, tem de ser previamente pensada em
unidade sintética com outras representações (ainda que sejam apenas representações
possíveis) (KrV, B 134, grifo nosso).

Assim, a apercepção originária é condição da possibilidade de uma unidade que é
meramente formal, ainda indeterminada quanto ao seu conteúdo. Se determinamos o conteúdo
dessa apercepção originária com uma representação do próprio entendimento, ela produzirá
uma unidade meramente analítica, segundo a qual ela pensará algum conceito que tem sua
origem no próprio entendimento; portanto, produzirá uma representação de uma representação
do entendimento, ou pensará um pensamento. Como mostramos anteriormente, tais
pensamentos são vazios, pois carecem de algum objeto sensível pelo qual possa lhe ser dado
uma diversidade – por isso, como veremos posteriormente, diz-se que um juízo analítico
somente pensa aquilo (o predicado) que já estava contido no sujeito do juízo. Vejamos um
exemplo no juízo “vermelho é uma propriedade de coisas”: penso o conceito de vermelho
mediante o qual seleciono as representações do meu entendimento que possuem a representação
de cor como sua nota característica; isso me permite formular o juízo vermelho é cor, dado que
a representação do vermelho subsome, ou se liga à representação de cor; não obstante,
percebemos que o conceito de cor é ligado no entendimento ao conceito de extensão, pois não
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posso pensar numa cor sem que ela possua algum grau de extensão e isso me permite ainda
formular o juízo vermelho é coisa extensa. Mostramos, assim, mediante a mera unidade
analítica da forma do pensamento que extenso e cor são notas característica do conceito de
vermelho, i.e., que essas representações que lhe são predicadas já estavam pensadas na
representação do sujeito.
Entretanto, como vimos, nosso problema era: como é possível a ligação entre conceitos
e intuições? A mera unidade analítica nada nos ajuda a solucionar tal problema, pois, por
definição, ela não envolve intuições e tem a origem de suas representações meramente no
entendimento. Vejamos se obtemos mais êxito nesta resposta se determinarmos o conteúdo da
apercepção originária com uma representação da sensibilidade, uma intuição; nesse caso,
produziremos uma representação de uma representação sensível, ou pensaremos uma intuição
sensível. Anteriormente, postulamos que, apesar das representações do entendimento e da
sensibilidade serem heterogêneas, era necessário à intuição sensível ser percebida numa
autoconsciência para que essa intuição sensível fosse de qualquer modo percebida por nós.
Nosso objetivo agora é mostrar o que torna possível que as representações do entendimento e
da sensibilidade sejam homogêneas, de mesma natureza, ou seja, como é possível uma unidade
sintética da apercepção pura? Essa representação será por um lado intelectual, na medida em
que contém a forma do entendimento e, por outro lado, sensível, na medida em que seu conteúdo
está presente na forma da intuição pura.
Definimos representações heterogêneas como não-homogêneas, de naturezas distintas.
Entretanto, antes de tratarmos de como é possível a homogeneidade das representações, colocase uma questão prévia: que significa então representações homogêneas? Kant nos diz:
Em todas as subsunções de um objeto num conceito, a representação do primeiro tem
de ser homogênea à representação do segundo, isto é, o conceito tem de incluir aquilo
que se representa no objeto a subsumir nele; é o que precisamente significa esta
expressão: que um objeto esteja contido num conceito (KrV, B 176).

Assim, dizer que um objeto está contido num conceito é o mesmo que dizer que a
representação do segundo inclua o que é representado no primeiro. Dizer que o objeto um
determinado de triângulo está contido no conceito de triângulo não é o mesmo que dizer que o
conceito se refere àquela coisa especificamente e somente a ela, mas sim que o conceito de
triângulo se refere à determinado modo de representação de triângulo; esse é precisamente o
caso de homogeneidade entre representação do entendimento e sensível. Por conseguinte,
mostramos como o modo de produzirmos representações abstrai de toda existência concreta, ou
seja, a produção de representações se refere somente à forma como essas representações são
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produzidas, não ao seu conteúdo. Aqui podemos antever a solução para o problema da
determinação da unidade sintética da apercepção pura: por um lado, já temos a forma pura da
faculdade do entendimento, o eu penso da apercepção originária; por outro lado, precisaremos
encontrar, a forma pura da sensibilidade, a intuição pura de um espaço e tempo ainda vazios de
qualquer objeto. Em se tratando da sensibilidade, passaremos então por uma breve consideração
da teoria das sensações da Crítica da Razão Pura, a Estética Transcendental.
A pergunta que norteia Kant durante essa exposição é a seguinte: como é possível a
ciência da geometria (KrV, B 41)? Mas devemos ter prudência e formular uma questão ainda
mais profunda aqui: por que o filósofo alemão formula tal questão? Ou seja, em que a
determinação da natureza do objeto geométrico nos ajuda compreender o modo pelo qual nossa
sensibilidade é afetada por objetos? A resposta desta última pergunta guarda a chave para
compreendermos a empreitada da lógica transcendental. Primeiramente, a geometria a que o
filósofo alemão se refere é a euclidiana. E isto deve ser compreendido num sentido bem preciso:
até o século XVIII, quando Kant escrevia, as demonstrações em geometria euclidiana eram
realizadas por construções espaciais, elas não dependiam de demonstrações lógicas ou
silogísticas57. Assim, parecia fundamental para a delimitação do objeto das proposições de
Euclides a determinação de um espaço físico que, ainda que não fosse perfeitamente efetivado
pelo sujeito com marcapassos réguas etc, pudesse ter garantido sua existência na imaginação
do sujeito – afinal os meios mecânicos de representação dos objetos geométricos sempre falham
contingentemente na representações dos mesmos, ainda assim a possibilidade da existência de
um círculo perfeito deve ser dada a priori na imaginação para que as proposições que envolvem
tal figura sejam necessárias. Em segundo lugar, a geometria euclidiana foi uma das poucas
ciências que permaneceu inalterada desde a antiguidade, mostrando ter seus fundamentos tão
sólidos que permaneceu até o ápice da modernidade rendendo frutos e inaugurando novos
paradigmas científicos – por exemplo, a mecânica newtoniana que dependia de uma concepção
física do espaço tridimensional geométrico (ROQUE, 2012, p. 312). Por conseguinte, a
geometria euclidiana parecia tanto se fundar numa concepção física de espaço, que podia ser
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“Os antigos consideravam três classes de problemas geométricos, chamados “planos”, “sólidos” e “lineares”.
Aqueles que podem ser resolvidos por meio de retas e circunferências de círculos são chamados “problemas
planos”, uma vez que as retas e curvas que os resolvem têm origem no plano. Mas problemas cujas soluções são
obtidas por meio de uma ou mais seções cônicas são denominados “problemas sólidos”, já que superfícies de
figuras sólidas (superfícies cônicas) precisam ser utilizadas. Resta uma terceira classe, que é chamada “linear”
porque outras “linhas”, envolvendo origens diversas, além daquelas que acabei de descrever, são requeridas para
a sua construção. Tais linhas são as espirais, a quadratriz, o conchoide, o cissoide, todas com muitas propriedades
importantes” (PAPPUS apud ROQUE, p. 128-129). Em suma, o processo de demonstração, ou resolução, dos
problemas geométricos envolvia a construção de figuras.

100

transposta para interior do sujeito por meio de sua imaginação, quanto podia oferecer a medida
para o que devia ser considerado científico. É por esta razão que o filósofo alemão começa sua
teoria das sensações com o questionamento acerca da condição de possibilidade da geometria.
Por meio da resposta a esta pergunta, Kant descobre a regra de síntese, para toda intuição
empírica: essas se organizam em uma série de acordo com a ordem de sucessão estabelecida
pela intuição pura do tempo, dada pela apercepção sensível58, ou consciência de si no tempo.
As intuições puras são as condições formais, ou regras a priori, por meio das quais as intuições
empíricas se sucedem umas às outras, ou seja, elas são a condição da possibilidade da percepção
da diversidade de objetos que aparecem na intuição sensível. Desse modo, fundou-se a
possibilidade de uma ciência dos princípios a priori da sensibilidade: bastava que as intuições
sensíveis fossem determinadas, em última análise, por intuições puras para que os processos de
contagem ou construção utilizados na matemática se dessem de acordo com uma regra
determinada e necessária. Portanto, quando se demonstrou que as intuições geométricas que
operamos empiricamente estavam fundadas em intuições puras de nossa sensibilidade, provouse também a necessidade das proposições geométricas que as exprimem.
Assim, como os juízos presentes nos enunciados da geometria euclidiana envolvem
conceitos do entendimento e intuições puras de nossa sensibilidade, está justificada a
possibilidade de uma unidade sintética a priori – é esta possibilidade que garantiria, pelo menos
para Kant, a solidez e perenidade daquela ciência. É por esta razão que, no final da Estética
Transcendental, o problema da possibilidade da geometria será reformulado através da questão
que se estende para além dos campos da geometria: como são possíveis os juízos sintéticos a
priori (em geral)? É claro, esta é a pergunta que define a problemática da Lógica
Transcendental, cujo objetivo é mostrar como os atos do entendimento (os pensamentos)
podem se referir a priori a intuições sensíveis. O que demonstramos, até então, é como a
investigação dos limites da linguagem, por meio dos conceitos do entendimento, passa pela e
depende da determinação da natureza de um objeto tomado como já dado por uma ciência. O
campo problemático que define tal programa de pesquisa surge por sua inserção no conteúdo
do discurso científico, pois ele toma as funções que delimitam os objetos de tal paradigma como
a medida da natureza dos mesmos.
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Kant chama essa consciência simplesmente de apercepção. Contudo, dado que ela tem as formas da
sensibilidade chamá-la-emos de apercepção sensível, para distingui-la da pura. Vide infra. Ademais, ignoraremos
aqui a relação da intuição pura do espaço na síntese das percepções do sujeito, pois ela está para além do escopo
do nosso trabalho.
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Todavia, é digno de nota que, no discurso científico, as funções adquirem referência aos
seus objetos abdicando de sua autoconsistência. Isto significa que seus objetos podem existir
independentemente uns dos outros: a ciência não explica que x é y nos remetendo a z, porque,
neste discurso, x, y e z são concebidos como se não dependessem de relação alguma entre si
para existir. Para o discurso científico, basta mostrar em que condições x corresponde a y ou a
z. Somente a filosofia é capaz de determinar a relação necessária entre x, y e z, porque, ao fazer
cada um desses conceitos se referir a si mesmos, ela pode fazer o conteúdo de x ser explicado
y, cujo conteúdo por sua vez é explicado por z. Essa explicação de seus conceitos por meio do
discurso indireto é o que torna os conceitos de filosofia autoconsistentes: na medida em que
esta cadeia de conceitos é construída, eles se tornam todos interdependentes59. É precisamente
este aspecto remissivo do discurso filosófico que observamos quando Kant passa, por exemplo,
da questão da determinação da possibilidade do conhecimento, para a determinação da natureza
das faculdades cognitivas, para então para o problema da união sintética dessas faculdades etc.
Vale dizer que o problema, para o filósofo alemão, não é a quantificação numérica do ângulo
interno do triângulo, um problema geométrico simples, mas sim como é possível a ciência em
geral – e é claro, esta questão é propriamente filosófica, não científica. Por conseguinte, apesar
do objeto científico aparecer em parte da resposta ao problema, ele não transforma sua natureza,
que é filosófica.
No entanto, quando uma filosofia se desenvolve na dependência de um objeto
proveniente de uma função científica, é certo forçoso que este objeto se apresente como
transcendente e que seus conceitos sejam produzidos no sentido de garantir sua adequação ao
sujeito suposto conhecê-lo. Assim, ressurge a metafísica da representação, que constrange o
conhecimento àquilo que o sujeito pressupõe ser dado, e a problemática relacionada à imagem
clássica do pensamento.
A passagem do enunciado científico à proposição lógica se inicia com tomada da
geometria euclidiana como ciência paradigmática da estética transcendental em Kant. Esta, por
sua vez, estabelece os limites da experiência possível a partir do qual serão pensadas as
representações do entendimento, os conceitos. Podemos, assim, antever o nascimento do
paradigma lógico: partindo dos juízos sintéticos a priori da geometria, Kant buscará redefinir
o conceito como uma função lógica do entendimento. Esta função é identificada como o próprio
pensamento puro, que deve ser igualmente fundado em juízos sintéticos a priori, tal qual a
geometria. Desse modo, nasce o conceito de pensamento puro no paradigma lógico: ele existe
59

Acerca do discurso indireto e a filosofia, cf. seção 2.3, p. 56-57.
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sob a possibilidade de que o seu conteúdo possa ser plenamente dado, ainda que possivelmente,
como um objeto atual. O pensamento puro reduz a possibilidade do conhecimento de um objeto
à possibilidade de sua representação por um sujeito. O que se tornará impossível para este
campo problemático é a concepção de um objeto que não seja definido pela atualidade de seus
componentes, mas pela virtualidade dos mesmos: que o conteúdo da representação não seja
pressuposto como dado atualmente, mas que o dado seja precisamente o que se diferencia,
produzindo diferentes formas de representações para diferentes sujeitos.
O próprio Deleuze havia notado esta deficiência da revolução kantiana enquanto esta
permanecia constrangida aos limites da geometria euclidiana, pois:
É uma tendência geral da geometria grega, de um lado, limitar os problemas em prol
dos teoremas, de outro, subordinar os problemas aos próprios teoremas. É que os
teoremas parecem expressar e desenvolver propriedades da essência simples [...].
Mas, assim, o ponto de vista da gênese é forçosamente relegado a um plano inferior:
demonstra-se que uma coisa não pode não ser, em vez de se mostrar o que ela é e
porque ela é (daí a frequência, em Euclides, de raciocínios negativos, indiretos e por
absurdo, que mantém a geometria sob o domínio do princípio de identidade [...])
(DELEUZE, 2018, p. 216).

Ou seja: Deleuze está apontando o fato de que o método construtivo, utilizado pelos
gregos, faz com que os problemas científicos sejam dados em função de suas possibilidade de
resolução – se por exemplo, não há a possibilidade daquela quantidade matemática ser descrita
em termos de uma figura geométrica, ela não existe e seu problema é, consequentemente, falso.
Isto nos induz à ilusão de que os problemas científicos se reduzem às proposições, ou teoremas,
que os solucionam e que essas proposições são os próprios problemas. Sob esta aparência,
parece então que as proposições envolvem substâncias, essências imutáveis que não estão
submetidas ao tempo, pois elas existem no espaço. E, por sua vez, estas essências por
permanecerem no tempo mantém identidade consigo mesmas e não estão submetidas ao tempo,
são eternas. Então, neste paradigma, de fato nos parece que não há nenhuma relação genética
entre o campo problemático, que define as condições de verdade, e as proposições que
atualizam tal campo, povoando-o com objetos. Esta identificação entre campo problemático e
as proposições que são por ele produzidas produz a ilusão de que se não há possibilidade de
objeto, tampouco há proposição envolvida e o problema é falso. É por esta razão, nota Deleuze,
que a geometria euclidiana se apoia tanto em demonstrações por redução ao absurdo: se o objeto
for impossível de ser construído e, portanto, não puder ser atualizado, os limites deste
paradigma nos induzem a pensar que a suposição da falsidade do teorema, de onde começamos
nossa derivação, é falsa. Provamos assim indiretamente a verdade de nosso teorema a partir da
impossibilidade da suposição do seu contrário. O que perdemos de vista neste paradigma é
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precisamente o modo como a solução é engendrada precisamente em função de seu problema,
ou seja, como aquele teorema responde a um problema concreto determinado, e não a um
problema abstrato qualquer, como a suposição da negação do teorema nos faria crer.
Por esta razão, nota toda a lógica transcendental kantiana será constrangida aos limites
deste paradigma científico, pressupondo a atualidade e substancialidade de seus objetos, como
nos diz Deleuze: “Kant ainda define a verdade de um problema por sua possibilidade de receber
solução: trata-se, dessa vez, de uma forma de possiblidade transcendental, em conformidade
com um uso legítimo das faculdades tal como ele é determinado” (DELEUZE, 2018, p. 216).
Conforme vimos, esta ‘possibilidade transcendental’ reside na capacidade do conceito, definido
em termos dos processos cognitivos de nossas faculdades, de adquirir referência, isto é, um
objeto que justifique sua pretensão à validade objetiva.
Para a tradição filosófica que se origina no semanticismo kantiano há uma enorme
dificuldade em se conceber o movimento dinâmico que permite a diferentes formas de
representações surgirem – o que Deleuze e Guattari denominam de devir. As razões dessa
dificuldade, devem ser dadas em função do campo problemático em que aquela tradição se
desenvolve, dado que o postulado de toda representação é que aquilo que ela representa, o
objeto, deve ser previamente dado, isto é, ser atual. Assim, os conceitos, que nos permitiriam
conceber não a existência atual de um dado objeto, mas o processo dinâmico que o produz, são
totalmente ausentes neste horizonte. É por esta razão que os filósofos franceses nos dizem que:
É a confusão do conceito com a proposição que faz acreditar na existência de
conceitos científicos, e que considera a proposição como [o expresso da frase]: então
o conceito filosófico só aparece, quase sempre, como uma proposição despida de
sentido. Esta confusão reina na lógica, e explica a ideia infantil que ela tem da
filosofia. Medem-se os conceitos por uma gramática "filosófica" que os substitui por
proposições extraídas das frases onde eles aparecem: somos restringidos sempre a
alternativas entre proposições, sem ver que o conceito já foi projetado no terceiro
excluído. O conceito não é, de forma alguma, uma proposição (DELEUZE;
GUATTARI; 2010, p. 30-31, grifo nosso).

Ora, a confusão a que eles se referem se exprime justamente no postulado de que os
conceitos devam se referir a algum objeto e que a natureza deste objeto deva ser pressuposta
como determinada em alguma ciência. A consequência necessária desta problemática é o
empobrecimento ontológico que impede que compreendamos o objeto que os conceitos
colocam espontaneamente: o devir, os diversos mundos possíveis e as representações que os
habitam e que existem a partir de cada filosofia. Afinal não podemos tomar como dado o objeto
de uma ciência, produzindo um discurso filosófico sobre ele sem que com isso produzamos
algo de novo: como o sistema kantiano nos mostra, quando o filósofo alemão pressupõe os
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objetos da geometria como já existentes e os fundamenta epistemologicamente, ele na verdade
produz uma nova ciência, a lógica transcendental. O modo como esta produz suas
representações e constitui seu plano de referência é irredutível e independente da ciência que a
gerou em seu início60. É por esta razão que a filosofia produz devires e seus ‘conceitos não são,
de forma alguma, proposicionais’, uma vez que apesar de serem condição de possibilidade para
a referência científica, eles não se fundam nela – eventualmente uma ciência pode surgir deste
devir, de modo a oferecer objetos que vêm a povoar uma intuição de espaço-tempo filosófica.
Contudo, sem a consideração deste elemento virtual capaz de produzir diferentes modos de
representação, somos restringidos a considerar aquilo que a representação nos apresenta como
já dado e assim não conseguimos explicar o movimento que liga a filosofia às representações,
sejam científicas ou históricas. Ficamos restritos a extrair proposições dos enunciados
filosóficos e não percebemos que aquilo que esses enunciados produzem está fora das
proposições, ‘foi projetado no terceiro excluído’: a produção de uma nova filosofia, de uma
nova ciência, de novos poderes, de um novo mundo possível.
A impossibilidade de compreensão destes fenômenos, dentro desta tradição filosófica,
é refratada sob o próprio conceito como evidência de sua impossibilidade teórica: já que o
acontecimento que os conceitos colocam não consegue ser enquadrado dentro de um plano de
referência, a solução é dizer que eles não possuem sentido, em suma, que os enunciados que os
contêm são não-senso, proposições impossíveis ou desprovidas de sentido. É claro, neste
aspecto, essa normatividade sobre o pensamento implica também relações de poder: tornar todo
um conjunto fenômenos desprovidos de sentido não é simplesmente dizer que eles não existem,
mas dizer que não devemos vê-los. Daí que o ‘desejo de a lógica suplantar a filosofia’
(DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 167) ser mais que um mero fato psicológico ou sociológico,
uma vez que ele se ancora na natureza da realidade que observamos, tornando certas coisas
visíveis e outras não61. Este é o motivo que levam Deleuze e Guattari a fazerem uma defesa
enfática de um modelo ontológico que leve em consideração as relações diferenciais pelas quais
os conceitos criam modos de representação, capazes de explicar a dinâmica do mundo
fenomênico; contudo, essa possibilidade não é simplesmente ausente para a lógica, mas deve
ser impossibilitada no interior de seu paradigma, como eles nos dizem: “Mas esta esfera do
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De modo que em determinado momento, a própria lógica, no despontar do logicismo, poderá se livrar dos
pressupostos kantianos, se dando a tarefa não de ser fundamentada pela matemática, mas de fundamentá-la. Como
expusemos na seção 2.4, esta é a problemática de Gottlob Frege e Bertrand Russell entre outros. Cf. DELEUZE;
GUATTARI, 2010, p. 161.
61
Como os exemplos do ódio de Popper à filosofia marxista ou de Rorty à filosofia continental como um todo
explicitaram em nossa Introdução.
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virtual [...] é o que a lógica só é capaz de mostrar, segundo uma frase famosa, sem poder jamais
apreendê-lo em suas proposições, nem remetê-lo a uma referência. Então, a lógica se cala, e ela
só é interessante quando se cala” (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 167).62 Assim, a questão
não é que a lógica não possua seus conceitos e produza devires; ela só não é capaz de apreendêlos.
Entretanto, não podemos nos apressar e dar a questão por resolvida em Kant: ainda
precisamos mostrar a imagem clássica do pensamento que se constitui a partir do problema do
conhecimento. Vimos que este problema se remete à Estética Transcendental e a teoria kantiana
da sensibilidade. Como definimos essa faculdade, ela é a receptividade das impressões e,
portanto, depende que primeiro lhe seja dado algum objeto que a afete, e somente após tal
afecção, ela produzirá uma representação do mesmo. Com isso demonstramos que qualquer
conhecimento de um objeto deva ser a posteriori, pois é necessário que primeiro ele nos seja
apresentado mediante uma intuição empírica para que possamos conhecê-lo. Vimos também
que qualquer objeto apresentado numa intuição empírica, a posteriori, se conforma à forma do
pensamento a priori. Contudo, lembremos que nosso problema inicial era: como são possíveis
os juízos sintéticos a priori? Para demonstrarmos a possibilidade do conhecimento a priori de
um objeto, é necessário que mostremos como um objeto pode ser apresentado na nossa intuição
pura a priori, ou seja, sem que ele esteja contido numa afecção empírica.
Analisemos, pois, as duas intuições puras, de espaço e de tempo a fim de solucionar este
problema. Caso tomemos a representação de espaço como nosso ponto de partida, nada de
diverso pode ser concebido, pois apreendo naquele espaço simultânea e imediatamente todos
os objetos de uma só vez – em suma, a noção de diferença parece estar ausente da intuição pura
do espaço, uma vez que seus objetos são indistintamente apreendidos num só lance. Contudo,
segundo a representação do tempo, posso conceber que uma intuição seja sucedida por outra,
portanto, sofra alguma mudança – em suma, apenas a sucessão do tempo parece ser capaz de
oferecer diferentes objetos ao entendimento. Dessa maneira, posso, nessa consciência de mim
mesmo no transcorrer do tempo, me imaginar hora em 𝑡 , hora em 𝑡 e assim sucessivamente
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Nesta passagem Deleuze e Guattari estão se referindo à distinção wittgensteiniana entre dizer e mostrar: “O que
pode ser mostrado não pode ser dito” (WITTGENSTEIN, 1993, p. 181, §4.1212) e “Sobre aquilo que não se pode
falar, deve-se calar” (WITTGENSTEIN, 1993, p. 281, §7). O ponto de Wittgenstein é: podemos apenas falar sobre
estados de coisas delimitados pela ciência, a lógica mostra a estrutura dessas proposições, mas não as diz – não
existe discurso científico sobre a pressuposição lógica da ciência. Consequentemente, não só a filosofia, mas a
própria lógica deve-se calar. É daí que surge a metáfora das proposições do Tractatus serem uma escada que,
após subida, deve-se jogar fora (WITTGENSTEIN, 1993, p. 281, §6.54). O que os filósofos franceses apontam,
ironicamente, é que, malgrado Wittgenstein, quando ele produz uma rede conceitual supostamente antifilosófica
ou pós-metafísica, ele produz um devir filosófico do mundo.
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em todo tempo 𝑡 . Portanto, intuo a mim mesmo como uma diversidade a priori. Daí extraio
uma representação de uma diversidade sensível que pode ser dada ao entendimento para síntese:
assim, o pensamento puro do eu penso deve-se somar à consciência do eu transcorrendo no
tempo63.
A solução do problema da síntese do diverso na intuição sensível está, portanto, ligado
à imaginação, pois ao me imaginar numa sucessão temporal pude conceber uma diversidade a
priori para o entendimento. Contudo, Kant definiu a sensibilidade como a receptividade de
impressões: sendo, portanto, incapaz de produzir as próprias representações, ela apenas registra
os objetos que a afetam. A sensibilidade é, enfim, passividade de representações, não
espontaneidade de representações. Em razão disso, notamos que quando decompomos a
sensibilidade em suas funções, percebemos que a imaginação tem uma capacidade que não é
compartilhada com a intuição: ela é espontaneidade de representações, ou seja, ela é capaz de
produzir a representação de um objeto mesmo sem sua presença na intuição. Por isso dizemos:
a intuição sensível não é gerativa – ela depende que um objeto a afete para conhecê-lo –;
contudo, a imaginação é gerativa – ela é capaz de produzir autonomamente suas representações
de objetos. A síntese da imaginação é tanto sensível, quanto intelectual, na medida em que o
entendimento liga a diversidade aí representada conforme à sua regra.
Retornemos: nosso problema surgiu com é possível uma síntese ao mesmo tempo
intelectual e sensível, pois somente por meio dessa poderíamos explicar a possibilidade de
juízos sintéticos a priori. Encontramos a resposta a este problema na síntese da imaginação,
pois nela o entendimento constrange-a a ligar suas representações de acordo com uma regra.
De acordo com Kant:
[...] a síntese transcendental da imaginação [...] é um efeito do entendimento
sobre a sensibilidade [..., sendo] a primeira aplicação do entendimento (e
simultaneamente o fundamento de todas as restantes) a objetos da intuição
possível para nós (KrV, B 151-152, grifo nosso).

Ou seja, os objetos que se apresentam a nós na intuição sensível são pré-determinados pela
forma de nossa imaginação; esta forma, por sua vez, remete ao modo como o entendimento se
liga à imaginação. É por esta razão que todo objeto que se apresenta a nós no mundo fenomênico
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Analisemos a proposição matemática “1+1=2”. Como sabemos quais processos cognitivos estão envolvidos na
produção desse conhecimento? Precisamos demonstrar que, dado uma unidade, a adição de outra unidade produza
necessariamente duas unidades, isto é, que na série de números tn, t2 se suceda necessariamente a t1. O que Kant
acabou de provar é que esta prova é intuitiva, ela é auto evidente para o sujeito em função dos poderes de suas
faculdades cognitivas. Assim, a relação de sucessão, tão caro à aritmética, foi demonstrado como fundado na
intuição de tempo a priori do sujeito. Consequentemente, toda a aritmética e a geometria são formadas de juízos
sintéticos a priori. Veremos as consequências desta tese kantiana nas seções subsequentes, uma vez que ela
reverberará em boa parte da história da lógica, de George Boole a Gottob Frege.
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já está conforme às leis do nosso entendimento e às leis de nossa imaginação (simultaneidade
de um objeto no espaço tridimensional e sucessão de um objeto no tempo unidimensional).
Se a síntese do entendimento produz conceitos, a síntese da imaginação produz o que?
Segundo Kant, ela produz os esquemas transcendentais. Os esquemas são as regras da
imaginação, mas que têm sua origem no entendimento, mediante as quais o aparecimento do
objeto adquire uma forma determinada. Isto significa dizer que os esquemas transcendentais
são as condições formais para que o conteúdo de uma intuição sensível qualquer adquira um
sentido determinado. Por exemplo, o conceito de triângulo fornece à minha imaginação uma
regra, segundo a qual devo traçar três linhas cada uma interceptando a outra, que forma a
imagem singular digamos de ⊿. Tal imagem é o mero produto dessa operação da imaginação;
ao conceito de triângulo em geral nenhuma imagem é adequada, pois enquanto o conceito é,
por definição, a subsunção de uma diversidade de representações sob ele – portanto, universal
no que diz respeito à quantidade – a imagem é apresentação de um objeto numa só intuição –
portanto, singular no que diz respeito à sua quantidade. O que este exemplo nos mostra é que,
sendo a imagem do triângulo ⊿ uma representação singular, o esquema é uma regra determinada
pelos conceitos que a imaginação deve seguir para construir essa imagem.
Como vimos, os conceitos do entendimento puro fundam os esquemas que se aplicam
à imaginação, esses esquemas, por sua vez, antecipam a experiência, determinando a forma dos
objetos que podem nos ser dados sensivelmente. Assim, é mediante os esquemas
transcendentais que o entendimento constrange a imaginação a determinar os objetos da
intuição sensível segundo uma regra. Este é o motivo do porquê Kant utiliza a metáfora do
entendimento enquanto uma faculdade legisladora: ele é determinado em relação a seu interesse
especulativo (o de conhecer) e determinante em relação aos objetos, pois determina a forma do
aparecimento destes na sensibilidade, mas também é determinante em relação a outras
faculdades, pois determina e constrange a imaginação, dando lhe regras para sintetizar
representações.
Os conceitos puros do entendimento indicam apenas a concordância do entendimento
com suas próprias leis (unidade analítica), por isso si só eles possuem significado meramente
lógico, formal; é por serem vazias de conteúdo, ou matéria, que elas necessitam dos esquemas
transcendentais, que os provêm de significado material (senão seriam vazias de conteúdo).
Assim, é mediante aos esquemas que o entendimento constrange a imaginação a determinar os
objetos da intuição sensível segundo uma regra determinada. Portanto, os conceitos puros do
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entendimento por si só não têm significado, indicando apenas a concordância do entendimento
com suas próprias leis. Kant nos diz:
Os esquemas dos conceitos puros do entendimento são, pois, as condições verdadeiros
e únicas que conferem a esses conceitos uma relação a objetos, portanto uma
significação [Bedeutung]; e as categorias, portanto, no fim de contas, são apenas
suscetíveis de um uso empírico possível, servindo unicamente para submeter os
aparecimentos [Erscheinungen] às regras gerais da síntese, mediante os princípios de
uma unidade necessária a priori (em virtude da reunião necessária de toda a
consciência numa apercepção originária) e, deste modo, torná-los próprios a formar
uma ligação universal numa experiência (KrV, B 185).

Assim, as categorias só adquirem validade empírica na medida em que se referem a
esquemas que determinam a experiência possível. Caso as categorias não se apliquem à
experiência possível, o filósofo alemão prossegue:
[...] os conceitos do entendimento, mesmo depois de abstraída qualquer condição
sensível, conservam um significado, mas apenas lógico [logische Bedeutung], o da
simples unidade das representações, às quais porém não é dado nenhum objeto e,
portanto, nenhuma significação [Bedeutung] que possa proporcionar um conceito do
objeto. [...] Assim, as categorias sem os esquemas são apenas funções do
entendimento relativas aos conceitos, mas não representam objeto algum. Esta
significação [Bedeutung] advém-lhes somente da sensibilidade [Sinnlichkeit], que
realiza o entendimento ao mesmo tempo que o restringe (KrV, B 186-187).

Isto ocorre porque o entendimento é incapaz de produzir qualquer objeto, seus
pensamentos apenas subsumem uma diversidade de um objeto provido alhures numa unidade
necessária; sem que essa diversidade lhe seja provida, o entendimento fica privado de toda e
qualquer relação com os objetos. Assim, retirando a condição sensível, os conceitos do
entendimento perdem também sua significação e seu sentido. O movimento conceitual que
permite Kant associar o problema do sentido ao do significado é o seguinte: o conceito [Begriff]
para ter significado [Bedeutung], precisa ter relação com a sensibilidade [Sinnlichkeit]; retirado
dessa relação, o conceito perde seu sentido [Sinn], isto é, se torna não-sentido [Unsinn]64. Ou
seja: caso tomemos a categoria de substância, por exemplo, e a utilizarmos para falarmos de
um objeto que não pode ser representado no tempo, estaremos apenas fazendo um jogo de
sombras, derivando conceitos uns dos outros sem que nenhuma significação objetiva esteja
envolvida; produziríamos assim, juízos metafísicos sem significado ou sentido. Como o filósofo
alemão nos diz:

64

É digno de nota que neste princípio da problemático do sentido [Sinn] e do significado [Bedeutung] Kant não
distingue o sem sentido [Sinnlos] do não-senso [Unsinn] (cf. KU, AA 05: 319 e AA 05: 458). Será apenas com o
Tractatus que as operações lógicas, sendo desprovidas de qualquer conexão com a sensibilidade [Sinnlichkeit],
se tornarão sem sentido [Sinnlos], mas determinantes com relação àquilo que podemos pensar com sentido; já o
conceito de não-senso [Unsinn] será reservado para os enunciados metafísicos que ultrapassam os limites da
linguagem.
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Para que um conhecimento [eine Erkenntnis] possua realidade objetiva, isto é, se
refira [beziehen] a um objeto [einen Gegenstand] e nele encontre sentido [Sinn] e
significado [Bedeutung], deverá o objeto poder, de qualquer maneira, ser dado [i.e., o
objeto deve ser um objeto de uma experiência possível]. Sem isto, os conceitos são
vazios e, se é certo que por seu intermédio se pensou, nada realmente se conheceu
mediante este pensamento, apenas se jogou com representações (KrV, B 194-195).

Em suma, devemos distinguir conhecer e pensar: pelo último, podemos conceber
conceitos que se remetem uns aos outros, mas, vazio de conteúdo sensível, o pensamento
envolvido nessas operações permanece sem sentido. Podemos produzir a ilusão de que estamos
tratando de algum objeto real, quando na verdade estamos apenas realizando um jogo com os
conceitos, derivando suas notas características [Merkmale]. Para que o conhecimento sobre o
objeto seja produzido, é necessário que esse objeto possa ser o conteúdo de alguma experiência
possível. Portanto, ainda que o entendimento possa pensar sobre um objeto não sensível, ele
não pode produzir conhecimento acerca do mesmo, pois é sem sentido.
Por exemplo, podemos pensar no conceito de algo eterno. Ao produzirmos o juízo “o
eterno é mutável”, vemos que ele fere o princípio de não-contradição; por isso percebemos que
o conceito de eterno envolve o conceito de imutável – i.e., imutável é uma nota característica
de eterno. Mais uma vez analisando o conceito de imutável, percebemos que “o que é imutável
está fora do espaço-tempo”, pois o conceito de espaço-tempo necessariamente envolve a
representação de uma diversidade, da mudança; portanto, a fim de que respeitemos o princípio
de não-contradição a representação “imutável” não pode estar contida na representação de
“espaço-tempo”; assim, dizemos que “o que é imutável está fora do espaço-tempo”. Ademais,
no juízo “o que é imutável de nada carece, pois nada pode lhe ser acrescido ou retirado”,
percebemos que o conceito de imutabilidade envolve o conceito de não-carência. Poderíamos
ainda asserir “o que nada carece é perfeito”, pois o conceito de não-carência envolve o conceito
de perfeição. Por sua vez, “o perfeito é completo”, pois, sendo algo perfeito, nada pode lhe ser
acrescido ou retirado. O conceito de perfeição envolve, portanto, o conceito de completude. Por
fim, mediante a proposição “O ser perfeito, imutável, eterno e completo denomina-se Deus”,
percebemos que o conceito de Deus necessariamente tem como suas notas características o
conceito de perfeito, imutável, eterno e completo. Todavia, apenas elucidamos o conceito de
Deus nesses raciocínios, mostrando quais são suas notas características; não provamos a
realidade objetiva ou deduzimos a pretensão de validade objetiva desses conceitos, apenas
mostramos que dado o conceito de Deus, todos os seus predicados seguem-se necessariamente
conforme à forma do pensamento, i.e., os seus predicados seguem-se de acordo com a unidade
analítica do entendimento e o princípio de não-contradição. Pensamo-lo, contudo não o
conhecemos (KrV, B 149).
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Todos os conceitos de semelhante espécie, que excluam em sua representação a
possibilidade de uma intuição sensível, não podem constituir conhecimento, pois todo
conhecimento deve se referir a algum objeto possível de ser dado. Por conseguinte, o
conhecimento está irremediavelmente ligado à sensibilidade, única faculdade capaz de receber
representações e fornecê-las ao entendimento:
Consequentemente, os conceitos puros do entendimento, mesmo quando aplicados a
intuições a priori (como na matemática) só nos proporcionam conhecimentos na
medida em que estas intuições, e portanto também os conceitos do entendimento, por
seu intermédio, puderam ser aplicados a intuições empíricas. Assim, também as
categorias não nos concedem por meio da intuição nenhum conhecimento das coisas
senão através da sua aplicação possível à intuição empírica, isto é, servem apenas para
a possibilidade do conhecimento empírico. A este, porém, chama-se experiência. Eis
porque as categorias [os conceitos puros do entendimento] só servem para o
conhecimento das coisas, na medida em que estas são consideradas como objeto
da experiência possível (KrV, B 147-148).

O objetivo da lógica transcendental é determinar as condições em que um conceito pode
adquirir significado. Assim, apesar de delimitados, os aspectos semânticos e sintáticos, ainda
não atingiram autonomia com relação à língua natural. Acreditamos que a falta de refinamento
desses aspectos numa derradeira semântica e sintaxe de uma linguagem formal em Kant,
permitirá o surgimento de projetos como os de George Boole que se ocuparão precisamente
desta lacuna. Posteriormente, conforme as leis do pensamento adquirirem mais objetividade e
puderem ser expressas numa linguagem formal própria, as pretensões metafísicas desse projeto
poderão se tornar cada vez mais veladas sob a ilusão desta objetividade65.
As condições para a constituição da objetividade das leis do pensamento podem ser
reconstituídas a partir de Kant: como vimos não se trata da investigação de como o pensamento
de fato é ou se dá, pois isso é tão somente uma investigação subjetiva e psicológica de como
esses princípios são aplicados na experiência, mas sim de quais condições ele deve satisfazer
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Cf. o ensaio de Rudolf Carnap intitulado Superação da metafísica pela análise lógica da linguagem. Já pelo
por seu título podemos conceber o seu projeto: demonstrar a impossibilidade dos enunciados metafísicos através
da análise de suas formas lógicas. Ele nos diz: “No âmbito da metafísica (incluindo qualquer filosofia dos valores
e qualquer ciência das normas), a análise lógica leva ao resultado negativo, segundo o qual as supostas proposições
desse domínio são completamente sem-sentido (sinnlos). Com isso, chega-se a uma superação radical da
metafísica, que não era possível do ponto de vista dos antimetafísicos anteriores. É certo que ideias parecidas já
se encontravam em muitas considerações anteriores, por exemplo, naquelas de cunho nominalista; mas a
realização decisiva só é possível hoje, depois que a lógica, graças a seu desenvolvimento nas últimas décadas,
tornou-se uma ferramenta suficientemente precisa” (CARNAP, 2016, p. 96, grifo nosso). Ora, é precisamente
este ponto que devemos explicar: como o empreendimento metafísico de Carnap pode ser tão opaco para ele
próprio? A resposta a esta pergunta reside na forma como a lógica transcendental construiu sua objetividade, até
ser (re)conhecida como uma ciência puramente formal em sua época, nos anos 30 do século passado.
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para ter sentido66. Este é o tribunal da razão kantiano, a partir do qual a pretensão à validade
objetiva dos enunciados metafísicos pode ser avaliada:
[...] [a Crítica] é um convite à razão para de novo empreender a mais difícil das suas
tarefas, a do conhecimento de si mesma e da constituição de um tribunal que lhe
assegure as pretensões legítimas e, em contrapartida, possa condenar-lhe todas as
presunções infundadas; e tudo isto, não por decisão arbitrária, mas em nome das suas
leis eternas e imutáveis. Esse tribunal outra coisa não é que a própria Crítica da Razão
Pura (KrV, A XI-XII).

Obviamente, estas leis eternas e imutáveis são as leis do pensamento. A finalidade dessas leis
são enfim, prescrever regras à razão, indicando quais condições devem ser satisfeitas para que
seus conceitos adquiram significado. Caso essas leis sejam violadas, seremos levados às
antinomias da razão pura.
Neste ramo da metafísica que trata dos argumentos acerca da natureza e constituição do
mundo, tido como o conjunto de todas os aparecimentos (objetos e eventos esáacio-temporais).
Quando considerada deste modo, a razão é capaz de fornecer argumentos logicamente
necessários a favor de duas teses contrárias (a tese e a antítese), conduzindo-se à aporia. Tais
antinomias se originam do próprio desejo da razão de conhecer (lembremo-nos que o
entendimento era determinado quanto à sua finalidade, a aquisição de conhecimento), que
inevitavelmente a leva a ultrapassar suas leis. Portanto, todo enunciado produzido nesses ramos
da metafísica é desprovido de sentido ou significado. A única solução das antinomias é atingida
quando concebemos os conceitos puros não como reais, mas antes como regra que prescreve
quais condições devem ser satisfeitas para que possamos dar-lhes significado.
Surge assim não somente a identificação da filosofia com a metafísica, mas também a
necessidade de que ela seja submetida à crítica, pois a natureza de seus enunciados são todos
problemáticos. Provavelmente, o maior legado do criticismo kantiano à lógica será sua noção
de que a solução dos problemas em filosofia depende da constituição do significado dos
elementos envolvidos em seus enunciados. Como vimos, esta problemática conduzirá Kant a
estabelecer um modelo de ciência paradigmática, cujos significados já são dados. Em seguida,
veremos de que modo o lógico inglês George Boole se insere nesta tradição e em que medida
ele contribui para este projeto de crítica kantiana, associada a uma ciência da lógica.
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Conforme a ilusão de que a lógica deva se fundar em alguma faculdade cognitiva do sujeito for sendo eclipsada
pelo avanço da objetividade das leis que ela determina, mais analítica, no sentido kantiano, a lógica poderá se
tornar e, consequentemente, menos metafísica. Uma Investigação das Leis do Pensamento, de George Boole,
está repleto de exemplos desse tipo crítico e antimetafísico da lógica.
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3.2 A IMAGEM CLÁSSICA DO PENSAMENTO: UMA INVESTIGAÇÃO DAS LEIS
DO PENSAMENTO DE GEORGE BOOLE

Recapitulemos a hipótese que guia nossa investigação: a invenção do conceito
proposicional se deu a partir da noção de proposição científica. Mostramos como é possível se
remontar a genealogia dessa problemática à lógica transcendental kantiana. Neste sentido,
observamos o surgimento daquilo Deleuze e Guattari caracterizaram como reducionismo da
lógica: a proposição científica serve como medida para a “descoberta” de outra ordem de
proposições, propriamente lógicas; contudo, essas últimas precisam delimitar um novo objeto
em sua diferença específica do objeto das ciências empíricas, como a psicologia por exemplo,
capaz de lhes dar referência. Tal objeto denomina-se pensamento puro; ademais, vimos de que
modo se constituiu a natureza das leis dessa ciência e em qual sentido elas prescrevem regras.
Contudo, ainda precisamos estabelecer o fio condutor que liga Kant (em meados do século
XIX) ao projeto logicista contemporâneo (em meados do século XX), com Gottlob Frege (18481925). Podemos, por ora, apontar que o elo perdido desta narrativa se encontra no lógico inglês
George Boole67.
O modo como Kant equacionou o problema do conhecimento, lançou as bases para a
concepção de leis do pensamento objetivas que, sendo uma vez distinguidas das representações
subjetivas, poderiam ser cientificamente determinadas e cuja validade seria universal. Trata-se
da fundação de uma nova ciência, a ciência das leis do pensamento. Como nos aponta Patton,
é a partir da Crítica que a lógica adquire o estatuto de ciência, em oposição ao paradigma então
vigente de arte (PATTON, 2018, p. 125). Sem essa revolução teórica, a lógica não poderia ser
definida em termos puramente formais e permaneceria sendo apenas um instrumento do
raciocínio em geral, um órganon do pensamento como nos diz Kant. Neste sentido, sua
refundação da disciplina é fundamental para entendermos o logicismo contemporâneo, uma vez
que todo seu paradigma se desenvolve a partir do pressuposto da objetividade das leis do
pensamento. Antes de serem dadas, as pressuposições filosóficas que tornaram essa ciência
possível precisaram ser construídas e é neste sentido que o filósofo alemão se insere na história
do logicismo, pois após sua Crítica: “[...] podemos mais adequadamente purificar a lógica das
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George Boole (1815-1864) foi um lógico, matemático e filósofo inglês criador do primeiro sistema de lógica
formal, a álgebra booleana.
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intrusões da psicologia e da metafísica, livrando-nos da convicção de que a lógica é um
"instrumento da descoberta científica" ao se aceitar a ideia de Kant de que a lógica é formal”
(HEIS, 2012, p. 104).
Entretanto, neste princípio a lógica transcendental kantiana não possuía signos, ou
caracteres, enquanto variáveis capazes de expressar relações lógicas. Em suma, ainda não
possuíamos um traço característico do paradigma lógico: a utilização de uma ideografia, ou
uma linguagem formal. A razão dessa impossibilidade na lógica kantiana está fundada na
natureza de sua investigação: ao recusar a possibilidade da lógica pura ser um instrumento da
razão, conjuntamente Kant impossibilitou-se de pensar qual seria o meio apropriado para
expressar as relações que estabelecera. Assim, neste primeiro momento o projeto de uma lógica
transcendental ficou restrito à determinação das condições de referência do pensamento, o que
denominamos de semanticismo. Contudo, esta refundação da lógica já foi suficiente para que a
disciplina prosseguisse sozinha seu caminho rumo à cientificidade, delimitando cada mais seu
objeto e adquirindo uma linguagem mais específica.
Neste sentido, não demorou muito para que a boa nova da ciência do pensamento
chegasse a Grã-Bretanha68, influenciando o rumo da ciência da lógica nas ilhas. Em 1854, o
lógico inglês George Boole publica sua obra principal em lógica, Uma Investigação das Leis
do Pensamento nas Quais estão Fundadas as Teorias Matemáticas da Lógica e das
Probabilidades [An Investigation of the Laws of Thought on Which are Founded the
Mathematical Theories of Logic and Probabilities]69. Dessa maneira, essa parte de nossa
investigação será dedicada à ligação entre Kant e George Boole, onde buscaremos determinar
de que modo podemos compreender a construção da imagem do pensamento que despontará
no projeto logicista do final do século XIX e início do XX. Ao final de nossa análise, poderemos
identificar de que modo o projeto de uma ciência formal das leis do pensamento atingirá sua
maturidade na forma de ideografia, estabelecendo uma derradeira gramática do pensamento
filosófico.
O título completo da obra, Uma Investigação das Leis do Pensamento nas Quais estão
Fundadas as Teorias Matemáticas da Lógica e das Probabilidades, já indica parte de seu
projeto: a princípio podemos notar que as teorias matemáticas não são as próprias leis do
pensamento, mas se baseiam nelas. Enquanto as teorias matemáticas são a nova ciência a ser

68

Acerca da relação entre Kant e sua influência entre os lógicos britânicos do século XIX, cf. HEIS, 2012.
Doravante Investigação. Todas as citações que se seguem desta obra são uma tradução nossa, a referência é
dada conforme a paginação do original em inglês.
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investigada, os processos cognitivos envolvidos, que lhe servem de fundamento, são as leis do
pensamento. Apesar de não ser explicitamente reconhecido, o próprio projeto se baseia na
distinção kantiana entre processos cognitivos e ciência: a objetividade da última deve ser
fundamentada pela possibilidade dos primeiros. Neste sentido, a exposição dos processos
cognitivos equivale à determinação dos princípios que regem a ciência da lógica, pois seu objeto
não deve conter mais que o prescrito na análise das cognições envolvidas em sua
fundamentação. Mas já aí podemos notar uma novidade quanto ao escopo da ciência lógica que
o separa completamente do projeto de lógica transcendental kantiana: o acréscimo do
complemento ‘Teorias matemáticas da Lógica’. Mas por que conceber que a lógica é
matemática é uma novidade dentro do paradigma desta ciência nascente? Ora, conforme vimos
na seção anterior, o papel da matemática (e Kant tinha em mente principalmente a geometria)
estava restrito à estética transcendental. O modo como a imaginação construía as figuras
geométricas ou fazia suas operações aritméticas dizia respeito somente à ciência da
sensibilidade, nada podendo nos dizer sobre os princípios e o escopo da ciência do
entendimento, a lógica. O único modo no qual a estética transcendental dizia respeito à lógica
e ao entendimento era oferecendo à primeira as condições de referência de seus conceitos e ao
último as condições para que suas operações tivessem sentido.
Assim, a revolução de Boole e o ponto no qual seu projeto difere radicalmente de Kant
reside no que este último havia explicitamente recusado: a possibilidade de que a lógica tivesse
algo a ver com a matemática. Esta é a primeira vez que as funções lógicas decalcadas da
matemática, conforme o caminho apontado por Deleuze e Guattari (DELEUZE; GUATTARI,
2010, p. 165), adquiriram uma método de exposição científico: a lógica se tornou uma
ideografia. Nosso primeiro problema é, portanto: como pôde a lógica se apropriar da linguagem
matemática, tornando-se uma espécie de metamatemática? Para tanto, a possibilidade da união
entre ciência lógica e matemática, precisou ser construída, uma vez que ela era não somente
ausente em Kant, mas a recusa era fundamental para a possibilidade da sua ciência lógica.
Passemos à análise da Investigação para explicitarmos o modo como o Boole esquematizou
seu problema, criando assim essa possibilidade.
O lógico inglês inicia o primeiro capítulo de sua Investigação com a seguinte asserção:
O projeto do seguinte tratado é investigar as leis fundamentais daquelas operações da
mente através das quais o raciocínio é realizado; dar uma expressão delas na
linguagem simbólica de um Cálculo e, sobre essa fundação, estabelecer uma ciência
da Lógica e construir seu método [...]; e, finalmente, coletar, a partir de vários
elementos da verdade trazidos à luz no curso dessas investigações algumas
declarações concernentes à natureza e constituição da mente humana (BOOLE, s/d,
p. 1).

115

Devemos compreender a especificidade do objeto teórico delineado para a lógica: as leis do
entendimento, ou mais simplesmente as leis da mente. Ora, tal tipo de investigação só é possível
uma vez que partamos do pressuposto que a lógica não é um instrumento do raciocínio, mas
sim um cânone para o mesmo. Como vimos, o que se coloca em questão nessa transformação
da natureza da disciplina é o seu caráter normativo: enquanto simples instrumento, a lógica
carece da pretensão de delimitar um objeto específico, ela permanece sendo apenas uma
disciplina que nos ajuda a fazer novas descobertas científicas, mas não as funda. Essa
fundamentação só ocorre quando se concebe a lógica como uma ciência normativa para o
pensamento em geral. Isto significa dizer que, em conformidade com Kant, para Boole a lógica
é um cânone da razão, não apenas um instrumento. Contudo, aqui Boole ultrapassa o filósofo
alemão, na medida em que estas leis do entendimento devem ser expressas numa linguagem
simbólica, um Cálculo. Em última análise, é sob este alicerce que o lógico inglês pretende
fundar sua nova ciência: a natureza normativa desta nova ciência lógica deve ser capaz de ser
expressa numa linguagem algébrica. É por esta razão que não podemos identificar em Kant o
logicismo, cabendo a Boole criar as condições para que este paradigma surja na lógica: o
filósofo alemão foi apenas capaz de inaugurar um novo campo de pesquisa para a lógica, através
de sua lógica transcendental, contudo foi Boole quem levou a cabo a tarefa de dar uma
linguagem científica à tal ciência em nascimento por associá-la à matemática.
Ora, de acordo com nossa hipótese, podemos verificar aqui uma contribuição de Boole
ao projeto logicista: apoiado na ciência das leis do pensamento, mas tornando-as expressões
numa linguagem de signos, o lógico inglês revoluciona a natureza problemática dessa ciência,
pois após suas investigações, necessariamente a lógica deverá se desenvolver a partir de um
sistema de linguagem próprio, capaz de expressar a natureza do objeto que ela trata. Trata-se
de um incremento ao paradigma: o pensamento puro encontrou aí um auxílio nas expressões e
leis algébricas: isomorfia da linguagem lógica e pensamento puro. Então, nada mais
surpreendente que “a lógica seja uma ideografia”, entendida como linguagem formal do
pensamento puro. Se pudermos chamar a lógica transcendental em Kant de conceitologia, será
após Boole que a lógica será derradeiramente tornada uma conceitografia70.
Desde seu início e devido à natureza de seu objeto, a lógica precisa estabelecer critérios
de demarcação que a difiram das ciências empíricas, como a física e a psicologia. Neste sentido,
como apontam Deleuze e Guattari, a acusação de psicologismo, seja abominada ou conjurada,
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Acerca da relação entre o paradigma lógico contemporâneo e uma ideografia em Deleuze e Guattari, cf. seção
2.4
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parece ser um efeito estrutural imanente a este sistema discursivo, na medida em que ela indica
a rota de fuga, o decalque negativo de seu objeto teórico: o pensamento puro (DELEUZE;
GUATTARI, 2010, p. 165). Estes traços podem ser igualmente encontrados no lógico inglês:
Eles [Os estudos sobre lógica] nos instruem sobre o modo no qual a linguagem e
número servem como auxílios instrumentais no processo de raciocínio; eles nos
revelam em algum grau a conexão entre os diferentes poderes do nosso intelecto
comum; eles colocam ante a nós o que [...] são os padrões essenciais da verdade e
da correção, – que não são derivados exteriormente, mas profundamente
fundados na constituição das faculdades humanas (BOOLE, s/d, p. 2, grifo nosso).

Ora, que as leis da lógica estejam fundadas na constituição das faculdades humanas
significa que elas não estão submetidas às situações concretas de nossa vivência empírica, pelo
qual realizamos nossas operações mentais mais básicas, mas que elas constituem um objeto de
direito a priori na forma do pensamento puro. As situações concretas nos quais os raciocínios
ocorrem apenas indicam de que modo essas operações se misturam com os dados dos sentidos
ou de outras faculdades, não interferindo nas leis formais que regem seu uso. Daí surge tanto a
necessidade e normatividade dos teoremas determinados pelas leis do pensamento, quanto a sua
separação das leis psicológicas que determinam sua aplicação de fato:
Nós não criamos a constituição de nossas próprias mentes, ainda que esteja em nosso
poder modificar o caráter delas. E na medida em que as leis do intelecto humano não
dependem da vontade, então as formas da ciência, das quais ela constitui a base, são
independentes da escolha individual em todos aspectos essenciais (BOOLE, s/d, p. 8).

Com este movimento, Boole pretende justificar o objeto teórico da nova ciência que ele
está propondo ao oferecer um critério de demarcação: ainda que possamos modificar o caráter
das nossas mentes, por exemplo, por meio das convenções sociais e outras contingências, o
modo como elas se constituem e realizam suas operações permanece inalterado. Assim, outras
disciplinas, como a psicologia, podem explicar como nas situações concretas nós pensamos,
relacionando determinados objetos segundo relações de contiguidade, semelhança etc; contudo,
elas são incapazes de nos mostrar como, em última instância, é possível para nosso
entendimento agrupar diferentes objetos sob uma única representação, sob um conceito71. Isto
é a tarefa da lógica e na medida em que não podemos transformar a natureza dessas operações
por meio de nossa vontade, é forçoso que devamos conceber a possibilidade desse
conhecimento como um dado a priori sobre a natureza de nossa mente. Assim, as leis lógicas
passam a ser concebidas como imutáveis e transcendentais, na medida em que elas determinam
as condições que devem ser satisfeitas para que um objeto se conforme à forma como pensamos,
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No vocabulário matemático do lógico inglês, classe ou conjunto. Logo adiante trataremos das consequências de
sua substituição da noção de conceito por classe no que diz respeito à ciência da lógica.
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isto é, elas determinam as leis dos processos cognitivos envolvidos para que qualquer
conhecimento seja possível, como nos diz Boole:
[A objetivo da lógica é] Revelar as leis secretas e as relações daquelas faculdades
superiores do pensamento através das quais todo conhecimento, para além do
meramente perceptivo, é adquirido ou amadurecido (BOOLE, s/d, p. 2).

Por meio dessa separação entre conhecimento meramente perceptivo ou empírico e ciência das
leis do conhecimento, o lógico inglês repete o mesmo procedimento que permitiu Kant separar
as ciências [Wissenchaften] dos processos cognitivos [Erkenntnisse] envolvidos na
fundamentação da possibilidade das primeiras. Seu objetivo é, portanto, analisar os processos
cognitivos envolvidos na produção de qualquer conhecimento; a ciência que expõe os princípios
envolvidos nestes processos é a lógica.
Contudo, podemos aqui notar uma diferença fundamental que separa seus projetos: em
Kant, o pensamento, enquanto operação do entendimento, é considerado per se como objeto
suficiente para a lógica pura – em última análise, essa ciência descreve as operações da mente
tão somente, prescrevendo-as regras, e não o meio para expressá-las. A determinação do meio
adequado para o pensamento atingir seus fins era o objeto da lógica aplicada, considerada um
órganon do entendimento, mas não da lógica pura. Já em Boole, o pensamento necessitará de
auxílio instrumental para se desenvolver, recorrendo ao auxílio da linguagem e do número. Para
o lógico inglês, a lógica, além de prescrever as regras para as operações do entendimento,
também lhes oferece um meio adequado para sua expressão, um instrumento. Assim, surge a
possibilidade de uma lógica pura que seja ao mesmo tempo um cânone da mente e seu órganon.
E como o lógico inglês conseguiu unir aquilo que Kant havia separado?
Vimos que, para o filósofo alemão, o caráter normativo da lógica transcendental vinha
de sua capacidade de oferecer um conteúdo às operações do entendimento consideradas, isto é,
garantir que cada conceito envolvido nas operações do pensamento possuísse referência. Assim,
a semântica da lógica kantiana parte de uma relação básica entre conceito e seu objeto. Por
outro lado, Boole toma como ponto de partida a dependência da lógica quanto à linguagem
matemática para expressar suas relações e isto o levará a considerar, não a relação entre conceito
e objeto como fundamental para a lógica, mas a relação mais geral entre signo e seu significado,
como ele nos diz:
signos ocupam o lugar e preenchem a função de concepções e operações da mente; e
já que estas concepções e operações representam coisas, além de conexões e relações
dessas coisas, então os signos representam coisas com suas conexões e relações; e,
finalmente, se signos tratam das concepções e operações da mente, eles estão sujeitos
às leis dessas concepções [conceptions] e operações (BOOLE, s/d, p. 19).

118

Por meio desse pequeno passo de abstração, Boole é capaz de generalizar as operações
do entendimento, pelo qual ele concebe que uma diversidade qualquer esteja contida numa
totalidade, tomando um signo qualquer como representante dessa concepção72. Uma vez que o
signo é abstrato, ou indeterminado, ele pode ser convencionado, ou determinado, conforme a
necessidade de se descrever os processos do entendimento envolvidos. Assim, pode-se tomar,
por exemplo, signos genéricos como x, y, z etc como representantes dos conceitos envolvidos
nas operações do entendimento e as relações algébricas de +, −,×, = como representantes
daquelas operações. O que obtemos, neste caso, é uma linguagem artificial com regras
semânticas e sintáticas próprias. Por exemplo, caso queiramos expressar a proposição “os
homens são racionais”, podemos convencionar utilizar “x” para denotar a classe de “todos os
homens”, “y” para a classe “todas as coisas racionais”. Assim, a tradução do enunciado para a
linguagem formal se torna “𝑥𝑦 = 𝑦𝑥”, ou seja, o conjunto formado por todos homens racionais
é igual ao conjunto de todas as coisas racionais que são homens. Esse nível de abstração não
era possível dentro da lógica transcendental kantiana, pois simultaneamente ao processo que o
filósofo alemão constituiu essa ciência sob o modelo semântico, ele retirou dela sua sintaxe
própria – como vimos, para Kant, a lógica dava as regras para a razão, não era seu instrumento.
É somente quando o lógico inglês reintroduz na lógica seu aspecto instrumental que surge em
seu horizonte a possibilidade de conceber a expressão adequada às operações envolvidas na
lógica73. Entretanto, apesar desta discrepância entre os projetos de ciência lógica entre estes
autores, é digno de nota que Boole ainda compartilha dos mesmos pressupostos semânticos que
Kant delineou: que todo conceito possua referência.
A versão booleana deste pressuposto é a asserção que todo signo determina um
significado e o pressupõe: os signos representam coisas e relações entre coisas. De um ponto
de vista mais geral, conforme nosso discurso é produzido por meio de signos, isto implica que
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O verbo latino conceber [concipio] origina ambos os termos conceito [conceptus] e concepção [conceptio], a
variação dos sufixos -us e -io apenas indica o produto da ação de conceber, o conceito, e a própria ação de conceber,
a concepção. Portanto, não devemos nos espantar com a falta do termo ‘conceito’ em Boole, uma vez que sua
utilização do termo concepção [conception] delimita precisamente o mesmo problema que Kant lidava ao tratar
das operações do entendimento: o processo pelo qual o entendimento concebe uma diversidade quaisquer de
objetos sob uma totalidade, um conceito. Entretanto, essa pequena mudança etimológica por meio da qual Boole
trata da ação do entendimento, a concepção, e não do produto dela, o conceito, produzirá importantes efeitos em
sua teoria, uma vez que essa distinção terminológica o permitirá tratar do produto dessas concepções como classes,
e não somente enquanto conceitos, como veremos em seguida.
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Neste princípio da lógica formal, não há uma fundamentação do porquê o pensamento necessita do auxílio da
linguagem para se expressar. Essa necessidade aparece simplesmente como o pressuposto implícito das
investigações de George Boole, sem que ele próprio seja capaz de refletir sobre esse princípio. Será tão somente
com Gottlob Frege que essa necessidade será explicitada e fundamentada, o que levará a mais uma transformação
na linguagem formal da lógica.
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todo discurso pressupõe objetos aos quais ele se refere: “Em todo discurso, seja a mente
conversando com seus próprios pensamentos ou o indivíduo no seu intercurso com outros, há
limite pressuposto ou expresso dentro do qual os objetos de sua operação estão confinados”
(BOOLE, s/d, p. 30). Ora, na medida em que este discurso se efetiva em linguagem, por meio
de signos, isto significa dizer que todo signo pressupõe um conjunto de objetos, a partir dos
quais as operações do entendimento se realizam74. Não por acaso, o nome que o lógico inglês
dá a tal operação mais elementar é ato definido de concepção: trata-se de uma ação do
entendimento pela qual ele concebe, de determinado modo, um universo capaz de dar referência
aos signos considerados. E, é claro, tal operação é fundada na imaginação do espírito humano:
é a partir desta faculdade que selecionamos, em nossa intuição, uma classe determinada de
coisas ou indivíduos atuais os quais nossa atenção se volta (BOOLE, s/d, p. 31). Trata-se de um
isomorfismo quase perfeito ao esquematismo da lógica transcendental kantiana, se não fosse
por um pequeno detalhe: definiu-se as operações do entendimento, já o conteúdo dessas
operações precisa ser dado pela imaginação; entretanto, diferentemente de Kant, já podemos
distinguir dois elementos nesta mesma operação: a concepção da mente que constrange a
imaginação a conceber seus objetos, e a própria coleção de coisas concebidas. Ainda que não
explicitamente, o sistema booleano introduz e depende da distinção entre o conceito e a classe
denotada pelo conceito.
A transformação do problemática que liga o produto das operações lógicas às classes
(Boole) ao invés dos conceitos (Kant) também nos revela mais do que uma mera mudança
terminológica. Conforme vimos, o conceito é uma representação que envolve um objeto, mas
não é, ele próprio, um objeto, por isso o conhecimento proveniente dos conceitos é somente o
meio para a finalidade do conhecimento que são os objetos; estes últimos se apresentam
imediatamente na intuição, por isso a intuição não envolve mediação alguma: nosso
conhecimento sobre os objetos é precisamente o modo como eles se apresentam em nossa
intuição. Desse modo, quando Boole coloca o problema do produto das operações lógicas sob
a noção de classe, ele também está radicalmente transformando a natureza da lógica, pois,
diferentemente dos conceitos, as classes podem ser consideradas objetos. Em suma,
diferentemente dos conceitos kantianos, as classes booleanas são um conhecimento imediato,
elas podem ser consideradas em si mesmas como uma coisa.
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Esta tese é análoga à asserção kantiana de que todo conceito pressupõe uma intuição correspondente. O que está
em questão, em ambos os casos, é a necessidade de conferir um significado ao termo considerado, seja ele um
conceito, como em Kant, ou somente um signo em geral, como em Boole.
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Esta transformação teórica está diretamente ligada à forma como o lógico inglês olhou
para a álgebra. Digamos por exemplo na equação 𝑥(1 − 𝑥) = 0, o termo 𝑥 não designa somente
o conceito ainda indeterminado de um número, mas o conjunto dos números que podem ser a
referência deste conceito – neste caso, o conjunto formado por 0 e 1. A grande revolução teórica
de Boole é ter demonstrado a possibilidade de que um objeto seja dado a priori ao entendimento
a partir das suas próprias leis, sem recorrer em nenhum momento à sensibilidade. Isto é
suficiente para arruinar todo o projeto de lógica transcendental kantiana em sua separação da
lógica pura: a única característica que diferiria a primeira da segunda seria sua capacidade de
demonstrar a ligação das leis do entendimento às leis da sensibilidade, realizando o desejo de
conhecimento do entendimento ao mesmo tempo que o restringe nos objetos sensíveis. Toda
distinção kantiana entre juízos sintéticos a priori e juízos analíticos reside nesta possibilidade:
os juízos analíticos, que formam o núcleo da lógica pura, pressupõem seus conceitos como já
dados, ligado a algum objeto qualquer; apenas os juízos sintéticos, que formam o núcleo da
lógica transcendental, demonstram a ligação dos conceitos aos seus objetos na sensibilidade.
Neste sentido, para Kant, a lógica pura deve estar submetida à lógica transcendental, pois sem
a última o objeto teórico da primeira se torna infundado. Ora, o que Boole acabou de demonstrar
é que o entendimento não precisa recorrer a nenhuma outra faculdade para que ele constitua o
objeto de seu conhecimento: podemos derivar os objetos da lógica pura a partir das próprias
leis do entendimento, sem necessidade alguma de qualquer outro princípio transcendente.
Entretanto, é digno de nota que as consequências teóricas desta revolução booleana serão em
grande medida desconhecidas para o seu criador, uma vez que sua operação mais básica, o ato
definido de concepção, ainda nos remete à imaginação.75
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Em suma, Boole não está consciente das possibilidades que ele cria para a nova ciência que ele funda. Somente
com Gottlob Frege surgirá a percepção de que as noções de conceito e classe podem ser definidas somente em
função de suas relações de implicância lógica – este é o significado da célebre Lei Básica V, do seu Leis Básicas
da Aritmética, que determina a correspondência biunívoca entre conceitos e classes (FREGE, 1964, p. 72). De
todo modo, faltava ao lógico inglês a consciência de que a distinção entre conceito e classe que ele coloca em cena
era já suficiente para retirar da imaginação qualquer papel na constituição dos processos cognitivos envolvidos na
ciência lógica. Será tão somente com Frege que a lógica poderá se desfazer de seus últimos resquícios do
intuicionismo kantiano, se tornando uma ciência puramente analítica e, portanto, não metafísica – lembremo-nos
que, para Kant, a metafisica, apesar de repleta de juízos analíticos, era a ciência dos juízos sintéticos a priori; caso
demonstrássemos que uma ciência analítica consegue definir seu objeto teórico a partir de processos cognitivos
imanentes, a pretensão à validade objetiva de seu conhecimento estaria fundada; essa ciência seria, portanto, não
metafísica. É precisamente isto que George Boole tornou possível, apesar de não o saber – caberia a Frege colher
os frutos desta descoberta. Esta redefinição da problemática da lógica é fundamental, uma vez que quanto mais
próxima do discurso matemático ela for, menos metafísica (e filosófica) ela parecerá ser. Desse modo, quanto mais
a lógica adquire uma linguagem própria, mais seus pressupostos filosóficos podem se esconder sob a ciência que
eles tornaram possível. Em última análise, estamos observando o nascimento da precisão técnica que Carnap se
orgulhava na lógica e que a tornava tão antimetafísica (CARNAP, 2016, p. 96).
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E o que torna Boole tão ambíguo, ao mesmo tempo compartilhando de tantos
pressupostos kantianos, como seu semanticismo, e produzindo rupturas com o filósofo alemão?
A resposta a esta pergunta reside naquilo que ambos consideraram como modelo paradigmático
de ciência e no papel que designaram à lógica nesse projeto. Vimos como, em Kant, a predileção
do que vinha sendo a ciência mais bem estabelecida, a geometria euclidiana, como paradigma
do que podia ser dito científico ou não. É da resposta à pergunta que norteia a estética
transcendental, como é possível a ciência da geometria, que o filósofo alemão encontrará uma
pergunta ainda mais geral, como são possíveis os juízos sintéticos a priori, que guia sua lógica
transcendental. Na resposta desta última pergunta, observamos a adequação do conceito àquilo
que pode ser dado na experiência possível. Mas no que consiste essa experiência possível
kantiana? Essa é a pergunta sobre a qual esboçaremos uma resposta nas próximas páginas.
Ora, a experiência possível era justamente aquilo que a geometria grega assim tornou
possível. Toda lógica transcendental kantiana foi escrita como um apêndice ao modelo
geométrico euclidiano, constituído na estética transcendental. Observamos, assim, o
estabelecimento de conceitos filosóficos que dependem de objetos definidos no interior de um
paradigma científico que ainda era demasiado intuitivo. Na medida em que a geometria grega
dependia de uma noção de espaço ainda tridimensional, como aquele que nos relacionamos nos
em nossa vivência subjetiva, a lógica kantiana, que nasceu na dependência desta ciência,
necessariamente substancializou nosso modo de apreensão sensível do mundo como condição
de possibilidade para o conhecimento em geral. Desse modo, são os próprios conceitos de
tempo e espaço, na filosofia kantiana, que pressupõem a existência atual dos objetos que vêm
a ocupá-los. Assim, o filósofo alemão limitou o conceito àquilo que pode ser dado no mundo
do vivido, das nossas representações subjetivas. Contudo, esse mundo do vivido tornou-se a
mais pobre das experiências possíveis até mesmo para a ciência: o mundo da geometria grega
tornado condição da possibilidade do mundo moderno.
Se a geometria euclidiana cumpriu essa função na epistemologia kantiana, que coube à
lógica então? Ela se ocupou de oferecer conceitos que serviam para fundamentar justamente o
que podia ser pensado segundo aquele plano da referência determinado pela geometria grega.
Desde seu início, no fim da modernidade, a lógica transcendental nunca foi capaz de constituir
o plano da referência, sendo inteiramente dependente das proposições científicas extraídas da
geometria para tal. Porém, uma vez fixado esse plano, era necessário mostrar como era possível
que aquelas proposições científicas envolvessem processos cognitivos. Encontrou-se nos
conceitos lógicos o fundamento dos juízos que compõem a geometria, os sintéticos a priori.

122

E que função restou à filosofia? Identificada com a metafísica por Kant, vimos que a
possibilidade de seus conceitos passou a ser determinada sob os limites da lógica, sob a pena
de deixar de ser objetiva e se tornar um mero jogo dialético, não-senso, desprovida de sentido
ou significado. Para salvar a metafísica, e a filosofia, desse risco coube a Kant reterritorializar
seus conceitos sob o único lugar próprio da modernidade, eu. Foi na manifestação do sujeito,
na ligação entre a apercepção pura e sensível, que a metafísica se salvou de ser engolida pela
lógica transcendental, encontrando sua razão de ser numa fundamentação egocêntrica da
geometria grega.
Lembremo-nos das Antinomias da Razão Pura, onde Kant enfrentará boa parte da
filosofia moderna que o antecedeu. Lá, o filósofo alemão analisará as frases que compõem os
sistemas filosóficos a partir dos raciocínios que elas expressam e, em seguida, investigando
nesses juízos seus conceitos mais fundamentais e avaliará sua pretensão de objetividade. Quais
são os resultados encontrados por Kant? Que esses conceitos carecem de sentido e referência,
ultrapassam aquela experiência possível – aquela do mundo grego –, devem ser abandonados.
Finaliza-se assim a filosofia moderna com uma máxima que expressa aquilo que a maioria dos
filósofos modernos não teriam visto: que nenhum conceito ultrapasse a experiência possível.
Mas por que os filósofos modernos haveriam de vê-la?
Ora, do ponto de vista da ciência, talvez uma das maiores transformações dos
paradigmas científicos modernos moderna tenha sido a algebrização da matemática76. Distante
do paradigma da matemática geométrica grega, a matemática algébrica moderna constituiu um
novo eixo de coordenadas e limites que em muito superou os gregos: surgiram as funções,
equações diferenciais, integrais entre as novas funções científicas e essas já não dependiam da
construção de figuras para a realização de suas demonstrações. Rapidamente esse paradigma
conquistou o favor dos filósofos naturais, permitindo uma nova compreensão do mundo do
vivido para além do nosso modo de representação subjetivo. Como o próprio Kant observa nas
antinomias, boa parte do debate travado entre os filósofos tinha sua origem numa noção física
ou matemática dos conceitos. Basta lembrarmos, por exemplo, que na segunda antinomia o
debate era estabelecido principalmente entre a escola dos monadistas, os filósofos que se
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Diferentemente dos antigos que dependiam da construção de figuras para a realização das demonstrações
matemáticas, sejam aritméticas ou geométricas, os desenvolvimentos da álgebra na modernidade permitiram que
as proposições matemáticas fossem pela primeira vez expressas por funções. Segundo Roque: “A aritmética
generalizada [a álgebra], criada na Idade Moderna, era superior à geometria dos antigos, pois, partindo do conceito
de inteiros absolutos, foi possível estender seus domínios passo a passo: de inteiros a frações, de números racionais
a números irracionais, de positivos a negativos, de números reais a números imaginários.” (ROQUE, 2012, p. 386387).
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vinculavam à metafísica leibniziana, e os atomistas, os filósofos que se vinculavam à metafísica
newtoniana77. Ora, como poderiam esses oponentes não perceber os limites da experiência
possível? A resposta desta pergunta nos conduz à outra: que experiência possível?
Decerto, o debate filosófico exposto nas antinomias estava diretamente ligado ao
desenvolvimento da filosofia natural e da matemática algébrica na modernidade. Essas ciências
já haviam alterado aquilo que podia ser dado como objeto de investigação e, portanto, do que
era a experiência possível. Esses novos paradigmas científicos criaram novos planos de
referência, tornando possível outros tipos de objetos que não àqueles da geometria grega. Em
miúdos, a experiência possível moderna não era a experiência possível grega. Os filósofos
modernos não viam os limites da experiência possível kantiana, porque o plano de referência
que eles utilizavam para se localizar no mundo era totalmente distinto daquele de Kant. Então
como não iriam os filósofos modernos ultrapassar a experiência possível kantiana? Dois de seus
principais expoentes, Isaac Newton e Gottfried Leibniz, estavam na vanguarda desses novos
paradigmas científicos e foi às suas respectivas experiências possíveis que seus planos de
imanência se remetiam. Para o estabelecimento de seu tribunal da razão, foi necessário que o
filósofo alemão criasse critérios capazes de deslegitimar as considerações metafísicas
provenientes dos avanços mais recentes na álgebra e na teoria das funções produzidas por
aqueles autores. O projeto de lógica transcendental kantiana só ganha sentido a partir do papel
conferido à geometria e aritmética na estética transcendental, em detrimento da álgebra, por
exemplo, totalmente ignorada pelo filósofo alemão78.
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A segunda antinomia da razão pura é assim resumida pelo filósofo alemão na Crítica: Tese: “Toda a substância
composta, no mundo, é constituída por partes simples e não existe nada mais que o simples ou o composto pelo
simples” (KrV, B 462), e antítese: “Nenhuma coisa composta, no mundo, é constituída por partes simples, nem no
mundo existe nada que seja simples” (KrV, B 463). À tese corresponde os defensores do sistema leibniziano,
chamados por Kant de monadistas, e à antítese corresponde os defensores do sistema newtoniano, chamado por
Kant de físicos matemáticos. Acerca do conflito entre os monadistas que advocavam a favor da metafísica
leibniziana e dos físicos matemáticos que advocavam a favor da metafísica newtoniana, cf. B 466-471.
78
Não devemos, contudo, subestimar as consequências dessa revolução kantiana, uma vez que a transformação
do campo problemático da filosofia realizada por ele foi fundamental para que novos ramos da filosofia e da
ciência progredissem. A grande herança nos deixada por Kant é a transformação do campo transcendental que nos
obrigava a medir a possibilidade de nosso conhecimento pela atemporalidade, infinitude do ser por uma
hermenêutica da finitude que marca nosso ser, isto é, de como dadas as condições limitadas de nossas faculdades
cognitivas no tempo podemos conhecer coisas no tempo. Neste sentido, concordamos com Žižek: “a virada
transcendental de Kant está ligada ao advento da ciência moderna não só de maneira óbvia (fornecendo o a priori
da física newtoniana), mas também de maneira mais radical, levando em consideração que, com o advento da
ciência empírica moderna, uma Teoria de Tudo, metafísica e imediata, não é mais viável, ou seja, não pode ser
combinada com a ciência. Assim, a única coisa que a filosofia pode fazer é ‘fenomenalizar’ o conhecimento
científico e depois fornecer seu horizonte hermenêutico apriorístico — tudo isso como base a
inescrutabilidade definitiva do universo e do homem” (ŽIŽEK, 2013a, p. 145, grifo nosso). A grande
contribuição kantiana para nossa história foi ter percebido que diante dos avanços da ciência, não podíamos mais
tomar as categorias que apareciam no discurso científico como correlatas imediatas de categorias ontológicas, pois
estas necessariamente nos levam a problemas de teologia, psicologia e cosmologia que não dizem respeito à forma
como a ciência se apropria de seu objeto e ainda tendem a nos iludir sobre seres atemporais e eternos sobre os
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Neste sentido, a causa da revolução teórica que Boole opera na ciência da lógica deve
ser dada em função precisamente daquilo que ele viu na álgebra e que Kant não poderia ter
visto, pois precisava recusá-la. E o que foi isto? Ora, que a ciência havia mudado e que o
paradigma adequado à lógica era aquele da álgebra constituído na modernidade. Como nos
lembra o lógico inglês, no §16 do Cap. XI da Investigação, não há motivo algum para acreditar
que todo objeto possível só pode ser dado a partir do espaço tridimensional, pois existem
diversos exemplos da geometria e dinâmica que já provam que podemos conceber objetos para
além de nossa forma de apreensão sensível. Segundo Boole:
O espaço é apresentado para nós na percepção, como possuindo três dimensões, de
largura, altura e profundidade. Mas numa grande classe problemas que tratam das
propriedades de superfícies curvas, das rotações de corpos sólidos em torno de eixos,
das vibrações de meios elásticos etc, essa limitação [do espaço tridimensional] parece,
na investigação analítica, ser de caráter arbitrário e se prestássemos atenção apenas
aos processos de solução, nenhuma razão poderia ser descoberta do porquê o espaço
não poderia existir em quatro ou em qualquer outro número de dimensões ainda maior
(BOOLE, s/d, p. 136).

Basicamente, sua censura à Kant é bem simples: como podemos ter certeza de que a
forma como apreendemos o mundo físico tridimensionalmente é condição de possibilidade do
conhecimento em geral? Tomar a resposta a essa pergunta como dada é algo totalmente
arbitrário. Os próprios avanços da ciência (a geometria analítica79, por ele chamada de
‘investigação analítica’) mostraram que não somente podemos conceber um espaço com mais
de três dimensões, mas podemos conhecê-lo efetivamente. É por esta razão que nas linhas
seguintes, ele ainda desdenha da arbitrariedade de se conceber o espaço tridimensional como
sendo a possibilidade de qualquer conhecimento, apontando que ela tem sua origem na ‘mente
religiosa e filosófica da antiguidade’, Aristóteles em seu tratado Sobre o céu: “A existência do

quais não há conhecimento possível. Então, diante dos avanços da ciência, Kant é obrigado a introduzir uma
rachadura fundamental na ontologia: que não podemos tomar os objetos tais como eles se apresentam para nós
como se eles fossem realmente assim. É necessário organizar o horizonte hermenêutico que antecipa nossa
experiência se desejamos de fato produzir conhecimento sobre estes objetos. A inescrutabilidade definitiva do
homem e do mundo não é nada mais do que uma hermenêutica da finitude, de como a partir dos objetos que se
apresentam a nós, podemos explicar esta apresentação. Esta é a passagem da filosofia, enquanto uma ontologia
global, para a filosofia crítica fundada na problematização de como antecipamos nossa experiência A partir de
então, será necessário que a filosofia se ligue à sua história e a tome por objeto para que ela possa lançar novas
áreas de conhecimento. Por exemplo, Freud realiza uma crítica da psicologia clássica fundada na consciência e
descobre assim o inconsciente; Marx realiza uma crítica da economia clássica fundada na categoria de troca e
descobre assim o materialismo histórico; Deleuze realiza uma crítica da psicanálise freudiana e descobre o
inconsciente esquizo etc. Em todo caso, observamos uma profusão de ciências a partir da filosofia nos últimos
séculos devido a uma só necessidade de que o objeto das ciências seja problematizado para que possamos conhecer
como o conhecemos e, é claro, neste mesmo movimento fundamos novos saberes. Isto reverbera a seguinte
consideração kantiana: que uma ciência esteja fundada em processos cognitivos.
79
Segundo Paulo Alcoforado a geometria analítica é: “Parte da matemática que estuda as propriedades das linhas,
superfícies e volumes mediantes funções (ou equações ou expressões analíticas) associadas a essas entidades”
(FREGE, 2009, p. 87, nota 15).
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espaço em três dimensões, e as visões que daí são erigidas a partir da mente religiosa e filosófica
da antiguidade, são assim estabelecidas Aristóteles [em Sobre o céu ...]”80. Assim, pouco mais
de sessenta anos após a publicação da Crítica, já existia um ponto pacífico quanto aos cientistas
acerca da necessidade de se ultrapassar o espaço tridimensional pressuposto pela geometria
euclidiana.81 E é claro, aquela ‘investigação analítica’, capaz de determinar a existência de
objetos em mais de três dimensões, era totalmente expressa em termos de relações algébricas,
isto é, em funções matemáticas que já não mais dependiam da construção das figuras para sua
demonstração. Por esta razão Boole não podia concordar com o postulado de que o ponto de
partida da lógica devesse ser dado pela estética transcendental, uma vez que esta sequer poderia
ser considerada mais científica.
Isso o obrigou a reformular a ciência da lógica, decalcando-a não do antigo paradigma
científico grego, mas sim do algébrico, pois aquele antigo modelo de ciência já havia sido
ultrapassado. Assim, são as relações algébricas que constituem o ponto de partida para o
estabelecimento de suas leis do pensamento. Nessa passagem do paradigma lógico de Kant a
Boole, a ciência formal do pensamento deixou de ser simplesmente semântica, para oferecer
também uma nova sintaxe. Inaugurou-se assim uma nova lógica, capaz não somente de
determinar o modo pelo qual o pensamento produz suas representações, os conjuntos, mas a
forma adequada desses conjuntos num sistema de signos. A lógica kantiana não podia levar a
cabo tal investigação, pois antes de reconhecer nas frases a expressão desse sistema de signos
– lembremos que Kant havia negado à lógica a função de ferramenta ou órganon do pensamento
– ela apenas reconhecia a expressão de conceitos do entendimento. Assim, enquanto a pergunta
da lógica kantiana era por excelência: a qual intuição corresponde esse conceito?, a pergunta
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Devemos conceber essa ‘mente filosófica’ com toda perniciosidade que Boole pretendia lhe designar. Como
veremos, logo em seguida, o lógico britânico já compartilha de uma certa desconfiança quanto à metafísica
tradicional, uma herança da filosofia kantiana.
81
A possibilidade de concebermos um espaço geométrico para além do tridimensional está diretamente ligado aos
avanços do matemático, físico e astrônomo alemão Carl Friedrich Gauss (1777-1855). Ele é reconhecido por ter
contribuído para a criação do primeiro espaço não-euclidiano. Seus estudos na área da análise geométrica o
levaram a redefinir várias noções fundamentais a matemática da época, como por exemplo, aquela de que as
quantidades matemáticas precisavam ser intuídas por meio de objetos ou que os termos utilizados em operações
matemáticas precisavam significar coisas, ou substâncias. Segundo Roque: “Na tentativa de justificar os números
negativos e imaginários como relações abstratas, Gauss formulou argumentos para defender o novo caráter teórico
da matemática, que não deveria, segundo ele, se basear na realidade das substâncias e sim na concepção relacional
dos objetos matemáticos: ‘O que é contado não são substâncias (objetos imagináveis por si mesmos), mas relações
entre dois objetos.’ As quantidades negativas e complexas passam a ser objetivas, contudo, conforme a definição
de objetividade proposta por Gauss, elas serão entendidas como relações. Na realidade, esse ponto de vista
participará da ideia mais geral de Gauss sobre a realidade matemática. Basta lembrar que ele estava envolvido na
invenção de uma nova geometria, não euclidiana, que não se apoia na intuição. As restrições que os objetos
matemáticos deviam sofrer para se adequarem ao espaço euclidiano deviam ser, de acordo com sua concepção,
eliminadas” (ROQUE, 2012, p. 386).
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booleana era: quais as operações do entendimento são expressas nessa frase?. Tratam-se de dois
programas de investigação distintos.
A consideração das operações do entendimento, levará Boole a dividir sua ciência lógica
em dois sistemas: o das proposições primárias e o das proposições secundárias. As proposições
primárias, que perfazem o primeiro sistema, também são chamadas de concretas, pois elas têm
como conteúdo objetos e suas relações quaisquer que sejam sua fonte, sensível ou intelectual,
diferentemente de Kant, Boole abstrai da origem dos objetos que a lógica trata, uma vez que a
geometria analítica nos provê objetos para além de nosso modo de apreensão sensível – para o
lógico britânico, basta que esses objetos possam ser agrupados numa classe pelo entendimento
para que a operação tenha significado:
Indubitavelmente, poderíamos ter estabelecido a teoria de Proposições primárias
sobre a simples noção de espaço, do mesmo modo que aquela das proposições
secundárias foi estabelecida sobre a noção de tempo. Talvez, se isso tivesse sido feito,
a analogia que estamos contemplando seria, de algum modo, ainda mais próxima
da perspectiva daqueles que consideram o espaço e tempo meramente como
‘formas do entendimento humano’, condições de conhecimento impostas, pela
própria constituição da mente, sobre tudo aquilo que é submetido à sua
apreensão. Mas essa perspectiva, se por um lado, é incapaz de demonstração, por
outro lado, prende-nos à recognição do “lugar”, το πον, como uma categoria
essencial da existência (BOOLE, s/d, p. 135, grifo nosso).

Ora, ‘aqueles que consideram o espaço e o tempo como formas do entendimento
humano’ são precisamente os kantianos! O pressuposto de Kant, segundo o qual os objetos
precisam ser dados numa intuição sensível, não nos ajuda a compreender a ciência ou os
processos cognitivos envolvidos nela, na medida em que ele nos prende a reconhecer a categoria
de lugar como uma característica necessária à existência. Boole está assim rompendo
radicalmente com a lógica kantiana e sua necessidade de ligação com uma estética. Os motivos
dessa ruptura residem nos avanços da geometria analítica de sua época, que permitiram a
concepção de objetos para além de nosso modo de intuição sensível. Ele prossegue:
De fato, a questão [da categoria de lugar ser essencial à existência ou não] é o caso ou
não, permanece, compreendo eu, para além do alcance de nossas faculdades; mas
pode ser que, e eu assim concebo como foi estabelecido, que os processos formais
de raciocínio em proposições primárias não necessitam, como uma condição
essencial, da manifestação no espaço das coisas sobre as quais nós raciocinamos;
que elas permaneceriam aplicáveis, com igual rigor de demonstração, a formas
de existência, se houver alguma, que permanecem para além do domínio da
extensão sensível. Talvez, seja um fato, em algum grau análogo a esse, que sejamos
capazes, em muitos exemplos conhecidos em geometria e dinâmica, de exibir a análise
formal de problemas fundados sobre alguma concepção intelectual de espaço
diferente daquela que nos é apresentada pelos sentidos ou que pode ser realizada pela
imaginação. Por conseguinte, concebo que a ideia de espaço não é essencial ao
desenvolvimento de uma teoria de proposições primárias. (BOOLE, s/d, p. 135,
grifo nosso).
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Em primeiro lugar, é importante notar como, apesar de romper com a estética kantiana,
Boole se insere nesta tradição exatamente pelo modo como ele utiliza os critérios delineados
por Kant para criticá-lo: a necessidade da categoria de lugar para a existência dos objetos é
indemonstrável, pois ela permanece para além do alcance das nossas faculdades. Esta é, para o
lógico inglês, uma questão sobre a qual nunca poderemos asserir derradeiramente sobre a sua
verdade ou falsidade, pois poderemos sempre eleger argumentos contra e a favor de cada uma
dessas teses; consequentemente, devemos abandonar a própria questão que sustenta esta
antinomia. Em segundo lugar, a regra semântica por ele delimitada, e segundo a qual todo
discurso pressupõe uma referência que lhe dá significado, não necessita que essa referência seja
apresentada no espaço físico: toda vez que produzimos discurso, criamos um espaço
propriamente lógico que pressupõe a existência dessas coisas, portanto, não precisamos
fundamentar a origem dos objetos, que perfazem o sistema das proposições primárias, em
nenhum tipo de faculdade sensível. Podemos simplesmente abstrair da origem desses objetos,
uma vez que o entendimento é capaz de delimitar um domínio capaz de lhes dar referência. É
digno de nota que apesar de Boole fazer uma defesa enfática da lógica contra a estética, ele não
consegue oferecer princípios lógicos que explicassem o porquê podemos conceber objetos
independentemente de nossa sensibilidade. Em suma, o lógico inglês permanece restrito às
analogias da lógica com a análise geométrica, mas é incapaz de explicar como a última
conseguiu definir objetos sem o auxílio de nossa intuição sensível.82
Por fim, o sistema de proposições secundárias tem como conteúdo a verdade ou a
falsidade das proposições consideradas. Como exemplo de proposições primárias, temos a
proposição “todos os homens são racionais” e como exemplo das secundárias, temos a
proposição “se há fumaça, então há fogo”, o que difere ambas as proposições é que enquanto a
primeira afirma a relação entre dois conjuntos de coisas, a segunda afirma a conexão entre a
verdade da proposição “há fumaça” e a verdade da proposição “há fogo”. Assim, a teoria das
proposições secundárias difere radicalmente das primárias no que diz respeito ao objeto a que
elas se referem: elas tratam da dependência entre proposições, dada em função das suas
condições de verdade ou falsidade.
Entretanto, vimos que para Boole, nosso discurso sempre pressupõe um universo de
coisas aos quais ele se refere. No caso das proposições primárias, o lógico inglês abstrai da
82

Como veremos na próxima seção, Boole é incapaz de fazê-lo precisamente porque seu projeto de lógica não
visa fundamentar a matemática, mas tão somente utilizar de sua linguagem como um auxílio do raciocínio em
geral. Será somente em Frege que observaremos a tentativa de se criar de princípios lógicos que fossem capazes
de explicar essa autonomia da matemática com relação à nossa sensibilidade.
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origem das coisas que preenchem esse universo, não considerando-as como fundadas em
qualquer tipo de intuição espacial a priori. Sua regra semântica apenas determina que para
qualquer signo utilizado para denotar coisas e suas relações, ele delimite um universo de
discurso atual capaz de oferecer objetos a suas operações, como nos diz Boole:
Proposições primárias expressam uma relação entre coisas, consideradas partes de um
universo e dentro dos limites do qual, seja ele coextensivo com os limites do universo
existente ou não, o conteúdo de nosso discurso está restrito. As relações assim
expressas são essencialmente substantivas. Alguns, todos ou nenhum membro de
uma dada classe são também membros de uma outra classe. Os objetos aos quais
proposições primárias se referem – as relações entre aqueles objetos que eles
expressam – são todas do caráter acima [descrito] (BOOLE, s/d, p. 126, grifo nosso).

Deste modo, o que é característico das proposições primárias é o fato delas exprimirem
relações entre substâncias, coisas que existem dentro dos fenômenos delimitados por nosso
discurso. Por exemplo, quando asserimos que “Todos os homens são animais racionais”
estamos afirmando a identidade substantiva entre as coisas que são homens e as coisas que são
racionais – em suma, o significado dos termos ‘homem’ e ‘racional’ é igual. Entretanto, e
quando afirmamos “se a figura geométrica possui três ângulos internos, a soma dos seus ângulos
internos é igual a 180º” estaríamos também afirmando uma igualdade entre coisas? Se este fosse
o caso, então diríamos que o fato “é verdade que uma figura geométrica possui três ângulos
internos” é igual ao fato “é verdade que a soma dos ângulos internos dessa figura é igual a
180º”. Isto implicaria que todas as proposições verdadeiras são substancialmente iguais, o que
parece ser uma tese inconcebível para Boole, dado que o significado da proposição “choveu
ontem” parece diferir substancialmente do significado da proposição “se a figura geométrica
possui três ângulos internos, a soma dos seus ângulos internos é igual a 180º”. É esta questão
que ele se coloca:
Mas ao tratar das proposições secundárias, encontramo-nos tratando de outra classe
de objetos e relações. Pois os objetos com os quais nós tratamos são eles próprios
proposições, de forma que a questão pode ser colocada – Podemos considerar esses
objetos também como coisas e referi-los, por analogia com o caso anterior, a um
universo próprio deles? Pelo contrário, as relações entre as proposições que são
objeto [da teoria das proposições secundárias] são relações de verdade ou
falsidade coexistentes, e não de equivalência substantiva (BOOLE, s/d, p. 126,
grifo nosso).

Ou seja: no caso das proposições secundárias somos levados a considerar a natureza dos
objetos a que essas proposições se referem. Quando analisamos a natureza desses objetos,
percebemos que eles tratam não de relações entre coisas, mas entre momentos de coexistência
de verdades e falsidades. Estes instantes de tempo que são propriamente “as coisas” que a teoria
das proposições secundárias se refere. Essas investigações indicam a Boole que a forma geral
de uma proposição secundária deve ser “Se a proposição X é verdadeira, a proposição Y é
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verdadeira”, o que pode ser traduzido por “Não pode ser o caso da proposição X ser verdadeira
e a proposição Y ser falsa” (BOOLE, s/d, p. 127). O que a ocorrência do termo ‘caso’ na
segunda tradução da proposição nos indica? Que as proposições X e Y precisam ser verdadeiras
simultaneamente, isto é, ao mesmo tempo. Deste modo, encontramos como fundamento das
proposições secundárias a noção de tempo. Quando afirmamos relações entre proposições,
estamos de fato asserindo a coexistência de momentos em que duas ou mais proposições são
verdadeiras ou falsas. Algumas vezes, esses momentos são limitados a certos períodos de tempo
e às vezes eles envolvem a totalidade do tempo, a eternidade, como nos diz Boole: “De fato, há
proposições, a verdade das quais não é limitada a períodos ou conjunturas particulares, que são
verdadeiras através de todo tempo e que receberam o nome de ‘verdades eternas’” (BOOLE,
s/d, p. 127). Por exemplo, afirmar “Algumas vezes a injustiça triunfa” é o mesmo que afirmar
que a proposição “A injustiça agora triunfa” é verdadeira conforme o momento de nossa
apreensão sua no tempo; já afirmar “se a figura geométrica possui três ângulos internos, a soma
dos seus ângulos internos é igual a 180º” é o mesmo que afirmar “sempre que uma figura
geométrica possuir três ângulos internos, a soma dos seus ângulos internos é igual a 180º” é
verdadeira em qualquer momento de nossa apreensão sua no tempo. Já que proposições desse
último tipo envolvem o conjunto do tempo, elas são eternamente verdadeiras ou falsas.
Assim, diferentemente da teoria das proposições primárias na qual Boole pôde
simplesmente ignorar a origem das coisas que são dadas no universo discursivo, no caso das
proposições secundárias, somos levados à questão necessária: de onde vem a noção de tempo
da qual elas dependem? Podemos definir logicamente a quantidade de vezes, ou instantes, na
qual a verdade de uma proposição implica a verdade de outra ou seria a totalidade de instantes
de tempo uma necessidade teórica de seu sistema das proposições secundárias? É esta questão
que o lógico inglês se coloca:
Num tratado anterior sobre essa questão, (Análise Matemática da Lógica, p. 49) [...],
fui levado a interpretar o símbolo 1 em proposições secundárias como o universo de
“casos” ou “conjectura de circunstâncias”; mas essa perspectiva envolve a
necessidade de uma definição do que é significado por um “caso” ou “conjuntura de
circunstâncias”; e é claro que qualquer coisa que esteja envolvida no termo, para além
da noção de tempo, é estranho aos objetivos, e restritivo quanto aos processos, da
Lógica formal (BOOLE, s/d, p. 136).

É em razão da impossibilidade da definição lógica do significado de ‘casos em que a
proposição é verdadeira’, que Boole apoiará seu sistema das proposições secundárias sob a
intuição de tempo. O mais interessante, nesta passagem, não é simplesmente o fato de que a
intuição de tempo é fundamental à lógica, mas é que o não-reconhecimento do tempo como
parte constitutiva da lógica formal é que se torna estranha e restritiva quanto esta ciência pois
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ela implica impossibilidades. Assim, se em sua teoria das proposições primárias Boole foi capaz
de se afastar da estética kantiana, sua teoria das proposições secundárias reintroduz na lógica a
dependência desta ciência para com a estética, como ele nos diz:
[...] mas estou disposto, apesar de desejar falar com desconfiança sobre uma questão
de extrema dificuldade [como essa], a pensar que a ideia de tempo é essencial para
o estabelecimento de uma teoria de proposições secundárias. Parece haver
fundamentos para pensar que, sem qualquer mudança naquelas faculdades que estão
envolvidas no raciocínio, a manifestação do espaço à mente humana poderia ter sido
diferente do que ela é, mas não há fundamentos (pelo menos não os mesmos) para
a suposição que a manifestação do tempo poderia ter sido diferente do que o
percebemos ser. [...] afirmamos que a razão porque o símbolo 1 nas proposições
secundárias representa, não o universo de eventos, mas a eternidade cujos momentos
e períodos sucessivos eles estão envolvidas, é que o mesmo sinal de identidade, que
conecta os membros lógicos das equações correspondentes, implica, não que os
eventos que os membros representam são iguais, mas que o tempo da ocorrência deles
são o mesmo (BOOLE, s/d, p. 136, grifo nosso).

Assim, apesar de podermos conceber um espaço além do tridimensional, não podemos
conceber um tempo além de nossa representação unidimensional do mesmo, porque a forma,
pela qual os eventos que ocorrem no tempo, não se transforma. Por exemplo: quando emitimos
proposições do tipo “se a figura geométrica possui três ângulos internos, a soma dos seus
ângulos internos é igual a 180º”, não estamos igualando o fato “é verdade que a figura possui
três ângulos internos” ao fato “a soma dos ângulos internos de tal figura é igual a 180º”, estamos
apenas dizendo que ambos os fatos ocorrem no mesmo tempo, a igualdade incide sobre a
representação do tempo que subjaz a essas proposições e não às próprias proposições.
Consequentemente, isto significa dizer que toda as proposições verdadeiras implicam um só
tempo, no qual todas elas coexistem: é precisamente isto que a intuição pura de tempo nos
fornece, uma forma de tempo que não varia com seu conteúdo – que neste caso, são as próprias
proposições. A eternidade, ou a totalidade dos casos verdadeiros e falsos, nada mais é que a
invariabilidade da forma pura de tempo do sujeito. Assim, apesar de Boole apontar para uma
separação ainda mais rigorosa entre lógica e psicologia que Kant, ele acaba retornando ao velho
esquema kantiano do sujeito transcendental para fundar as operações fundamentais à lógica,
tornando as operações lógicas dependentes de alguém que as pense. Para o lógico inglês, caso
não houvesse um sujeito capaz de formar em sua imaginação uma eternidade de casos nos quais
as proposições são verdadeiras, a própria verdade das proposições deixaria de existir83.

83

Veremos na próxima seção que isto é precisamente o que Frege chamava de psicologismo: a necessidade de que
as operações lógicas de alguma forma dependessem do sujeito para serem constituídas. Boa parte da obra do lógico
alemão é dedicada à tentativa de provar que as operações lógicas têm sua razão de ser somente em princípios
inferenciais e, portanto, não se originam em nossa consciência. O que nossa consciência faz é somente reconhecer
a verdade eterna dessas proposições, não as produzir.
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Entretanto, é importante notarmos o modo como o caráter metafísico desses enunciados
que subjazem à lógica que Boole está fundando são por ele próprio invisibilizadas, em função
da autonomia que os cálculos por ele delineados adquirem com relação à fundamentação
metafísica que eles dependem:
[...] apesar da ideia de tempo aparecer ser um elemento essencial na teoria da
interpretação das proposições secundárias, ele pode ser praticamente negligenciado
assim que as leis de expressão e de interpretação sejam definitivamente estabelecidas.
De fato, as formas as quais aquelas leis dão origem parecem corresponder às formas
de uma linguagem perfeita (BOOLE, s/d, p. 135).

Deste modo, o lógico inglês ao mesmo tempo em que reconhece o fundamento
metafísico da ciência que ele cria, apaga os vestígios dessa metafísica por meio da fantasia de
que a autonomia da linguagem que ela adquiriu é suficiente para ignorarmos este fato. Esta
ilusão de que a objetividade das operações lógicas, quando expressas numa linguagem perfeita,
são capazes de invisibilizar os pressupostos metafísicos que subjazem a ela será um elemento
quase onipresente em toda tradição lógica a partir de então, vejamos como ele prossegue nessa
fantasia:
Imaginemos qualquer linguagem, conhecida ou existente, liberta das expressões
idiomáticas e despida de tudo o que é supérfluo e, então, expressemos nesta linguagem
qualquer proposição do modo mais simples e literal – o mais simples e literal de
acordo com aqueles princípios do pensamento puro e universal sobre os quais
todas linguagens são fundadas e dos quais todas as línguas são a manifestação, mas
a partir da qual todas as linguagens mais ou menos se distanciaram. A transição, de
uma tal linguagem para a notação de análise, consistiria em nada além da substituição
de um conjunto de sinais por outro, sem qualquer mudança essencial seja em sua
forma, seja seu caráter (BOOLE, s/d, p. 135, grifo nosso).84
84

Podemos observar as reverberações dessa fantasia da linguagem formal ideal em oposição à corrupção das
línguas naturais também em Frege, como ele nos diz: “Creio que o melhor meio de elucidar a relação que se dá
entre minha conceitografia e a linguagem corrente seria compará-la com a relação que ocorre entre o microscópio
e olho. Este último, pela extensão de sua aplicabilidade e pela versatilidade de sua adaptação às mais diversas
circunstâncias, é muito superior ao microscópio. Contudo, como um instrumento ótico, o olho possui, por certo,
muitos inconvenientes, que passam comumente desapercebidos por força de seu estreito relacionamento com a
nossa vida mental. De fato, se um objetivo científico exigir grande acuidade de resolução, o olho se mostra
insuficiente. Por outro lado, o microscópio se afigura perfeitamente adequado para tais fins, embora seja por isso
mesmo inadequado para outros. De modo similar, minha conceitografia foi concebida como um instrumento para
servir a determinados fins científicos e não deve ser descartada pelo fato de não servir para outras finalidades. [...]
Ficaria consolado com a convicção de que um desenvolvimento do método também faz progredir a ciência”
(FREGE, 2019, p. 28). Ora, este instrumento da descoberta científica que Frege está propondo é exatamente a
linguagem despida de toda superfluidade a qual Boole se referia. Ambos são unidos não somente pelo modo como
eles propuseram uma nova linguagem capaz de oferecer um meio adequado à descoberta científica, mas no modo
como eles fetichizam a invenção dessa linguagem como a descoberta de leis puras do pensamento que elas
expressam e que podem retroativamente agir sob a filosofia, como Frege nos diz “Se uma das tarefas da filosofia
for romper o domínio da palavra sobre o espírito humano, desvendando os enganos que surgem quase que
inevitavelmente, em decorrência de utilizar a linguagem corrente para expressar as relações entre os conceitos, ao
liberar o pensamento dos acréscimos indesejáveis a ele associados pela natureza dos meios linguísticos de
expressão, então minha conceitografia, desenvolvida sobretudo para esses propósitos, poderá ser um valioso
instrumento para os filósofos” (FREGE, 2019, p. 30). Estamos observando em Boole, o surgimento da própria
oposição entre a linguagem formal, despida de preconceitos e mais objetiva, e as línguas naturais, corrompidas e
impróprias para um discurso sobre a verdade cuja pretensão se realizaria na filosofia. O próximo passo lógico
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Ora o que sustenta esta fantasia da linguagem pura é precisamente a noção kantiana de
leis do pensamento puro, cujas formas não variam apesar da variação das condições
contingentes nas quais elas se aplicam. Partindo do pressuposto da invariabilidade da forma sob
o conteúdo do pensamento, Boole pode então desconsiderar os pressupostos que tornaram sua
linguagem formal possível, dado que independente do sistema de linguagem que concebermos,
as relações lógicas que ele determinou serão mantidas! É neste sentido que a lógica pode ser
científica, e não metafísica: ela determina leis que condicionam os fenômenos, como a
linguagem, o pensamento, etc e não nos diz o porquê dessas leis existirem. A determinação
desses porquês seria uma tarefa da metafísica. Entretanto, é digno de nota como, apesar da
lógica não ser metafísica, ela facilmente adquire a capacidade de legislar sob o domínio que
tradicionalmente era reservado à esta, sem que ela própria seja reconhecida como tal. Um
exemplo claro disso está no tratamento que Boole oferece ao princípio de não-contradição,
tradicionalmente tido pelos metafísicos como indemonstrável:
Proposição IV
Que o axioma dos metafísicos, denominado princípio de [não]contradição, que afirma
ser impossível para qualquer ser possuir uma qualidade e ao mesmo tempo não a
possuir, é uma consequência da lei fundamental do pensamento, cuja expressão é
𝑥 = 𝑥.
Escrevamos essa equação na forma
𝑥−𝑥 =0
donde temos
𝑥(1 − 𝑥) = 0

(1)

ambas essas transformações [a partir da Proposição IV] são justificadas pelas leis
axiomáticas da combinação e transposição. Designemos, para facilitar a concepção,
ao símbolo 𝑥 a interpretação particular de homens, então 1 − 𝑥 representará a classe:
de ‘não-homem’ [...]. Assim, o produto formal das expressões de duas classes
representa a classe de indivíduos que é comum a ambos [...]. Donde 𝑥(1 − 𝑥)
representará a classe cujos membros são ao mesmo tempo ‘homens’ e ‘não homens’
e a equação (1) assim expressa o princípio, que uma classe cujos membros são ao
mesmo tempo homens e não homens não existe. Em outras palavras, que é impossível
para o mesmo indivíduo ser ao mesmo tempo homem e não ser um homem [...]. A
interpretação acima foi introduzida não em vistas de seu valor imediato no
sistema presente, mas como uma ilustração de um fato significante na filosofia
dos poderes intelectuais, ou seja, que o que é comumente considerado como um
axioma fundamental de metafísica é tão somente a consequência de uma lei do
pensamento, matemática em sua forma (BOOLE, s/d, p. 34-35, grifo nosso).

Assim, o que a análise lógica da linguagem que Boole realiza não é somente a
determinação das leis do pensamento, mas a expansão do domínio dessas leis sob outras áreas
nessa cadeia seria, portanto para essa tradição, adotar uma linguagem lógica para o discurso filosófico e endossar
as consequências dessa linguagem neutra sobre a natureza dos objetos tratados pela filosofia. É precisamente isto
que observamos em ambos os autores.
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da filosofia, como a metafísica. Conforme vimos na seção anterior, anteriormente a Kant, as
ciências não precisavam ser fundamentadas a partir de princípios cognitivos imanentes às
faculdades do espírito humano, porque a mera oposição entre princípios transcendentes
ilegítimos e princípios imanentes legítimos surge a partir da Crítica. O exemplo retirado acima
da metafísica, o princípio de não-contradição, está presente em Aristóteles também, entretanto,
quando este fundamenta a necessidade deste princípio, ele o faz a partir de um pressuposto
ontológico: que não é possível para o ser ser e não ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. A
partir da separação das faculdades cognitivas por Kant, este princípio do pensamento deverá
ser diferenciado das proposições ontológicas que são seu conteúdo: para a lógica kantiana, o
princípio de contradição tem sua razão de ser somente nos processos cognitivos do próprio
entendimento, e não nas coisas em si mesmas. Consequentemente, o princípio de nãocontradição somente exprime a concordância do entendimento com suas próprias leis (KANT,
2014, AK14). É a esta filosofia dos poderes intelectuais, ou seja, das faculdades cognitivas que
Boole está se referindo na passagem acima, pois anteriormente à Crítica não havia uma
distinção exaustiva das faculdades do espírito humano, nem a necessidade de que os processos
cognitivos dessas fossem fundamentadas a partir de princípios imanentes à cada faculdade.
Entretanto, o lógico inglês não apenas confirma o pressuposto kantiano de que as leis
lógicas são meramente leis formais do pensamento, e não necessitam de qualquer princípio
transcendente ao entendimento para serem fundamentadas, como também oferece um
acréscimo: essas leis são também matemáticas em sua essência. O que a investigação dos
processos cognitivos nos mostra é que proposições que julgávamos ser metafísicas, pois
supostamente tratavam do mundo, são somente a manifestação de princípios cognitivos das
faculdades de nosso próprio espírito. Boole consegue por meio deste passo tornar o tribunal da
razão kantiano ainda mais amplo ao revesti-lo de uma linguagem científica.
Os capítulos XII e XIII da Investigação, intitulados respectivamente ‘Métodos nas
proposições secundárias’ e ‘Clarke e Espinoza’ são fundamentais para compreendermos em
qual sentido os dois projetos se interligam e rompem. Em ‘Métodos nas proposições
secundárias’, Boole oferece critérios semânticos para a tradução de enunciados em língua
natural para seu sistema de linguagem lógica. Assim, na medida em que essas operações não
constituem o real significado desses enunciados, o pressuposto é que seu conteúdo seja
transposto e, por meio da análise lógica, a forma dedutiva dos raciocínios envolvidos na
produção desse significado seja revelada. Neste sentido, podemos antever aquilo que Deleuze
e Guattari caracterizaram como reducionismo da lógica: a identificação do conceito com “uma
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ordem mais geral de proposição, como o expresso das frases de uma língua natural”
(DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 161): é com Boole que surge a oposição entre língua natural
e linguagem formal, a partir do qual se desenvolveu a pressuposição de que o sentido expresso
pelos enunciados da língua natural são as operações lógicas denotadas na linguagem formal,
lógica. Surge assim a gramática filosófica e a capacidade de analisar os enunciados filosóficos
em termos de proposições logicamente determináveis.
É neste cenário que o Capítulo XIII ‘Clarke e Espinoza’ se encaixa: nela o lógico inglês
analisa e traduz os enunciados presentes no Demonstração do ser e dos atributos de Deus, do
filósofo newtoniano Samuel Clarke, e na Ética Demonstrada à Maneira dos Geômetras, de
Espinosa, para seu sistema de lógica formal85. Segundo Boole:
[Neste capítulo] examinarei quais são as verdadeiras premissas envolvidas nas
demonstrações de algumas das proposições gerais dos tratados acima, sejam essas
premissas explícitas ou implícitas. Por premissas verdadeiras, eu quero dizer
quaisquer proposições que são pressupostas no percurso do argumento, sem que sejam
provadas, e são empregadas como partes do fundamento sob o qual a conclusão final
é construída. Sendo as premissas assim determinadas, eu as expressarei na linguagem
dos símbolos e então deduzirei, a partir delas e pelos métodos desenvolvidos nos
capítulos anteriores deste trabalho, as inferências mais importantes que elas
envolvem, conjuntamente às inferências particulares que foram de fato realizadas
pelos autores (BOOLE, s/d, p. 143).

Ora é precisamente essa noção de que os enunciados de filosofia expressam proposições
e que essas podem ser apreendidas numa linguagem formal que é a novidade da lógica booleana.
Os pressupostos que o permitem a fazer isso são aqueles que fundamentam sua ciência: que as
operações do entendimento são regidas por leis formais do pensamento. Para se mostrar a
legitimidade do produto dessas operações, isto é, das proposições que estão nas conclusões
destes sistemas filosóficos, basta se mostrar que as conclusões estão formalmente contidas nas
premissas. É por conta desse formalismo que surge a necessidade de Boole em evidenciar as
premissas implícitas e explícitas do discurso filosófico: caso apenas uma proposição não seja
considerada, a conclusão será injustificada e o argumento, formalmente inválido86. Mas na
85

Este primeiro exercício lógico de Boole inaugura e antecede um procedimento que se tornaria padrão na filosofia
influenciada pelo paradigma logicista: a avaliação dos enunciados filosóficos conforme a capacidade de estes
serem traduzidos em linguagem formal, o que Deleuze e Guattari chamam, ironicamente, de gramática filosófica.
Podemos observar ainda hoje as reverberações desse pressuposto em qualquer livro didático de lógica elementar
que sempre começa com considerações acerca da tradução dos enunciados em língua natural para a linguagem
formal e da natureza das proposições envolvidas, como o manual de Desidério Murcho que citamos em nossa
introdução, O lugar da Lógica na Filosofia. Mas também podemos observar este mesmo procedimento se repetir
nos ramos da filosofia influenciada por este paradigma, por exemplo, no exemplo que tratamos em nossa
Introdução: o modo pelo qual Rorty deslegitima a dita ‘filosofia transcendental’ é precisamente pela suposta
invalidade lógica de seus argumentos (RORTY, 1991, p. 123).
86
Isto significa que o único modo desta tradição lógica compreender o que está escondido no discurso filosófico
é através de seu modelo proposicional, sua gramática filosófica. Bastaria então reconstituirmos a série de
implicância lógica pela qual os conceitos se ligam para compreendermos uma filosofia. Contra essa tentação,
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medida em que esta análise é meramente formal, isto é, ela diz respeito à forma do pensamento
e não a seu conteúdo, nada a lógica pode nos dizer sobre a referência dessas proposições.
Nesta parte de nossa investigação, nos importa o modo como o lógico inglês trata dessa
impossibilidade de análise dos conteúdos das proposições filosóficas:
Vemos [nessas proposições] a realização daqueles esforços intelectuais que foram
despertados no reino da investigação metafísica, num período quando o domínio
de princípios hipotéticos era menos questionado do que agora é e quando as
demonstrações rigorosas da recém surgida escola da física matemática pareciam ter
fornecido um modelo para a direção delas [das demonstrações metafísicas] (BOOLE,
s/d, p. 144, grifo nosso).

Assim, a impossibilidade de a lógica dizer algo sobre o conteúdo das proposições filosóficas
não o impede de analisá-las, sendo precisamente o que o permite considerá-las enquanto
metafísicas, portanto, problemáticas, em oposição à sua análise cientificamente rigorosa. Em
suma, em conformidade com os limites da disciplina, Boole ignora o conteúdo das proposições
filosóficas e devido ao seu caráter metafísico, passa a tratá-las como um mero cálculo
proposicional ao mesmo tempo em que ele assume a posição de um observador neutro, um
cientista da linguagem. Por conseguinte, as considerações supostamente formais acerca do
pensamento, que nada diriam respeito ao seu conteúdo, intervém ativamente naquilo que
consideramos ser seu conteúdo – como por exemplo, aqueles enunciados são metafísicos, estes
não. Os gérmens dessa desconfiança quanto à metafísica tradicional observadas na época de
Boole estão dados na Crítica tanto quanto a noção de que sua ciência não se confunde com a
metafísica, uma vez que ela trata apenas das condições formais do pensamento em geral. Assim,
nos interessam as consequências desse formalismo do pensamento no que diz respeito ao que
pode ser considerado seu conteúdo. Segundo o lógico inglês:
Se o estudo das leis do pensamento não nos permite determinar a verdadeira
constituição das coisas, nem explicar os fatos envolvidos naquela constituição que
deixaram os sábios perplexos e os ponderados entristecidos em eras – muito menos
ele permite-nos seja ascender acima das condições presentes de nosso ser seja dar seu
aval à doutrina que afirma a possibilidade de um conhecimento intuitivo do infinito e
incondicionado –, seja tal conhecimento buscado no reino da Natureza ou acima dele.
Nunca poderemos dizer que compreendemos aquilo que é representado no
pensamento como o limite de um processo indefinido de abstração (BOOLE, s/d, p.
324).
Deleuze e Guattari nos lembram que o essencial do conceito é sua consistência: em suma, o discurso filosófico é
indireto livre e se faz remetendo um conceito a um outro indefinidamente. Isto nos oferece uma outra ferramenta
de análise para os textos em filosofia: em vez de re-conhecermos o sentido dos enunciados nas proposições, o
sentido dos enunciados consiste no modo como eles funcionam, isto é, no modo como seus conceitos produzem o
objeto ao qual eles se referem singularmente em cada momento. Em última análise, compreender conceitos não
significa entender quais proposições eles implicam, mas sim com quais outros conceitos eles se ligam e com qual
mundo no qual se relacionam. Isto nos leva a questões como: os conceitos se remetem a quais condições de sua
época? Com quais ciências eles estão dialogando? Qual política eles lançam? etc, o que certamente nos desvia
muito da análise proposicional dos enunciados filosóficos.

136

Assim, o procedimento que permitiu a Kant separar um uso ilegítimo dos conceitos
puros e outro legítimo é reproduzido letra por letra: as leis do pensamento não podem ser
utilizadas para compreender aquilo que elas representam, pois elas são a condição dessa
representação. É digno de nota o movimento textual no qual esta citação se insere no texto: logo
após de suas considerações acerca do conceito de totalidade e eternidade serem o fundamento
das operações lógicas pela faculdade da imaginação. Assim, a regra que ele prescreve é
basicamente a seguinte: não podemos confundir o aparecimento dessas intuições na faculdade
da imaginação com a existência real dos objetos, pois essas noções indicam somente operações
a partir do qual produzimos proposições, eternidade ou totalidade do mundo não figuram entre
o conteúdo das mesmas; retiradas dessas operações, essas intuições nada significam. Ele
prossegue:
A progressão ad infinitum é impossível para poderes finitos. Mas apesar de não
podermos compreender o infinito, podem até mesmo existir fundamentos científicos
para acreditar que a natureza humana é constituída em alguma relação com o infinito.
Não podemos perfeitamente expressar as leis do pensamento, ou estabelecer no
sentido mais geral os métodos dos quais elas formam a base, sem ao menos a
implicação de elementos que a linguagem comum expressa pelos termos “Universo”
e “Eternidade”. Assim como nas puras abstrações da geometria, também no domínio
da Lógica vê-se que o império da Verdade é, em um certo sentido, maior do que aquele
da Imaginação (BOOLE, s/d, p. 324).

Ou seja: a compreensão dos conceitos de eternidade e totalidade é impossível para seres cujas
faculdades conhecem apenas coisas no espaço-tempo. Podemos utilizar tais conceitos, como de
‘Universo’ ou ‘Eternidade’, na medida em que eles se aplicam a objetos da experiência e é neste
sentido que eles estão presentes nas leis do pensamento. É precisamente isto que justifica a
cientificidade das operações que utilizam essas noções: apesar delas se utilizarem de um
fundamento suprassensível, elas se aplicam apenas aos objetos da experiência possível – do
mesmo modo que o conhecimento geométrico se utiliza de conceitos suprassensíveis, que estão
além da nossa imaginação tridimensional, mas se aplicam somente a objetos que podem ser
dados na experiência.
Devemos prestar atenção no deslocamento conceitual que leva à lógica pura se
identificar com as outras ciências, tendo sua pretensão ao domínio da ‘Verdade’ justificada, já
que apesar de seus princípios ultrapassarem nosso modo de apreensão sensível, ela expande
nosso conhecimento. Porém, Boole complementa, quase sem perceber, essa elevação da lógica
ao hall das ciências e da verdade com aquilo que é a sua diferença específica:
E na mesma medida em que existem muitas áreas específicas do podem apenas ser
completamente investigadas a partir de um ponto de vista exterior, também a teoria
dos processos intelectuais, enquanto aplicada apenas a objetos finitos, parece
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envolver a recognição de uma esfera de pensamento a partir do qual todos os
limites são delimitados (BOOLE, s/d, p. 324-325, grifo nosso).

Assim, o ponto fundamental é como a descoberta deste domínio das proposições lógicas nos
leva ao re-conhecimento, isto é, da tomada de consciência do que são os pressupostos objetivos
de nossa ciência, de um reino específico do pensamento e a partir do qual suas verdades são
dadas87. É um efeito estrutural do discurso dessa ciência que ela necessite legitimar o seu objeto,
que é reconhecidamente distinto das outras ciências, se apropriando de outros discursos
científicos para justificar a sua pretensão à objetividade. Mas eis que nessa justificativa somos
levados a identificar a produção deste novo conhecimento lógico como o re-conhecimento da
forma do pensamento puro. E quais são as consequências disso que Deleuze e Guattari
denominaram como recognição do verdadeiro (DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 165)? Elas
residem na normatividade do pensamento puro. O que o conceito de lei enunciado ‘lei do
pensamento puro’ indica? Seria o mesmo sentido que este conceito possui no enunciado ‘lei da
natureza’? Assim responde Boole:
Se as leis do raciocínio válido fossem uniformemente obedecidas, um paralelismo
muito próximo existira entre as operações do intelecto e aquelas da natureza exterior.
A sujeição às leis matemáticas, na sua forma e expressão, na forma da sujeição de
uma obediência absoluta, imprimiria nas duas series uma característica em comum. O
reino da necessidade sobre o mundo intelectual e físico seria igual, completo e
universal. Mas enquanto a observação da Natureza externa aponta com cada vez mais
evidências o fato de que a uniformidade das operações e obediência invariante a leis
estabelecidas prevalecem em todo seu domínio, o mínimo de atenção aos processos
do mundo intelectual nos revela outro estado de coisas. As leis matemáticas do
raciocínio são, propriamente falando, as leis do raciocínio correto apenas e a
efetiva transgressão delas é um fenômeno que recorre perpetuamente. O erro,
que não há lugar no sistema material, ocupa um grande lugar aqui (BOOLE, s/d,
p. 317, grifo nosso).

Assim, o que diferencia as leis do pensamento das leis da natureza é o modo como elas
determinam seu objeto: as leis físicas determinam a natureza dos corpos, já as leis lógicas
apenas prescrevem regras que devemos seguir para que pensemos corretamente. Em caso de
nossa transgressão, é nossa posição subjetiva que se encontra injustificada: surge o erro. Assim,
o erro aparece como única possibilidade de compreensão de qualquer transgressão das leis do
pensamento. Uma vez que a causa do erro deve ser encontrada na posição subjetiva daquele
que enuncia, razões do erro devem ser dadas somente em função da disposição de sua vontade:
Se considerarmos o intelecto como livre, e esta é aparentemente a perspectiva mais de
acordo com o espírito geral desse gênero de especulações, sua liberdade deve ser
considerada como oposta ao domínio da necessidade, não à existência de uma legítima

87

Em seu artigo O pensamento. Uma investigação lógica, escrito entre 1918 e 1919, Frege será obrigado a
reconhecer, por semelhantes razões, um outro tipo de terceiro reino da objetividade do pensamento, o qual constitui
o objeto da lógica. Trataremos deste aspecto da filosofia fregeana mais detalhadamente na próxima seção.
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supremacia da verdade. As leis da inferência correta podem ser violadas, mas nem por
isso elas existem menos verdadeiramente por causa disso (BOOLE, s/d, p. 317).

O que isto quer dizer é que, em última análise, as leis do pensamento criam concomitantemente
ao seu domínio, aquilo que lhes escapa, sua transgressão inerente reconhecida por meio do erro.
Diríamos, deleuzeanamente, que o conceito de pensamento puro necessita se reterritorializar
sob o erro. Na medida em que as causas do erro não podem ser dadas na lei, elas devem ser
encontradas na vontade daquele que transgride. Esta é, enfim, a imagem clássica do pensamento
que pressupõe a boa vontade do pensador para apreender a verdade e o erro como transgressão
inerente à sua pretensão. São precisamente os limites dessa imagem do pensamento que
devemos reconstituir, de modo a determinarmos quais tipos de devir ela precisa invisibilizar.
Assim, as leis do pensamento, apesar de pretensamente formais e a priori, prescrevem
também comandos morais e, portanto, possuem também conteúdo político. Não devemos então
nos surpreender que nas linhas subsequentes, surjam os vocabulários relativos ao direito penal:
[...] todo movimento do sistema intelectual que é realizado unicamente sob sua direção
é correto, [...] toda inferência acompanhada de outras leis não é inferência apenas,
mas violação. Evidentemente que esta circunstância daria às leis em questão um
caráter de distinção e de predominância. Elas evidentemente pareceriam indicar
um propósito final que não é sempre realizado, possuiriam uma autoridade
inerente e legítima, mas que nem sempre demandasse obediência (BOOLE, s/d,
p. 318, grifo nosso).

Correção, violação, legitimidade e obediência: toda essa problemática surge quando colocamos
como ponto de partida a determinação das leis do pensamento e adentramos no domínio da
imagem clássica do pensamento. Assim, as leis da lógica apontam não apenas para a
constituição de um objeto, como o pensamento puro, mas na determinação de sua causa final:
sempre pensar corretamente, não cometer erros etc. Como dissemos na seção anterior,
diferentemente das leis físicas, a transgressão das leis do pensamento são refratadas sobre o
próprio sujeito que as transgride, nada interferindo na legitimidade das mesmas. Assim, no
mesmo lance em que definimos um reino do pensamento puro, criamos também os súditos que
estão por ele subordinados. É por esta razão que as leis do pensamento não podem ser separadas
das leis morais e dos problemas relativos ao poder. Não devemos então nos surpreender que
este último capítulo da Investigação, intitulado ‘Da natureza da ciência e da constituição do
intelecto’, acabe com a proposta de reformular o sistema educacional inglês para que as pessoas
sejam mais capazes de realizar raciocínios corretamente: como separar a investigação da
constituição do intelecto e da ciência que o regula da finalidade que ela prescreve?
A ironia deste movimento reside precisamente no modo como a filosofia se apresenta
sob a forma de seu oposto: Boole começa sua investigação tratando de ciência, delimita seu
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objeto de análise a partir de certos princípios que o distinguem da filosofia, constitui um
domínio no qual as leis formais se constituem e que nada dizem sob as condições materiais da
existência, entretanto, o surgimento deste domínio é coexistente com o plano da causalidade
final que ele aponta. Deste modo, já que o problema se transforma em adequarmos o meio para
atingirmos o fim de nossas ações, isto é, pensarmos corretamente, e podemos então condicionar
o intelecto de modo que ele venha a atingir sua finalidade (a verdade, a correção etc) mais
eficazmente. Mas então, todas essas considerações sobre a realidade objetiva, a causa final etc
já aparecem apagadas por aquilo que elas tornam possível no discurso científico e não são mais
propriamente reconhecidas como filosóficas!
Podemos, agora, avaliar a asserção de Deleuze acerca da imagem clássica do
pensamento que subjaz na lógica:
Supõe-se que o pensamento possui uma natureza, e o pensador, uma boa vontade
(querer “naturalmente” o verdadeiro); dá-se como modelo a recognição, ou seja, o
senso comum, o uso de todas as faculdades sobre um objeto suspostamente o mesmo;
designa-se o inimigo a ser combatido, o erro, nada além do erro (DELEUZE, 2016, p.
322).

Ora a natureza do pensamento diz respeito às leis que o regem, mas na medida em que essas
leis determinam não somente a natureza do objeto que elas delimitam, mas também a correção
do sujeito para apreendê-las, elas implicam a boa vontade do pensador. Observamos a tese da
recognição da verdade ressurgir a partir da determinação do domínio da verdade delimitado
pelas operações puras do pensamento e, então, somos levados à conclusão de que qualquer
impossibilidade de se apreender a verdade do pensamento esteja na violação da lei pelo sujeito,
isto é, no erro subjetivo. E quais são os problemas que esses pressupostos da imagem clássica
do pensamento?
Esta é a imagem clássica do pensamento e, enquanto a crítica não incidir sobre o
coração desta imagem, será difícil levar o pensamento até os problemas que
transbordam o modo proposicional, fazer com que ele opere encontros que se
furtam a toda recognição, fazer com que ele afronte seus verdadeiros inimigos
(que não são o erro, mas totalmente outros) e alcançar aquilo que força a pensar,
ou que arranca o pensamento de seu torpor natural, de sua notória má vontade
(DELEUZE, 2016, p. 322-323).

E quais são os verdadeiros inimigos do pensamento? O poder que o constrange a conceber
determinados objetos, que tenta controlar os fluxos de devir. Acompanhamos o surgimento dos
pressupostos que permitiram esta forma de domínio a partir do legado de Kant à lógica
contemporânea: o semanticismo. Neste sentido, Boole é um continuador deste mesmo projeto,
na medida em que ele toma como dado um fato fundamental da lógica transcendental kantiana:
que todo signo pressupõe uma referência totalmente atualizada. Conforme vimos em Kant, o

140

entendimento constrange a imaginação a esquematizar a experiência conforme seus conceitos
puros, e assim seus conceitos sempre adquirem referência a uma intuição sensível, ainda que
possível: a atualidade ou não do significado do conceito no mundo é um problema para as
ciências empíricas, do ponto de vista da Crítica, basta mostrar como o sujeito que pensa
constitui atualmente a possibilidade de que suas representações intelectuais sejam dadas
sensivelmente. De igual modo, para Boole, o ato definido de concepção constrange a
imaginação a selecionar um universo de discurso atual no qual os signos adquirem referência
aos objetos que aí existem, ainda que hipoteticamente. Em suma, ambos compartilham o
pressuposto que um conceito deve possuir significado. Em sua versão mais refinada por Boole,
isto significa dizer que mesmo um conceito totalmente desprovido de significado, como o de
unicórnio, erige um modelo teórico, que não necessita ser factualmente existente para dar
significado ao conceito, basta que consigamos imaginá-lo para que todos os indivíduos
unicórnios sejam atualmente existentes nesse modelo hipotético. O que falta a ambos é a
possibilidade de se conceber um objeto do discurso que não é plenamente atual, que não está
plenamente constituído, ou se define precisamente pelo movimento de constituição: isto é uma
consequência direta da forma esta filosofia surge da dependência de um discurso científico que
pressupõe precisamente que os objetos do seu discurso estejam plenamente atualizados.
Se Boole concebeu outras formas de apreensão de um objeto além daquela sensível,
não foi porque ele concebeu outros objetos além de sua experiência possível – como é evidente
no §19 do capítulo XII da Investigação, quando o lógico britânico traça considerações acerca
de sua formalização dos sistemas filosóficos de Clarke e Espinosa. Sua lógica desenvolve-se
inteiramente como a partir de conceitos subordinados ao modelo científico considerado
paradigmática, neste caso a álgebra. Mas como nota Deleuze:
De um ponto de vista algébrico e analítico, o essencial da situação [da geometria
grega] não muda. Os problemas são agora decalcados sobre equações algébricas e
avaliados de acordo com a possibilidade de efetuar sobre coeficientes da equação um
conjunto de operações que fornece as raízes. Mas, assim como em geometria
imaginamos o problema resolvido, em álgebra operamos sobre quantidades
desconhecidas como se elas fossem conhecidas: continua-se, assim, a tarefa que
consiste em reduzir os problemas à forma das proposições capazes de lhes servir de
casos de solução. (DELEUZE, 2018, p. 217).

Ou seja: no final das contas, seja álgebra ou geometria, somos limitados a conceber as
proposições científicas como idênticas aos problemas e, por sua vez, na medida em que essas
proposições tratam de números totalmente atualizados, ainda que desconhecidos por nós,
imaginamos que a possibilidade da existência de um problema reside na possibilidade de que
possamos reconhecer uma quantidade abstrata já dada. Não nos encontramos em situação
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melhor do que a geometria grega havia nos deixado na lógica transcendental kantiana quando
optamos por um modelo de ciência algébrica para fundamentar nossa lógica: permanecemos
presos aos mesmos pressupostos da recognição de um objeto plenamente atualizado que
permeia a metafísica da representação.
Sob estas limitações, Boole repetirá o mesmo procedimento que permitiu a Kant definir
suas operações cognitivas: retornando ao sujeito transcendental e suas faculdades – encarnados
sob o nome de mente, intelecto, dentre vários outros – para explicar seus atos definidos de
concepção, a operação lógica mais básica pela qual formamos classes. É em razão da
dependência do seu sistema lógico de um sujeito que possua entendimento e que, por isso,
realiza operações lógicas que ele será levado a conceder à intuição pura do tempo o fundamento
de sua teoria das proposições secundárias. Dito de outro modo, a linguagem lógica booleana e
sua expressão do pensamento puro ainda são dependentes de um sujeito que pense e faça essas
operações lógicas, pois não há uma faculdade de linguagem distinta do entendimento. Tratavase de uma visão demasiado psicologista da lógica: de fato, as leis lógicas eram a priori e não
se confundiam com as da psicologia; contudo, ainda estamos longe de conceber um terceiro
reino, aquele do pensamento puro, independente das representações subjetivas de um sujeito.
Dito de outro modo, a lógica, enquanto ciência do pensamento de Kant a Boole, deixa de existir
se não houver sujeito algum que pense.
Acreditamos que é tão somente com o abandono do paradigma algébrico pelos lógicos,
em favor de uma ciência encarregada de fundamentar a própria álgebra, que surgirá a
possibilidade dos lógicos se livrarem dos últimos resquícios de metafísica moderna: definir uma
função da linguagem independente de uma consciência ou de um sujeito. Será a partir da
tentativa de fundamentação da álgebra e aritmética pelo logicismo que poderá se desenvolver
plenamente a noção de uma ciência que investiga o pensamento puro, entendido como a
expressão de uma faculdade de linguagem. Na passagem da lógica booleana ao logicismo, o
pensamento puro deverá constituir uma linguagem formal própria, independente da álgebra.
Lembremo-nos do título da primeira obra de Frege, a Conceitografia: uma linguagem
formular do pensamento puro decalcada sobre a da aritmética. Trata-se de uma
investigação do pensamento, não no momento de sua aplicação em qualquer sistema de signos
específico – mesmo naquele da álgebra –, daí que ela seja pensamento puro; mas, se tampouco
sua expressão é algébrica, ela deve adquirir autonomia, devindo uma conceitografia.
Essa passagem comporta um movimento duplo: tanto a linguagem formular é abstraída
de todas suas aplicações empíricas, ainda que ela fundamente todas essas, quanto as leis do
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pensamento por ela determinadas adquirirão independência quanto ao sujeito que somente as
reconhece. Apesar de distinguir o modo como pensamos efetivamente das leis formais do
pensamento, Boole ainda necessitava de um sujeito capaz de realizar tais operações lógicas. Na
próxima seção veremos em que sentido o lógico alemão Gottlob Frege criará uma resposta a
esta problemática, tornando a ciência da lógica ainda mais independente da psicologia.
Não é de se surpreender então que, após Frege, tendo a lógica conquistado completa
autonomia na fundamentação do conhecimento, o sujeito seja considerado um dejeto do
processo e deva ser eliminado de sua investigação. Que poderia restar do eu, último reduto da
filosofia, se ele não é mais necessário para se fundamentar os conceitos utilizados pela lógica?
Vimos que desde Kant, a função da filosofia era suportar a lógica e a ciência, mas o que podia
restar dela se a lógica podia suportar a si própria e à ciência? Estas serão uma das consequências
delineadas por Wittgenstein a partir da transformação do campo problemático da lógica que a
retira do reino das representações subjetivas, como ele nos diz:
O sujeito que pensa, representa, não existe. Se eu escrevesse um livro O mundo tal
como o Encontro, nele teria que incluir também um relato sobre meu corpo, e dizer
quais membros se submetem à minha vontade e quais não, etc. – este é um método
para isolar o sujeito, ou melhor, para mostrar que, num sentido importante, não há
sujeito algum: só dele não se poderia falar neste livro (WITTGENSTEIN, 1993, p.
245, §5.631, grifo nosso).

Em suma: o sujeito, enquanto uma consciência originária dos processos cognitivos do
mundo, não existe. Ele não existe não porque não exista algo como uma experiência de meu
corpo, mediado por minha vontade. Entretanto, neste sentido só posso falar de eu em sentido
limitativo: as coisas do mundo que se submetem à minha vontade são eu, mas aquilo sobre o
que não posso influenciar mediante minha vontade não sou eu. O que isso aponta, para
Wittgenstein, é que a consciência, o eu, não tem papel algum na constituição dos processos
cognitivos, ela não está no mundo como os outros corpos; ela é somente o limite do que posso
ver no mundo. Não podemos confundir o limite com aquilo que ele limita. Portanto, podemos
mostrar os limites que este eu coloca no mundo, mas não podemos falar desse eu no mundo. E
como aquilo sobre o que não se pode falar deve-se calar (WITTGENSTEIN, 1993, p. 281, §7),
todas as questões metafísicas sobre o eu, a consciência etc são inúteis. Elas exprimem somente
um não-senso de pseudo-proposições que tomam por objeto aquilo que é somente a condição
para o aparecimento dos objetos.
O movimento da lógica que vai de Kant ao projeto logicista é também aquele da redução
do conceito à função lógica: de uma dócil serva da ciência, até a sua excomungação e
condenação ao silêncio pela própria ciência tomada como limite da experiência possível. Assim,
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tampouco é surpreendente o zen-budismo wittgensteiniano (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p.
167): após o logicismo, o último sustentáculo da validade do discurso filosófico, que era o
sujeito, torna-se inútil, um mero resíduo dessa linguagem do pensamento puro. Enquanto a
lógica transcendental kantiana colocou todo conceito filosófico na dependência da
manifestação de um eu fundador das ciências, a lógica transcendental wittgensteiniana
denunciará a mesma manifestação desse eu no conceito filosófico como razão de sua
impropriedade. O conceito filosófico devém não-senso, mero erro ou absurdo.
Assim, se a filosofia moderna tem seu marco na noção de eu, o movimento que vai de
Kant ao projeto logicista é o mais estranho baluarte dessa filosofia. Não porque esses lógicos
superaram a modernidade abolindo o eu de suas filosofias, mas porque desenvolveram tanto o
projeto epistemológico moderno de Kant que se passou despercebido que eles ainda são uma
continuação do mesmo projeto. Vejamos o traço mais característico daquilo que consideramos
a crítica kantiana: o estabelecimento de uma filosofia dependente da lógica e,
consequentemente, dependente do plano de referência constituído pela ciência. Certamente, ao
longo destes quase três séculos que separam Kant e Wittgenstein os paradigmas científicos
mudaram. Porém, encontramo-nos desde então no mesmo registro kantiano: ou o lugar da
filosofia foi mantido sob a forma de sua servidão à ciência ou ela foi atirada aos dejetos do
absurdo, do não-senso88.

3.3 A IMAGEM CLÁSSICA DO PENSAMENTO: OS ESCRITOS DE GOTTLOB
FREGE

Como dissemos na seção anterior, Boole redefiniu o paradigma da lógica
contemporânea ao decalcar sua ciência da álgebra. Por meio deste passo, lhe foi possível definir
as operações lógicas por meio de operações algébricas e assim a lógica pura adquiriu uma
objetividade que até antes lhe seria impensável. As leis do pensamento se tornaram leis
algébricas e, para tanto, foi necessário que o lógico inglês recusasse um pressuposto
fundamental em Kant: a ligação entre a lógica e a geometria. Assim, ele tornou possível uma
algebrização da lógica que eventualmente poderia colocar em xeque a própria distinção entre
88

Trataremos mais uma vez da relação entre o projeto de lógica transcendental e sua relação com a filosofia
moderna ao longo de nossas Considerações Finais, especialmente na nota 106.
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juízos analíticos e sintéticos que serviu como pedra de toque de toda lógica transcendental
kantiana. Entretanto, ele próprio não levou ao fim este projeto, e suas investigações ficaram
restritas ao estabelecimento de um certo isomorfismo entre as leis lógicas e as algébricas.
Apesar das últimas diferirem das primeiras em sua aplicação, as operações mais básicas que
subjaziam nelas poderiam ser explicadas pelas leis lógicas e a explicação dessas, por sua vez,
nos remetia ao modo como o entendimento regulava a imaginação. Por fim, tanto a lógica
quanto a álgebra são ciências que seriam constituídas de juízos sintéticos.
Entretanto, e se alguém conseguisse demonstrar que as leis algébricas têm sua razão de
ser somente nas leis lógicas do pensamento e que nenhum tipo de intuição, seja de tempo ou de
espaço, era necessária? Isto implicaria não somente que a distinção entre juízos analíticos e
sintéticos da Crítica era infundada, mas que ramos da matemática que envolvem relações
algébricas, como a aritmética, eram também ciências analíticas, como a lógica. E é este o papel
que o lógico alemão Gottlob Frege (1848-1925) desempenha em nossa narrativa: ele é o
primeiro lógico cuja pretensão é fundamentar a ciência da aritmética a partir de relações lógicas.
É a partir de seus trabalhos que podemos falar de logicismo, isto é, de um projeto de
fundamentação lógica da matemática.
Neste sentido, seu primeiro escrito em lógica a Conceitografia, de 1879, tem como
objetivo demonstrar que a relação de sucessão, fundamental na aritmética89, é logicamente
demonstrável, isto é, sua prova não é intuitiva como acreditou Kant. Consequentemente, a
matemática seria uma ciência formada de juízos analíticos, e não sintéticos a priori, cuja
demonstração seria totalmente lógica. Sua tentativa de provar completamente a derivabilidade
lógica dos enunciados aritméticos não seria finalizada nesta obra inaugural, mas em uma carta
endereçada ao filósofo Anton Marty90 em 1882 o lógico alemão delineia seu projeto:
Permita-me dar-lhe mais algumas informações sobre a minha Conceitografia na
esperança de que o Sr. tenha talvez a oportunidade de chamar a atenção sobre ela.
Estou prestes a completar um livro em que trato do conceito de número e demonstro
que os primeiros princípios das operações numéricas até agora tidos como axiomas
indemonstráveis, podem ser provados a partir de definições por meio apenas das leis
da lógica, de forma que eles poderiam ser considerados juízos analíticos em sentido
Kantiano (FREGE, 2019, p. 156-157, nota 18).

89

Frege utiliza o termo ‘aritmética’ de forma a envolver, além das operações matemáticas que contém números
inteiros, as operações que contém números irracionais e complexos, mas também o cálculo diferencial, integral e
até mesmo certos tópicos de análise geométrica. Assim, o seu projeto se aproxima mais de uma fundamentação de
toda disciplina matemática do que de ramos específicos (cf. FREGE, 2019, p. 153, nota 5). Isto aumenta
consideravelmente o escopo de seu projeto, uma vez que ele contradiz Kant e todos aqueles influenciados por ele
com sua distinção entre juízos analíticos e sintéticos.
90
Anton Marty (1847-1914) foi um filósofo da linguagem e psicólogo austro-suíço.
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Entre essas operações numéricas indemonstráveis temos a relação de sucessão que
assere a necessidade de que todo elemento compreendido no conjunto da série 𝑡 tenha um
sucessor 𝑡

ou um antecessor 𝑡

. Por conta da impossibilidade de definir a sucessão

logicamente, Boole foi obrigado a concebê-lo intuitivamente. Assim, se Frege fosse capaz de
demonstrar que a sucessão decorre de princípios lógicos, ele poderia provar que existem
ciências que não dependem de nenhuma intuição sensível e que têm sua pretensão à validade
objetiva totalmente justificada a priori a partir de princípios inferenciais. Essa ciência seria,
portanto, composta de juízos analíticos e independente de nossa sensibilidade. Como ele nos
diz:
Kant subestimou o valor dos juízos analíticos [...]. Devo [...] contradizer a
generalidade da afirmação de Kant: sem a sensibilidade nenhum objeto [Gegenstand]
nos seria dado. O zero e o um são objetos que não nos podem ser dados sensivelmente.
Mesmo aqueles que consideram os números menores como intuíveis devem contudo
conceder que nenhum número maior que 1000

lhes pode ser dado

intuitivamente, e que apesar disto sabemos muito a seu respeito. Talvez Kant tenha
empregado a palavra “objeto” em sentido um tanto diferente; mas neste caso o zero,
o um, nosso ∞ , ficam de fora de toda consideração, pois, conceitos [Begriffen],
também não o são, e Kant requer que mesmo aos conceitos se junte um objeto na
intuição (FREGE, 1974, p. 273).

Assim, o ponto principal de Frege é que nosso conhecimento dos números matemáticos
e de suas relações não pode ser dado em termos de nossos processos cognitivos. O fundamento
dessas ciências não é subjetivo, porque os processos cognitivos envolvidos, os pensamentos,
têm sua razão de ser somente em princípios lógicos. Deste modo, o pensamento, enquanto
fundamento objetivo e exterior ao sujeito, deve ser pressuposto como a priori e distinto das
operações que subjetivamente realizamos para o reconhecermos. É neste sentido que os juízos
analíticos podem nos oferecer um objeto a priori: as relações lógicas e os objetos que elas
governam existem no pensamento puro e tem sua razão de ser somente em suas operações, sem
que nada lhe seja acrescido da sensibilidade.
Entretanto, subjaz nesse projeto a necessidade de que as operações sejam totalmente
demonstráveis, isto é, implicadas logicamente umas pelas outras, não podendo haver nenhum
salto no raciocínio, pois neste caso haveria objetos cuja natureza não está totalmente fundada
nas operações do pensamento. Consequentemente, todas as proposições da ciência da lógica
precisam se seguir, necessariamente uma das outras, sem que a validade de nenhuma delas
dependa de algo exterior à cadeia demonstrativa. Na medida em que mesmo a linguagem
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algébrica não consegue explicitar todos os raciocínios envolvidos em suas derivações, as
equações algébricas tomadas como modelo para a lógica devem ser substituídas por um outro
tipo de linguagem mais precisa. Surge assim a necessidade de que a lógica tenha sua própria
linguagem formal, capaz de expressar cada operação lógica envolvida no reconhecimento dos
pensamentos:
A fim de atenuar [as falhas nos raciocínios], inventei minha conceitografia. Ela deve
tornar as expressões mais concisas e compreensíveis, e operar com poucas formas
fixas, à maneira de um cálculo, de modo a não permitir nenhuma passagem que não
seja conforme a regras estabelecidas de uma vez por todas. Nenhuma razão poderá
então introduzir-se desapercebidamente (FREGE, 1974, p. 273).

É somente agora com a reformulação do campo problemático da lógica, tornando-a uma
ciência demonstrativa dos princípios matemáticos, que o pressuposto de Boole, segundo o qual
o pensamento necessita de signos como instrumento para seu raciocínio, pode ser explicitado:
sem o auxílio da linguagem, os processos inferenciais se tornam vagos e a validade das cadeias
demonstrativas se torna duvidosa. Neste sentido, a união entre uma lógica transcendental que é
ao mesmo tempo um cânone e um órganon da razão se completa: ela é o cânone, pois dá a regra
de correção do pensamento, mas ela é também um órganon porque ela oferece signos que nos
auxiliam a determinar suas leis de modo necessário. As consequências dessa ruptura no
paradigma lógico transformam o modo como se julgavam os processos cognitivos até então:
Demonstrei assim sem emprestar nenhum axioma da intuição, uma proposição que à
primeira vista poderia ser tomada como sintética, e aqui formulo assim: Se a relação
de cada membro de uma série ao sucessor imediato é unívoca, e se nesta série m e y
seguem após x, então nesta série y precede m, ou coincide com m¸ ou segue após m
[Frege está se referindo à fórmula 133 da Conceitografia]. A partir desta
demonstração pode-se perceber que proposições que ampliem nosso conhecimento
podem conter juízos analíticos (FREGE, 1974, p. 273-274).

O teorema 133 de sua Conceitografia a qual Frege se refere é precisamente aquela que
mostra a derivabilidade lógica da noção de sucessão matemática. Com essa demonstração, ele
provou que um princípio tido por muitos como indemonstrável, portanto, como tendo sua
necessidade a priori pressuposta por meio de algum enunciado metafísico, como aquele que
afirma a ligação entre o entendimento e sensibilidade por meio do esquematismo
transcendental, é cientificamente demonstrável. As consequências disso são óbvias: caso
realizemos uma análise lógica da linguagem, veremos que muitos dos princípios que
julgávamos ser metafísicos são, na verdade, fundados em operações cientificamente definíveis
e não necessitam ter sua validade fundada em qualquer princípio transcendente às cadeias
inferenciais. Quanto mais nos aproximamos da concepção de uma lógica científica, puramente
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formal, mais nos aprofundamos na ilusão de sua natureza não-metafísica ou até mesmo
antifilosófica. Como ele nos diz:
Considero ser um completo sinal de erro se a lógica tivesse que depender da metafísica
e psicologia, ciências que elas mesmas necessitam de princípios lógicos. Onde neste
caso está aquele fundamento real básico sobre o qual tudo se apoia? Ou será que a
situação [da lógica com relação à metafísica ou à psicologia] é como aquela de
Münchhausen que se tirou do pântano puxando seu próprio cabelo? (FREGE, 2016,
p. XIX, tradução nossa).

É certo que Frege ainda é muito condescendente com a metafísica, considerando-a
mesmo uma ‘ciência’, entretanto, devemos nos atentar não para seu juízo de humor relativo à
natureza da metafísica ou da filosofia, mas precisamente para a forma como ele fantasia a
natureza da lógica em oposição à metafísica. Este é, em última análise, o modo como a ilusão
da natureza não-metafísica da lógica se constitui, tendo seus pressupostos filosóficos recobertos
sob a ciência que eles fundam. Neste sentido, sua pergunta final, utilizando-se da história do
Barão de Münchhausen, traduz uma possibilidade que deve ser constantemente recusada para
dar sentido ao seu projeto: e se o fundamento da lógica fosse ele próprio metafísico? É esta
possibilidade que deve permanecer barrada para que os pressupostos filosóficos que fundaram
a lógica transcendental possam continuar tendo eficácia sobre a história dessa ciência,
contribuindo realmente para seu desenvolvimento91.
Neste sentido, devemos conceber a história dessa disciplina como uma série de rupturas:
para Kant não havia problema algum que a lógica transcendental tivesse princípios metafísicos,
na verdade, este era seu objetivo principal, contanto que a pretensão à validade objetiva deles
fosse justificada, isto é, eles contivessem juízos sintéticos a priori. No entanto, a mera oposição
que surgiu aí no paradigma da lógica entre juízos analíticos, que eram por natureza nãometafísicos, e que formavam o conteúdo da lógica pura, aliado a uma desconfiança com relação
à metafísica foi suficiente para concebermos uma fonte de conhecimento seguro: e se a lógica
pura fosse capaz de constituir seus próprios objetos? Neste sentido, esta ciência seria analítica,
porém não-metafísica e estaria a salvo da desconfiança que passamos a ter com relação à
metafísica. Vimos que Boole ocupa aí uma função importante, na medida em que ele ofereceu
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Havíamos enunciado a teoria das ilusões transcendentais de Deleuze e Guattari na seção 2.3, podemos agora
mostrar como elas funcionam: as ilusões não são o oposto da realidade, elas são exatamente o modo como a
realidade se apresenta para nós e como a produzimos. Os desenvolvimentos da lógica ao longo do final do século
XVIII até o século XX não são ilusórios; existem rupturas no programa de pesquisa que fazem com que seu objeto
se modifique realmente, interferindo na gama de fenômenos observáveis dentro do paradigma, naquilo que os
filósofos franceses denominaram plano de referência. Entretanto, caso retirássemos deste paradigma o modo como
ele se fantasia em oposição à metafísica, perderíamos com isso o próprio programa de pesquisa e seus
desenvolvimentos subsequentes não teriam sido possíveis. Consequentemente, as ilusões pertencem ao modo
como enxergamos a realidade: elas sustentam o modo como produzimos a matéria de nosso pensamento.
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precisamente esse objeto à lógica pura por meio de suas leis algébricas. Entretanto, faltava-lhe
a capacidade de transcender os limites do paradigma kantiano, oferecendo uma fundamentação
para essas leis em termos estritamente lógicos, isto é, inferenciais. Este último passo seria dado
somente com Frege e sua nova pretensão de fundamentar as proposições aritméticas somente
em princípios dedutivos, o que excluía da intuição qualquer papel cognitivo. É somente a partir
desta ruptura pelo lógico alemão que a lógica poderá se apresentar como uma ciência puramente
analítica, portanto, não-metafísica. Uma vez que ela tenha constituído seu objeto nas leis
formais do pensamento, seu conhecimento em nada acrescentaria nosso conhecimento sobre o
mundo. A lógica apenas nos diz de que forma devemos pensar para que possamos adquirir
conhecimento sobre o mundo, mas sobre o modo como as coisas se ligam no mundo, ela nada
pode nos dizer92.
Entretanto, como nossa investigação apontou o objeto da lógica, o pensamento puro,
não preexistiu aos enunciados que o constituíram. O conteúdo dos enunciados, sejam científicos
ou filosóficos, precisam ser construídos e somente por meio da análise dessa construção somos
lançados no devir que eles produziram, apreendendo seus limites e consequências. Assim, o
trabalho de crítica da imagem clássica do pensamento apontado por Deleuze e Guattari em O
que é a filosofia? se dá a partir e depende desta análise do discurso. Nas próximas páginas a
questão que guiará nossa análise será a seguinte: como pode Frege acreditar que seu projeto é
tão distinto da metafísica? A resposta desta pergunta reside nos enunciados filosóficos que
Frege produziu e no modo em que estes se esconderam sob a ciência que eles tornaram possível.
Consequentemente, analisaremos o modo pelo qual o lógico alemão redefiniu o objeto da lógica
e quais consequências foram traçadas a partir de seu projeto.
Conforme seu artigo Função e Conceito, de 1891, a questão que norteia o lógico alemão
é: quais processos cognitivos estão envolvidos na verdade da expressão 1 + 1 = 2 (FREGE,
2009, p. 82)? Isto é, quais condições devem ser satisfeitas para que essa expressão matemática
seja verdadeira? Por exemplo, se substituirmos 1 por 2, a expressão nos retorna um valor falso:
não é verdade que 2 + 2 = 2. Se substituirmos 1 por (2 − 1), a expressão nos retorna um valor
verdadeiro: (2 − 1) + (2 − 1) = 2; mas também podemos substituir 1 por , uma vez que +
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É claro, o próximo passo a darmos nesta cadeia é: se a única forma de aumentarmos nosso conhecimento é
tratando de coisas no mundo e as disciplinas que investigam a relações entre coisas no mundo são as ciências
empíricas, então somente essas produzem de fato conhecimento. A filosofia permanece assim num limbo, entre a
lógica, que nada ela tem em comum, e a ciência, sobre a qual, ela nada tem a falar. É precisamente esta
consequência do logicismo que levará aos projetos pós-metafísicos ou antifilosóficos de Wittgenstein ou Carnap,
por exemplo.
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= 2. O que todas essas expressões numéricas, como 1, (2 − 1) e possuem em comum? Que
todas elas se referem ao número 1. Desse modo, podemos substituir o numeral ‘1’ por inúmeros
valores, contanto que a expressão correspondente se refira ao número 1 e obteremos um
resultado verdadeiro. Assim, nossa questão realmente não diz respeito aos números particulares
que preenchemos, mas sim sobre a forma da expressão, ( ) + ( ) = 2. Entretanto, deste modo a
expressão carece de sentido, pois não podemos dizer se ( ) + ( ) = 2 é verdadeira ou falsa. Em
matemática, para que as expressões ganhem sentido, esses lugares vazios precisam ser ocupados
por variáveis, como 𝑥. Então, nossa real questão diz respeito à função 𝑥 + 𝑥 = 2: quais valores
a variável 𝑥 pode assumir de forma que a expressão se torne verdadeira? O conjunto desses
valores constitui a referência que satisfazem a verdade da expressão 𝑥 + 𝑥 = 2.
Analogamente, quando analisamos a expressão “Napoleão I é o vencedor da batalha de
Jena” e nos questionamos quais condições devem satisfeitas para que essa expressão seja
verdadeira, podemos separar o lugar da variável daquilo que é afirmado sobre ela: “𝑥 é o
vencedor da batalha de Jena”. Assim, na expressão “Napoleão I é o vencedor da batalha de
Jena”, temos um lugar vazio que pode ser ocupado por qualquer nome, expresso pela variável
𝑥, e o conceito “... é vencedor de Jena”93. Se substituirmos 𝑥 por “primeiro imperador da
França”, a expressão continua sendo verdadeira; caso substituamos 𝑥 por Deleuze, a função nos
retorna um valor falso. O que isso nos indica é que a noção matemática de função é idêntica à
noção lógica de conceito – é por conta desta tese que Frege nomeia o artigo de Função e
Conceito. De igual modo à função, um conceito vazio como “... é vencedor de Jena” carece de
sentido, seu sentido só é dado quando o preenchemos ou com um nome, como Napoleão I, ou
como uma variável que represente esse nome, como 𝑥.
Assim, a definição de conceito é puramente negativa: um conceito é somente aquilo cuja
unidade se perde caso retirado da relação com o objeto que ele envolve. Tal como na função,
um conceito é somente algo não totalmente atual, ele expressa um lugar vazio que necessita ser
preenchido por um objeto para que tenha sentido. Mas o que é então um objeto? Ele é
basicamente “[...] tudo o que não é função, tudo aquilo cuja expressão não contém lugar vazio”
(FREGE, 2009, p. 96), ou seja, um objeto é aquilo que possui unidade, sua existência é plena,
atual. Em suma, o objeto é aquilo que existe em si, sua subsistência não depende de nada além
dele próprio; já o conceito subsiste nos objetos que ele envolve. Mas como podemos saber que
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Deleuze e Guattari tratam desse exemplo em O que é a filosofia? ao tratar da passagem da proposição científica
para a proposição lógica (Cf. DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 163).
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um objeto possui unidade? Ora simplesmente porque a forma como ele nos aparece, isto é, os
nomes que se referem a eles, possuem sentido. Diferentemente dos conceitos “( ) + ( ) = 2”
ou “... é vencedor da batalha de Jena”, que carecem de sentido, os nomes “1”, “(2 − 1)”,
“Napoleão I” ou “primeiro imperador da França” possuem sentido, podemos imediatamente
reconhecer o pensamento que esses nomes expressam, não sendo necessária nenhuma
informação extra para sabermos o que é “1” etc.
Cabe aqui introduzir a distinção entre os diferentes tipos de objetos que nos são
apresentados: as coisas do mundo sensível; as nossas ideias subjetivas e os objetos lógicos,
entre os quais a verdade e a falsidade. Assim, por exemplo, o nome “Napoleão I” se refere a
uma coisa, uma pessoa que existiu e que podemos ver ou tocar (afinal, ainda que a pessoa
“Napoleão I” já esteja morta, seus ossos ainda existem, seus registros podem ser verificados
etc); já com o número “1” não ocorre o mesmo: não podemos ver ou tocá-lo. Podemos indicar
uma coisa, como “uma” maçã, mas essa coisa se distingue do objeto “1” tal como ele se
distingue do algarismo arábico “1” ou do algarismo romano “I”, do nome “um” ou “one”;
consequentemente, devemos distinguir os objetos lógicos, cuja referência nunca pode ser
completamente esgotada pelos nomes que utilizamos para denotá-los, dos objetos sensíveis, as
coisas. E entre os dois existem nossas ideias [Vorstellungen94], ou representações: as
impressões que possuímos das coisas sensíveis. No que elas diferem com relação aos dois
primeiros? Que elas são inteiramente nossas, elas são o modo como nossa imaginação nos
apresenta as coisas e, como tais, não podem ser comunicadas a terceiros. As ideias perfazem o
conteúdo de nossa consciência. Como Frege nos diz:
Quando a referência de [um nome] é um objeto sensorialmente perceptível, então a
ideia que dele tenho é uma imagem interna, emersa das lembranças de impressões
sensíveis passadas e das atividades, internas e externas, que realizei. Essa imagem está
frequentemente impregnada de emoções; os matizes de suas diversas partes variam e
oscilam. [...] A ideia é subjetiva: a ideia de um homem não é a mesma de outro
(FREGE, 2009, p. 134).

Já que as ideias não podem ser comunicadas, elas não podem fundamentar
conhecimento algum. Se dois homens possuem a mesma ideia, então não se trata de uma ideia
– veremos em seguida que este reino da objetividade, pelo qual transmitimos conhecimentos
uns aos outros, chama-se pensamento [Gedanken]. Este é o motivo do porquê todo nome tem

94

Kant utilizou o termo Vorstellung para se referir às representações em geral, sejam intuições [Anschauungen]
ou conceitos [Begriffe]. Assim, Frege está tentando se distanciar do psicologismo kantiano, isto é, do papel ativo
do sujeito na constituição dos processos cognitivos, mostrando que os conceitos [Begriffe] pertencem ao domínio
objetivo dos pensamentos [Gedanken], e não ao das representações subjetivas, as ideias [Vorstellungen], sob o
qual não há ciência possível.
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sentido, mas nem todos possuem referência objetiva. Por exemplo, podemos utilizar nomes de
objetos fictícios que se referem apenas a representações imaginárias, como por exemplo “Dom
Quixote”. Este nome tem sentido, contudo, não tem referência, pois não podemos encontrar
uma coisa ou um objeto logicamente definível que seja por ele designado. Entretanto, “Dom
Quixote” induz em nossa imaginação uma experiência estética, trazendo emoções e sentimentos
que são seu sentido. É isto que difere os pensamentos expressos nas sentenças “Dom Quixote
lutou contra moinhos de vento” e “Napoleão I é o vencedor da batalha de Jena”: no primeiro
caso, o sentido da sentença permanece restrito aos nossos sentimentos e emoções – não
desejamos procurar se de fato houve um indivíduo chamado Dom Quixote que lutou contra
moinhos de vento, em tal ou qual lugar e época; enquanto no segundo caso, o sentido nos
designa sua referência objetiva, a verdade da sentença – caso fôssemos indagados “Quem
venceu a batalha de Jena?” poderíamos investigar em livros, registros etc e obteríamos como
resposta o nome “Napoleão I”95. Como nos diz o lógico alemão em seu artigo Sobre o Sentido
e a Referência [Über Sinn und Bedeutung]:
[Em] Todo aquele [pensamento] que não admite que um nome tenha referência [...] a
consideração acerca da referência do nome se torna supérflua; já que não se quer ir
além do pensamento, poder-se-ia contentar-se com o sentido. Se tudo quanto importa
fosse apenas o sentido da sentença, [isto é] fosse apenas o pensamento [expresso por
ela], então seria desnecessário preocupar-se com a referência de uma parte da
sentença. Pois para o sentido da sentença somente importa o sentido desta parte, e não
a referência desta parte [da sentença] (FREGE, 2009, p. 138).

Assim, o sentido permanece o mesmo se o nome próprio tem referência ou não, entretanto, o
pensamento desprovido da referência de seu nome, perde também a capacidade de se referir ao
verdadeiro ou ao falso. E para que é necessário que os nomes que empregamos tenham
referência? Frege nos responde:
Mas por que queremos que cada nome próprio tenha não apenas um sentido, mas
também uma referência? Por que o pensamento não nos é suficiente? Porque estamos
preocupados com seu valor de verdade. O que nem sempre é o caso. Ao ouvir um
poema épico, além da eufonia da linguagem, estamos interessados apenas no sentido
das sentenças e nas imagens e sentimentos que este sentido evoca. A questão da
verdade nos faria abandonar o encanto estético por uma atitude de investigação
científica. [...] É, pois, a busca da verdade, onde quer que seja, o que nos dirige do
sentido para a referência (FREGE, 2009, p. 138).

Lembremo-nos que sua investigação partiu precisamente deste ponto: quais condições
devem ser satisfeitas para que a expressão 1 + 1 = 2 seja verdadeira? Em conformidade com

95

É certo que poderíamos igualmente perguntar “Qual personagem do livro Dom Quixote lutou contra moinhos
de vento?”, e responderíamos Dom Quixote – o que seria verdadeiro. Entretanto, neste caso, nosso objeto seria o
texto sobre Dom Quixote, não o próprio personagem. Por meio deste deslocamento do sentido do pensamento, nós
o objetificamos e podemos abordá-lo cientificamente por meio de proposições que são verdadeiras ou falsas.
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este projeto, necessariamente o problema do sentido deve nos conduzir àquele da referência e
da verdade. A determinação da referência sobre o sentido só é importante na medida em que
desejamos produzir conhecimento, isto é, reconhecer novas verdades. Para tanto, nosso
pensamento não é suficiente, uma vez que seu sentido é somente o meio para nos referirmos
aos objetos. Precisamos preencher o pensamento com objetos que sejam objetivamente válidos
se desejamos produzir qualquer conhecimento. Em suma:
A referência de um nome próprio é o próprio objeto que por seu intermédio
designamos; a ideia que dele temos é inteiramente subjetiva; entre uma e outra está o
sentido que, na verdade, não é subjetivo como a ideia, mas que também não é o próprio
objeto [, pois ele é o pensamento expresso] (FREGE, 2009, p. 135).

Temos, portanto, o objeto [Gegenstand] que é também o objetivo de nosso pensamento,
isto é, sua finalidade; o pensamento [Gedanke] como meio para atingir esse objetivo e nosso
reconhecimento subjetivo do pensamento como princípio. Mas por que Frege não reconhece
esses enunciados como filosóficos ou metafísicos? Isto diz respeito ao problema teórico por ele
delimitado.
Quando Frege inicia sua investigação acerca das condições de verdade de uma
expressão matemática, ele extrai dessas considerações as condições mínimas para que elas
sejam verdadeiras: as noções de conceito e objeto; são essas noções que o conduzem à análise
dos conceitos de sentido, referência e pensamento. Entretanto, em conformidade com o modo
como ele se apropria do discurso científico da matemática, isto é, como a lógica tem por objeto
os mesmos objetos da matemática, a função e o objeto, é seu próprio discurso que lhe aparece
como científico. Este é o motivo do porquê o lógico alemão não considera suas definições
propriamente definições filosóficas, mas são apenas o reconhecimento de objetos científicos,
do mesmo modo que matemáticos, como Gauss, ao se depararem com problemas de análise
geométrica, se viram obrigados a reconhecer entidades que são meramente relacionais e não
expressam substância material alguma96. Essas entidades, reconhecidas no interior do discurso
científico, seriam consequentemente não-filosóficas. É por esta razão que o lógico alemão nos
diz que:
O que é simples não pode ser decomposto, e o que é logicamente simples não pode
ter uma definição propriamente dita. O logicamente simples não nos é dado logo de
início, tal como ocorre também com a maioria dos elementos químicos. Pelo
contrário, este só é alcançado por meio do trabalho científico. Ao se descobrir algo
que é simples, ou que, pelo menos por enquanto, deva ser tomado como simples, devese forjar-lhe uma denominação, já que a linguagem não contém originalmente uma
expressão que lhe corresponda exatamente. Mas não é possível recorrer a uma
definição para introduzir o nome do que é logicamente simples. Para isto, só resta
96

Acerca de Gauss e sua nova problematização dos objetos matemáticos, cf. nota 82.
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levar o leitor ou o ouvinte, por meio de sugestões, a entender o que se quer dizer com
essa palavra (FREGE, 2009, p. 112, grifo nosso).

O logicamente simples não pode ser definido, porque em seu vocabulário, as definições
são somente abreviações, como por exemplo, sua definição de número sucessor da série: a
definição “número sucessor” apenas indica um nome simples para o que é de fato uma cadeia
inferencial composta. Para se poupar o trabalho de toda vez que formos utilizar a relação de
sucessão, termos de derivar toda a sequência de provas, podemos substituir essas ocorrências
pelo nome “número sucessor”. Consequentemente, definições só se aplicam àquilo que é
logicamente derivável.
Entretanto, toda análise científica chega a um elemento cuja realidade não pode ser
explicada, pois é ela que explica os fenômenos – ou como ele nos diz ‘o que é simples não pode
ser decomposto’. Mas este objeto simples apenas surge no final da análise científica do
problema, não em seu início, como uma necessidade teórica; para esses objetos serem referidos
pelos cientistas, eles devem receber um nome. Mas caso perguntemos “e qual a natureza disso
que é referido pelo nome?”, o cientista nada pode nos falar, pois sua realidade é dada em função
de sua presença nas operações no discurso científico. É por esta razão que conceitos como
‘pensamento’, ‘função’, ‘objeto’, etc lhe aparecem como científicos: eles não são logicamente
deriváveis, não podendo também ser logicamente definidos; eles constituem apenas
necessidades teóricas, objetos cuja existência deve ser reconhecida a priori para descrição
daquele fenômeno. O máximo que pode ser feito para compreendermos o que são conceito e
objeto, e noções correlatas, é mostrar o seu uso e é isso que ele pretende fazer por meio da
análise lógica dos enunciados da matemática e das línguas naturais. É sob este disfarce
científico que seus princípios metafísicos podem se esconder, ao mesmo tempo em que
fundamentam uma ciência na qual ele pode mostrar no que eles consistem pelo seu uso na
linguagem formal. Esta é a origem da sua fantasia de que é um completo erro que a lógica
dependa de alguma coisa da metafísica: na medida em que a metafísica se utiliza de conceitos,
é ela quem depende das operações lógicas definidas por seu discurso científico. Essas operações
do pensamento são, em última análise, “as operações reais sobre o qual tudo se apoia” (FREGE,
2016, p. XIX)97.
97

Talvez o ápice da ilusão da objetividade que recobre a imagem clássica do pensamento na lógica se dê com
Ludwig Wittgenstein. Seu Tractatus Logico-Philosophicus é um dos maiores exemplares do positivismo lógico
e a problemática a que ele responde só ganha sentido a partir dessa problemática delimitada por Frege. Por
exemplo, ele nos diz que o pensamento [Gedanke] é a figuração lógica dos fatos (WITTGENSTEIN, 1993, p. 147,
§3). Por sua vez, os fatos são a existência do estado de coisas (WITTGENSTEIN, 1993, p. 135, §2.) e os estados
de coisas são concatenação de objetos (WITTGENSTEIN, 1993, p. 141, §2.03), portanto, os fatos são a
concatenação dos objetos. Daí que os objetos sejam coisas empíricas, literalmente objetos reais que existem no
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Desta maneira, Frege produziu uma verdadeira revolução dentro do paradigma da
lógica: os objetos não são necessariamente as coisas que se apresentam à nossa sensibilidade.
Diferentemente de Kant, para quem um objeto é aquilo que é apresentado numa intuição, por
meio da análise semântica dos enunciados, Frege realizou uma definição puramente lógica da
noção de objeto: basta que uma coisa seja apresentada por meio de um nome e que esse nome
possua sentido para que possamos reconhecê-lo como um objeto. É por isso que não podemos
produzir um objeto, nós devemos reconhecê-lo como sempre já existente. A tese da recognição
adquire aqui novos contornos: o apagamento do papel do sujeito em qualquer processo
cognitivo. Como assim? Se no curso de uma cadeia de inferências conseguirmos derivar um
nome a partir de um conceito, o que provamos não é que induzimos nossa imaginação a produzir
o objeto ao qual nosso conceito se refere, mas que a possibilidade desse objeto sempre esteve
contida lógica e necessariamente dentro daquele conceito. Neste sentido, nós não produzimos
objeto algum, apenas reconhecemos o que já era um conhecimento (ainda que desconhecido
para nós). Assim, devemos conceber um reino atemporal, pois ele é sempre possível a priori,
no qual todos os objetos lógicos coexistem98. As causas do desconhecimento são todas
subjetivas, entretanto a fonte de nosso conhecimento é toda exterior; o conhecimento é
precisamente o modo pelo qual progressivamente reconhecemos a necessidade daquilo que nos
é exterior99. Isto é suficiente para uma transformação completa no papel que era dado aos
mundo e podem ser expressos numa proposição por nós. Mas segundo Wittgenstein nos diz, “a estrutura do fato
consiste nas estruturas dos estados de coisas” (WITTGENSTEIN, 1993, p. 141, §2.034.), mas dado que os estados
de coisas é a concatenação dos objetos, a estrutura dessas concatenações será a própria estrutura do fato. Ademais,
“figuramos os fatos” (WITTGENSTEIN, 1993, p. 143, §2.1.). Como essa figuração dos fatos é idêntica ao
afigurado (WITTGENSTEIN, 1993, p. 145, §2.161.) e “Toda figuração é também uma figuração lógica”
(WITTGENSTEIN, 1993, p. 145, §2.182.), segue-se que toda figuração lógica é uma figuração adequada dos fatos,
ou do estado de coisas. A figuração lógica dos fatos é a própria conformidade entre linguagem e mundo. Estamos
profundamente enraizados na imagem clássica do pensamento, dado que o pensamento é isomorfia entre a
figuração lógica e estado de coisas. Pensar é o mesmo que pensar logicamente, o que, por sua vez, é o mesmo que
figurar os fatos. Segundo Wittgenstein “Não podemos pensar nada de ilógico, porque, do contrário, deveríamos
pensar ilogicamente” (WITTGENSTEIN, 1993, p. 147, §3.03.). Nada mais surpreendente então que o pensamento
seja tão somente a proposição com sentido, i.e., que o pensamento seja uma proposição que figure o estado de
coisas. Ora, para Wittgenstein o pensamento é a própria figuração lógica da realidade (o estado de coisas). Portanto,
nesse caso não podemos pensar coisa alguma que esteja fora do mundo, pois isso seria o mesmo que pensar uma
proposição que não trata do mundo, mas dado que toda proposição é somente uma figuração lógica da
concatenação dos objetos que existem no mundo, é evidente que não pode existir proposição que não se refira ao
mundo. Dessa maneira, em Wittgenstein, o pensamento está irremediavelmente ligado à possibilidade da
referência de algum objeto existente atualmente no mundo, tal qual um cachorro, uma árvore etc e que deve ser
tratado pela ciência, porque a lógica apenas diz respeito à forma do pensamento, o seu conteúdo, a concatenação
dos objetos, é objeto das ciências — e assim, a filosofia deve se calar, porque ela nem nos mostra a forma do
pensamento, nem trata de seu conteúdo.
98
Em seguida veremos as consequências dessa pressuposição da objetividade e em que medida ela se liga às leis
do pensamento puro.
99
Esta tese é um dos germens da distinção entre contexto de descoberta e contexto de justificativa sobre o qual
falávamos em nossa Introdução: o contexto de descoberta diz respeito aos processos subjetivos que fazemos para
reconhecermos aquele conhecimento; já o contexto de justificativa diz respeito à justificativa daquele
conhecimento em razão dos princípios que lhes são inerentes. Deste modo, concebida tão ingenuamente a relação
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sentidos na produção de nosso conhecimento desde Kant: o sentido [Sinn], em Frege, já não
indica uma relação com a sensibilidade [Sinnlichkeit], mas sim a possibilidade de o enunciado
adquirir referência a um objeto.
Frege pode então realizar uma coisa que era impensável a Boole: se livrar dos
pressupostos metafísicos, isto é, dos juízos sintéticos a priori, que fundamentavam a lógica.
Conforme vimos, o lógico inglês já colocava em dúvida se nosso modo de apreensão sensível
estava realmente envolvido em qualquer processo cognitivo, uma vez que a geometria já havia
em muito progredido para além de nosso espaço tridimensional. Isto foi lhe suficiente para
abstrair da origem dos objetos em sua teoria das proposições primárias: ele simplesmente optou
por não fundamentar a origem dos mesmos, pressupondo-os como dados seja lá quais forem
suas origens; contudo, no que dizia respeito à sua teoria das proposições secundárias, restavalhe recorrer à intuição a priori do tempo para explicar como proposições poderiam ser sempre
verdadeiras ou sempre falsas. Frege será não somente capaz de explicar o porquê a desconfiança
de Boole quanto à necessidade de a intuição do espaço era bem fundada, como fundamentar as
leis lógicas, que o segundo não conseguiu, somente em princípios inferenciais, tornando a
lógica uma ciência pura, composta inteiramente de princípios analíticos.
Voltemos à análise dos enunciados que possuem sentido. Vimos que a condição de
possibilidade para o sentido está na possibilidade dele se referir a um objeto. Os portadores
mínimos de sentido e referência são os nomes que se referem a coisas ou a objetos, como
“Napoleão I”, “1” “(2 − 1)”, entretanto, não podemos dizer desses nomes que eles sejam
verdadeiros ou falsos. Para reconhecermos a verdade de algum enunciado parece que algo mais
é necessário: um conceito. Se um conceito sozinho não expressa um pensamento, é carente de
sentido, um nome sozinho, apesar de expressar um pensamento e ter sentido, não constitui
conhecimento, uma vez que não podemos reconhecê-lo como verdadeiro ou falso. Assim, é
somente quando um conceito é preenchido por um nome que o pensamento expresso no
enunciado adquire a capacidade de ser verdadeiro ou falso: 1 + 1 = 2 é verdadeiro, assim como
o é “Napoleão I é o vencedor de batalha de Jena”. Temos, assim, uma proposição quando
reunimos um conceito e um objeto e somente esta totalidade se refere ao verdadeiro ou ao falso.
Em suma, toda proposição é formada por um conceito e objeto e expressa um pensamento que
pode ser verdadeiro ou falso. Entretanto, existem nomes que se referem apenas a nossas
entre necessidade do conhecimento, que deve ser dada a priori, e movimento histórico pelo qual nós o
reconhecemos, invalida qualquer forma mais dinâmica de concebermos a relação entre pensamento e sua matéria,
mostrando a gênese intrínseca de um pelo outro. Todas essas formas de problematização entre pensamento e
matéria serão tratadas por essa tradição como formas de psicologismo, historicismo etc.
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representações subjetivas, como “Dom Quixote”, e estes mesmos se associados a conceitos não
formam proposições, porque o pensamento apesar de ter sentido, carece de referência. O
problema do pensamento vazio de conteúdo presente na Crítica ressurge agora, transformado
por essas considerações lógicas: “[...] o pensamento, isoladamente, não nos confere
conhecimento algum, mas somente o pensamento associado à sua referência, isto é, ao seu valor
de verdade” (FREGE, 2009, p. 140).
O problema das línguas naturais é que elas parecem designar alguma referência, mas
quando analisada a forma lógica de seus componentes vemos que não há referência para alguns
dos nomes aí presentes. O exemplo de Frege a este respeito é muito importante:
Considero igualmente oportuno se precaver contra os nomes próprios aparentes
carentes de toda referência. O abuso demagógico se apoia facilmente sobre isto, talvez
mais facilmente do que sobre a ambiguidade das palavras. ‘A vontade do povo’ pode
servir de exemplo, pois é fácil mostrar que não há uma referência universalmente
reconhecida para essa expressão. Não deixa, pois, de ser importante que se elimine
definitivamente a fonte desses erros, ao menos na ciência (FREGE, 2009, p. 147).

O problema ao qual Frege está apontando em expressões como essas é o seguinte:
“vontade do povo” possui sentido, podemos compreendê-la; contudo, para sabermos se ela tem
referência, precisamos decompô-la nos seus enunciados implícitos: “se x é povo, então x deseja
y”. Desse modo, precisamos encontrar um conjunto de objetos que satisfaça esses conceitos e
torne o pensamento verdadeiro: todas as pessoas precisam concordar com relação àquilo que
elas desejam, além disso ser uma situação cuja probabilidade é muito baixa, a proposição
universal que ela assere depende da enumeração exaustiva, pessoa por pessoa, o que, no caso
das coisas, não é possível a priori. Sentenças do tipo “a vontade do povo é ter melhores
condições de vida”, expressam pensamentos, contudo, quando analisada sua forma lógica, não
possuem referência. Elas apenas têm sentido e é aí que reside o problema, uma vez que elas
despertam sentimentos, emoções etc que nos fazem acreditar que elas de fato se referem a
alguma coisa, que há de fato “um povo”.
Devemos atentar para o modo como Frege formula o problema do conceito: que ele
possua uma referência plenamente atual, sob pena de se tornar um mero jogo com ideias,
emoções etc. Como dissemos na seção 3.1, a tradição influenciada pelo semanticismo kantiano
não concebe a possibilidade de que a referência dos conceitos não seja totalmente atual, pois
ela se desenvolve a partir do pressuposto que essa referência possa ser dada. Como Deleuze e
Guattari nos dizem:
É a confusão do conceito com a proposição que faz acreditar na existência de
conceitos científicos, e que considera a proposição como [o expresso da frase]: então
o conceito filosófico só aparece, quase sempre, como uma proposição despida de
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sentido. Esta confusão reina na lógica, e explica a ideia infantil que ela tem da
filosofia. Medem-se os conceitos por uma gramática "filosófica" que os substitui por
proposições extraídas das frases onde eles aparecem: somos restringidos sempre a
alternativas entre proposições, sem ver que o conceito já foi projetado no terceiro
excluído (DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 30-31, grifo nosso).

Ora, vimos que, em Frege, isto se dá a partir da identificação do conceito à função
científica: na medida em que as proposições ocorrem em funções matemáticas e funções e
conceitos são a mesma coisa, os conceitos também devem se tornar proposicionais. Assim, na
medida em que as funções envolvem variáveis e as condições de sua verdade são dadas pela
satisfação ou não das variáveis nas funções, os conceitos também devem ter uma referência
atual, dado que as variáveis que os satisfazem devem retornar como resultado o verdadeiro.
Mas para que Frege precisa sustentar este pressuposto? A resposta a esta questão reside no seu
projeto científico, exposto em As leis Básicas da Aritmética, publicado em dois volumes, em
1893 e 1903 respectivamente.
Nesta obra, o lógico alemão pretende lançar seu projeto de fundamentação da
matemática pela lógica, mostrando que as proposições matemáticas são todas necessárias a
priori e derivam somente de cadeias inferenciais. Para tanto, ele se apoia somente em seis
axiomas, chamados de leis básicas, e nas considerações semânticas que tratamos acima. Vimos
que sua regra semântica básica para a linguagem é que todo conceito e seu objeto possuem
sentido; contudo, para sabermos se o pensamento por eles expressado é verdadeiro ou falso, ou
seja, se o todo formado por conceito e objeto tem referência, é necessário que o objeto que
satisfaz aquele conceito possua referência logicamente definível.
Assim, para a fundamentação lógica da matemática, não basta determinarmos sob quais
condições uma função é satisfeita, uma vez que esta relação apesar de certamente possuir
sentido, é problemática quanto à sua referência. Para tanto, é necessário que sejamos capazes
de dar uma referência à relação entre conceito e objeto, caso contrário poderíamos estar tratando
com um pensamento com sentido, mas sem referência. E é esta função que sua Lei Básica V
cumpre em seu sistema: garantir que a relação entre um conceito e os objetos que o satisfazem
implique logicamente um outro objeto definido como a totalidade dos objetos que são
envolvidos por aquele conceito. Em suma, este axioma nos permite dizer que não somente todo
conceito e objeto logicamente definíveis tem sentido, mas que eles também possuem referência.
Por exemplo, a partir do conceito “x é número par” e da variável x, que representa os objetos
que satisfazem esse conceito como “2,4,6...”, podemos definir o conjunto formado por todos os
números pares sem que façamos uma lista exaustiva desses números: basta mostrar que os
objetos que satisfazem a propriedade “ser par” formam um objeto, o conjunto dos números
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pares. Isto nos permite afirmar que qualquer relação do tipo 𝑦 = 𝑓(𝑥), isto é qualquer função
matemática, envolve potencialmente conjuntos que podem ser definidos em razão desta relação
somente.
Este é em resumo o projeto logicista de fundamentação da matemática pela lógica. E
caso nos perguntemos “e qual a natureza do conjunto? Qual a origem desse objeto?”, podemos
responder simplesmente que ele deve ser reconhecido como existente, a causa de sua existência
não está em nenhuma operação cognitiva de nossas faculdades mentais, nem no mundo, uma
vez que ele surge somente por meio de operações lógicas. É por esta razão que a verdade de
seu pensamento precisa ser (re)conhecida por nós: na medida em que a possibilidade dessas
operações é dada a priori, nós não temos nenhum papel na constituição deste conhecimento a
não ser quando reconhecemos como sempre já existindo. Assim, o que cientificamente aparece
como conhecimento deve ser concebido logicamente como recognição de um reino do
pensamento estático, no qual a existência de todos os objetos é dada ainda que em potência.
Podemos melhor observar as consequências da problemática teórica de Frege a partir de
seu artigo O pensamento. Uma investigação lógica. Como o título nos indica, o lógico alemão
fará uma decomposição lógica, e não filosófica, dos elementos simples que são envolvidos no
pensamento, acerca dos quais ele nos diz:
Assim como a palavra ‘belo’ assinala o objeto da estética e ‘bem’ assinala o objeto da
ética, assim também a palavra ‘verdadeiro’ assinala o objeto da lógica. De fato, todas
as ciências têm a verdade como meta, mas a lógica ocupa-se dela de forma bem
diferente. Ela está para a verdade aproximadamente como a física está para o peso ou
para o calor. Descobrir verdades é a tarefa de todas as ciências: cabe a lógica, porém
discernir as leis [Gesetze] do ser verdadeiro (FREGE, 2001, p. 9).

É importante notar aqui como Frege introduz a distinção da lógica com relação à ética:
todas elas almejam atingir a verdade, mas somente a lógica é capaz de determinar as leis do que
é verdadeiro, ou seja, a forma da verdade. Assim, podem até existir proposições éticas,
entretanto como o objeto dessas é o bem, ou seja a causa final de uma ação, a ética apenas nos
diz como devemos proceder para atingir determinado fim; os princípios dessa ciência são
apenas regulativos com relação a nossas ações. Já as proposições lógicas se ocupam da verdade,
elas apenas nos dão a forma do que é o asserir verdadeiro e, desse modo, constituem o próprio
objeto da verdade. O modo como a lógica intervém na constituição de seu objeto, ao invés de
somente regulá-lo, é o que lhe confere seu caráter normativo: ela determina aquilo que é
verdadeiro, suas prescrições só se tornam normativas para nós na medida em que desejamos
atingir esse objetivo. É por esta razão que não podemos conceber as leis lógicas como
psicológicas, elas nada nos ditam sobre como devemos proceder; elas nos dizem o que é a forma
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da verdade, consequentemente, se nós nos prescrevemos regras sobre como atingir esse
objetivo, este é um fato um tanto contingente e que não constitui o objeto da lógica, mas sim
da psicologia ou da própria ética. Afinal, a questão relativa ao porquê nós desejamos o
verdadeiro não é objeto da lógica, ela apenas nos diz a forma da verdade. Assim, diferentemente
de Boole, onde as leis lógicas e éticas ainda estavam misturadas, Frege está tentando separar
um reino da objetividade do pensamento e outro formado por nossas representações subjetivas,
cada um com sua legislação específica, como ele nos diz:
Das leis do ser verdadeiro decorrem prescrições para asserir, para pensar, julgar,
raciocinar. E, nesta acepção, pode-se também falar de leis do pensamento
[Denkgesetzen]. Mas aqui corremos o perigo de misturar coisas distintas. Pois talvez
se tome a expressão ‘lei do pensamento’ como ‘lei da natureza’, entendendo por essa
expressão a mera generalização do processo psíquico de pensar. Neste sentido, uma
lei do pensamento seria psicológica. E, assim, poderíamos vir a acreditar que a lógica
trata do processo psíquico de pensar e das leis psicológicas a que este se conforma.
Isto seria, porém, desconhecer a tarefa da lógica, pois não se dá à verdade o lugar que
lhe cabe. O erro, a superstição têm suas causas, assim como as tem o conhecimento
correto. [...] Uma derivação a partir de tais leis psicológicas e uma explicação de um
processo psíquico que resulta em uma asserção, jamais poderão substituir uma
demonstração de algo que foi considerado verdadeiro (FREGE, 2001, p. 10).

A demonstração do ser verdadeiro não pode ter sua razão nas leis psicológicas, porque
ela se dá por meio de inferências e pensamentos que são totalmente a priori, as leis psicológicas
apenas determinam como nossas ideias se organizam. Por meio dessa distinção mais rigorosa
entre lógica e psicologia, Frege pretende oferecer um critério de demarcação entre o reino da
lógica e aquele das outras disciplinas que investigam os processos cognitivos do sujeito: a lógica
apenas nos mostra como um pensamento verdadeiro é constituído, ela não nos diz o que
devemos fazer para atingi-lo. Ainda que experienciemos a constituição dessas leis do
pensamento enquanto regulativas quanto às nossas ações, isto é um tema para outra disciplina
que não a lógica. Assim, Frege está basicamente nos dizendo: OK, nós subjetivamente
experienciamos a normatividade das leis do pensamento como leis sobre como devemos guiar
nossas ações; entretanto, essa experiência subjetiva é totalmente contingente e nada tem a ver
com a lógica, devendo ser tratada pela ética ou psicologia. A lógica apenas determina a forma
daquilo que é verdadeiro, como devemos proceder para atingi-lo é a questão de outra ciência.
Em suma, quanto mais o lógico alemão oferece diversas razões do porquê a lógica se difere de
outras disciplinas, como a ética ou a psicologia, mais ela expande seu domínio.
O mais importante a ser notado aqui é o modo como a lógica obviamente implica um
domínio ético e político, mas ao mesmo tempo, se isenta de qualquer relação com o mesmo.
Este fato está diretamente ligado ao desenvolvimento do vocabulário lógico, pois do mesmo
modo que seus enunciados se tornam mais científicos e adquirem cada vez mais especificidade
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sobre seu objeto, menos normativa a lógica aparece para os sujeitos que a criam e mais
efetivamente ela pode se impor. Assim, o surgimento do domínio da lógica é concomitante ao
reconhecimento de um plano de referência capaz de torná-la objetiva, denominado de
pensamento.
Mas o que é um pensamento? Frege nos responde:
[...] chamo de pensamento a algo sobre o qual se pode perguntar pela verdade. Conto
entre os pensamentos tanto o que é falso, quanto o que é verdadeiro.
Consequentemente, posso dizer: o pensamento é o sentido de uma sentença [...]. O
pensamento, em si mesmo imperceptível pelos sentidos, veste-se da roupagem
perceptível da sentença, tornando-se assim para nós mais facilmente apreensível.
Dizemos que a sentença expressa um pensamento (FREGE, 2001, p. 13).

A sentença, ou o enunciado, é o que percebemos sensivelmente, para formá-la
precisamos apenas de combinar caracteres; contudo, este ser que é percebido por nossos
sentidos como um agregado de caracteres é somente um veículo para outro que comuniquemos
outro tipo de ser: o pensamento. Neste sentido, o pensamento é semelhante às ideias que
possuímos das coisas, uma vez que, ao contrário das coisas que podem ser percebidas pelos
sentidos, tanto pensamentos quanto ideias não são percebidos pelos sentidos. Eles são um
gênero de ser totalmente distinto dos objetos materiais, do mesmo modo que podemos distinguir
um cachorro da ideia que temos dele: do cachorro podemos ver sua cor e ouvi-lo latir etc;
contudo, não podemos dizer que nossa ideia do cachorro late ou que ela seja preta. As
propriedades que os seres não sensíveis possuem não se confundem com as propriedades dos
seres sensíveis e devemos, portanto, reconhecer a existência de pelo menos três tipos de objetos:
as coisas sensíveis e os pensamentos e as ideias enquanto seres não sensíveis. E no que os
pensamentos se diferem das ideias?
A este propósito o lógico alemão nos oferece uma anedota. Ele e um amigo daltônico
estão observando o campo, quando Frege nota um morango vermelho entre as morangueiras,
cujas folhas são verdes, e seu amigo, por ser daltônico, não o vê. Seguem-se então as perguntas:
[...] será que meu companheiro vê a folha verde como vermelha, ou será que ele vê o
fruto vermelho como verde? Ou será que vê ambas as coisas com uma única cor que
eu absolutamente não conheço? Tais perguntas não são passíveis de serem
respondidas; a rigor são desprovidas de sentido [unsinnige]. Pois a palavra
‘vermelho’, quando não designa uma propriedade das coisas mas uma impressão
sensorial que pertence a minha consciência, só é aplicável na esfera de minha
consciência (FREGE, 2001, p. 22).

Mais uma vez, devemos notar o modo como o lógico alemão resolve o problema da
distinção entre ideia e pensamento: a partir da noção de sentido. A propriedade do pensamento
é se referir a verdade ou à falsidade; já a propriedade de uma representação, de uma ideia, é
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pertencer a uma consciência. Assim, quando Frege se pergunta “será que meu companheiro tem
a mesma ideia que eu?”, sua única possibilidade de resposta estaria na possibilidade de serem
reunidas suas ideias e as ideias de seu companheiro numa só consciência. Entretanto, como
seria isso possível? Por um lado, se fosse possível que duas ideias compartilhassem uma mesma
consciência, então não se trataria de duas pessoas distintas, e sim de uma, portanto, a própria
questão não teria sido colocada; por outro lado, se ambas as ideias fossem o conteúdo de uma
mesma consciência fora do espaço-tempo, como a de Deus, continuaríamos ignorantes acerca
da semelhança entre elas, uma vez que nossos poderes intelectuais não conseguem apreender
nada fora do espaço ou do tempo; consequentemente, a questão também não pode ser colocada.
Em todo caso, uma ideia não pode ser comunicada precisamente porque ela se define pelo fato
de ser produzida por uma consciência, qualquer questão relativa ao conteúdo dessa consciência
se mostra um não-senso [unsinnigen], porque elas não podem ser ditas verdadeiras ou falsas.
Da impossibilidade de fundarmos qualquer processo cognitivo a partir de nossas ideias,
devemos conceber então um outro tipo de ser que seja igualmente não-sensível, mas que possa
ter sua pretensão à objetividade justificada. Como nos diz Frege:
É preciso admitir um terceiro domínio. O que este contém coincide com as ideias, por
não poder ser percebido pelos sentidos, e também com as coisas, por não necessitar
de um portador a cujo conteúdo de consciência pertenceria. Assim, por exemplo, o
pensamento que expressamos no teorema de Pitágoras é intemporalmente verdadeiro,
verdadeiro independentemente do fato de que alguém o considere verdadeiro ou falso.
Ele não requer nenhum portador. Ele é verdadeiro não a partir do momento de sua
descoberta, mas como um planeta que já se encontrava em interação com outros
planetas antes mesmo de ter sido visto por alguém (FREGE, 2001, p. 25).

Assim, devemos conceber além do domínio das coisas materiais e de nossa experiência
subjetiva, um terceiro domínio independente de nós, o pensamento. É digno de nota que pelo
mesmo movimento no qual o pensamento adquire objetividade, o sujeito também perde
qualquer função na produção desses objetos, donde a necessidade de pressupormos sua
existência atemporal. Isto é uma característica contrastante no que diz respeito às ideias, uma
vez que elas só surgem como efeitos de objetos que afetam nossa sensibilidade. Não podemos
dizer que possuíamos alguma ideia até sermos afetados por aquilo que as produz, entretanto, o
mesmo não se passa quanto ao pensamento. Na medida em que este ser tem como causa de sua
existência ele próprio, devemos retirar do sujeito qualquer papel ativo em sua constituição: o
sujeito meramente contempla ou reconhece a verdade ou falsidade de um pensamento que lhe
é apresentado. O terceiro domínio do pensamento, formado por todas as verdades e falsidades
eternas, é tão objetivo quanto o domínio das coisas materiais que mantém suas relações
independentemente do sujeito que as observe.
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Entretanto, qual faculdade cognitiva seria capaz de apreender esse ser? As coisas do
mundo podemos apreender por meio de nossa sensibilidade. E quanto ao domínio do
pensamento? Para se afastar do psicologismo de Kant que tornou o pensamento o produto de
nosso entendimento, será necessário que Frege conceba uma faculdade distinta daquela do
entendimento, uma vez que este só produz ideias [Vorstellungen] de coisas, uma faculdade
capaz de apreender o domínio do pensamento. Prossegue o lógico alemão:
À apreensão de pensamentos deve corresponder uma faculdade mental especial: a
faculdade de pensar. Ao pensar não produzimos pensamentos, mas os apreendemos.
[...] O ser verdadeiro de um pensamento nada tem a ver com o fato de ser pensado.
[...] A tarefa da ciência não consiste em um criar, mas em um descobrir pensamentos
verdadeiros. O astrônomo pode aplicar uma verdade matemática à investigação de
eventos ocorridos em um passado longínquo, quando na terra, pelo menos, ninguém
ainda havia reconhecido essa verdade. Ele pode fazer isto porque o ser verdadeiro de
um pensamento é intemporal. Donde, essa verdade não pode ter-se originado de sua
descoberta (FREGE, 2001, p. 33).

Por meio dessa transformação do problema do conhecimento, Frege foi, pela primeira vez,
capaz de definir uma faculdade cognitiva independente do sujeito. As consequências dessa
revolução teórica serão sentidas ao longo da história da filosofia influenciada pelo logicismo,
de Bertrand Russell a Ludwig Wittgenstein. Definida desse modo, a faculdade do pensar é uma
faculdade da linguagem, cujas processos já podem se afastar de todo psicologismo que a ligaria
à metafísica moderna, à consciência e ao eu. Assim, a lógica transcendental pode se esquecer
de seus últimos resquícios kantianos e perseguir seu caminho rumo à objetividade e à
cientificidade. Por meio desse movimento, o entendimento [Verstand] kantiano cuja atividade
era pensar [Denken] deixou de cumprir qualquer função cognitiva e o pensar foi definido como
uma faculdade independente do espírito humano. Quase todos os debates em filosofia analítica
posteriores, de Popper a Searle ou Rorty, partirão ainda que implicitamente do postulado dessa
faculdade100.
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Para termos uma ideia desta revolução conceitual realizada por Frege, o Tractatus Logico-Philosophicus de
Wittgenstein não possui sequer uma ocorrência do termo Verstand, seja no nominativo ou em outras declinações.
A definição de uma faculdade cognitiva que se identifica com as próprias operações de uma linguagem formal
constitui uma fantasia tão eficiente sob o fetiche da cientificidade que seus pressupostos poderão passar
despercebidos em boa parte da tradição influenciada pela lógica. Por exemplo, como dissemos em nossa
Introdução, Rorty define o discurso filosófico como sendo formado por proposições e, sendo todo argumento
uma implicância lógica e necessária das proposições contidas nas premissas e das proposições contidas na
conclusão, o levará a desconsiderar todas as filosofias transcendentais como falsas por extrapolarem os limites da
inferência lógica correta, pois seus argumentos acerca das condições de possibilidade ultrapassam os limites das
proposições que contam entre suas premissas (RORTY, 1991, passim). O pressuposto do seu discurso é
precisamente esta faculdade de linguagem que Frege acabou de definir. Popper utilizará semelhantes argumentos
lógicos para deslegitimar a ciência marxista (POPPER, 2013, passim), tanto quanto Searle se utilizará da teoria
dos atos de fala para sustentar a tese da permanência do significado plenamente atual de cada proposição em seu
contexto de uso (SEARLE, 1977, passim).
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Mas como essa faculdade cognitiva do pensar poderia se relacionar conosco, seres
finitos dotados de consciência? Retomando o problema kantiano da determinação de um
processo cognitivo que fosse ao mesmo tempo intelectivo e sensível, Frege é então levado a
mostrar de que modo o reino da objetividade do pensamento pode nos afetar enquanto sujeitos.
Afinal, para que a verdade de um pensamento seja reconhecida pelo sujeito, é necessário que
ela se apresente à sua consciência, caso contrário, este pensamento nada seria para aquele
sujeito. A questão se torna, então, mostrar como a consciência, produtora do reino imaginário
das representações subjetivas, pode de alguma forma ter contato com o reino dos pensamentos
objetivos. Esta união é garantida precisamente pela faculdade do pensar presente na
consciência, segundo o lógico alemão:
A apreensão de um pensamento pressupõe alguém que apreenda, alguém que pense.
Este alguém é então o portador [da faculdade de] pensar, mas não do pensamento.
Embora o pensamento não pertença ao conteúdo da consciência de quem pensa, no
entanto na consciência tem que haver algo a que vise esse pensamento (FREGE,
2001, p. 33, grifo nosso).

Por meio dessa distinção entre pensamento e faculdade de pensar, estão sendo contrapostos a
potência ou capacidade própria à consciência, mas sendo essa potência somente formal, ela não
diz respeito ao conteúdo da consciência: ela apenas garante que a consciência seja capaz de se
adequar à forma do pensamento objetivamente constituído. Já o próprio pensamento é o
conteúdo apreendido, cuja natureza é existir em ato. Assim, Frege consegue resolver o mesmo
problema que Kant se deparou no que diz respeito à união de um processo cognitivo ao mesmo
tempo sensível e intelectual de uma forma totalmente nova: enquanto Kant precisava recorrer
à sensibilidade para mostrar como a consciência pode adquirir um conhecimento objetivamente
válido, Frege consegue mostrar como a consciência pode apreender esse mesmo conhecimento
contanto que ela tenha a capacidade de se voltar para ou ‘visar’ o domínio dos objetos que
definem os processos cognitivos envolvidos em qualquer conhecimento. Esta capacidade reside
na faculdade do pensar, entretanto, é necessário que o conteúdo apreendido por essa faculdade
seja algo para a consciência na qual ela existe, consequentemente, resta que este conteúdo
apareça para a consciência como aquilo ao que ela se volta, o domínio por ela visado. Assim, a
solução fregeana ao problema do conhecimento passa necessariamente por uma teoria da
intencionalidade quase fenomenológica pela qual o sujeito se volta para os pensamentos que
ele deseja apreender.
Deste modo, a intencionalidade ocupa a função de garantir a correspondência entre o
conteúdo da consciência e o conteúdo do pensamento objetivo, dado que não há nenhuma
necessidade na relação entre os dois domínios. Essa correspondência precisa ser assegurada e
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é precisamente isto que o fato da faculdade do pensar e da vontade estarem reunidos na
consciência nos aponta: ao mesmo tempo em que o sujeito possui a potência de reconhecer a
verdade ou falsidade daquilo que se apresenta a ele, ele também se volta para esta apresentação
por meio de sua vontade. Assim, o papel que outrora cabia à sensibilidade no que diz respeito
aos processos cognitivos envolvidos no conhecimento objetivo é substituído pela vontade por
meio de uma teoria da intencionalidade do sujeito. Essa transformação do campo problemático
da disciplina está diretamente ligada ao estatuto ontológico conferido por Frege aos três gêneros
de ser que ele considera: as coisas, as ideias e o pensamento.
Somente as coisas e as ideias estão submetidas à sucessão temporal, uma vez que coisas
no mundo estão constantemente em transformação, por meio da geração e corrupção dos seres
e uma vez que nossas ideias são efeitos dessas coisas, elas estão igualmente submetidas à
geração à corrupção. Assim, esses dois gêneros de ser se definem por sua existência temporal,
entretanto o mesmo não pode ser dito quanto ao pensamento. Como nos diz Frege:
Certamente, o pensamento não é algo que se chame habitualmente de real. O mundo
do real é um mundo em que uma coisa age sobre outra, transformando-a e, por sua
vez, experimentando ela próprio uma reação que a transforma. Tudo isto ocorre no
tempo. Dificilmente reconhecemos como real o que é intemporal e imutável. É, pois,
o pensamento [...] é certamente intemporal, eterno, imutável (FREGE, 2001, p. 35).

Na medida em que a verdade de um pensamento deve ser reconhecida como sempre já
existente, isto nos mostra que este gênero de ser não envolve o tempo. Os pensamentos são, por
natureza, eternos. Mas como nós, seres cuja consciência existe no tempo, poderíamos apreender
algo cuja existência não envolve o tempo? É esta questão que o lógico alemão se coloca:
Mas, que valor poderia ter para nós o eternamente imutável, que não pudesse sofrer
efeitos nem ter efeitos sobre nós? Algo que fosse totalmente e sob todos os aspectos
ineficaz seria, também, totalmente irreal e inacessível para nós. Mesmo o intemporal
tem que, de algum modo, estar envolvido na temporalidade, se é que deve ser algo
para nós (FREGE, 2001, p. 35).

A solução reside no modo como a consciência se volta para o pensamento. Para tanto, esta
intencionalidade não pode ser definida em termos de correspondência entre dois gêneros de ser:
o modo pelo qual a consciência se volta para o pensamento não define uma correspondência
entre o domínio do pensamento e o da imaginação, uma vez que estes seres não são da mesma
natureza. A intencionalidade apenas designa a potência da consciência em apreender o
pensamento que lhe é exterior e imutável. É por esta razão que o reconhecimento do pensamento
precisa ser dado em função de uma faculdade, ou uma potência, do pensar e não por meio de
produtos do entendimento: aquilo que é produzido pelo entendimento envolve o tempo e
precisa, portanto, ser concebido como parte do reino imaginário. A faculdade do pensar indica
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na consciência somente a capacidade desta, por meio de um ato intencional, apreender um
pensamento que lhe é exterior. Este é o modo pelo qual um pensamento atemporal pode nos
afetar enquanto seres temporais, como nos diz Frege:
Como atua um pensamento? Sendo apreendido e tomado como verdadeiro. É um
processo que se passa no mundo interior de quem pensa que pode ter consequências
ulteriores neste mundo interior, as quais, penetrando no domínio da vontade, se
manifestam também no mundo exterior. [...] É assim que nossas ações costumam ser
preparadas pelo pensar e o julgar. E é assim que os pensamentos podem ter uma
influência indireta sobre os movimentos de massa (FREGE, 2001, p. 36).

Assim, é a vontade que torna possível que a faculdade de pensar reconheça os
pensamentos como verdadeiros ou falsos. É digno de nota que, apesar deste artigo começar com
uma severa repartição entre o domínio da ética e da lógica, ele termina evidenciando a ligação
íntima entre o objeto da lógica e a vontade, sem que essas considerações sejam de modo algum
consideradas filosóficas ou metafísicas.
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4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Encerramos assim nossa viagem pelo conceito de pensamento puro. Vimos, ao longo
do caminho, o nascimento e desenvolvimento da lógica formal, apontando de que forma suas
rupturas transformaram seu campo problemático e levaram-na a assumir sua atual forma de
cientificidade. E por que trilhamos um caminho tão longo? Para que sejamos capazes de
compreender como enunciados presentes em manuais de lógica, como estes, foram tornados
possíveis: “«Argumento», «inferência», e «raciocínio» são termos praticamente equivalentes.
Fazer uma inferência é apresentar um argumento, e raciocinar é retirar conclusões a partir de
premissas. Pensar é em grande parte raciocinar” (MURCHO, 2015). No capítulo II, observamos
precisamente como essas noções de que pensar se identifica com raciocinar — e que, por sua
vez, o raciocínio comporta operações logicamente definíveis numa linguagem formal — foram
produzidas. E obviamente, a ciência que trata das leis do raciocínio correto é a lógica: daí sua
importância fundamental para qualquer pensamento que se pretenda válido, uma vez que se o
pensamento não estiver conforme à sua forma lógica, tampouco ele pode adquirir pretensão à
validade objetiva. Na medida em que a filosofia tem justamente esta pretensão, é necessário
que o estudo da filosofia seja precedido por um estudo da lógica, como Murcho nos diz:
O objectivo do estudo da lógica é desenvolver as seguintes capacidades, face a um
ensaio filosófico ou outro: 1. Identificar a conclusão ou conclusão principal; 2.
Identificar as premissas, incluindo eventuais premissas implícitas; 3. Distinguir
diferentes argumentos, explícitos ou aludidos, que o ensaio apresenta. Estas
capacidades permitem discutir as ideias dos filósofos e adoptar uma posição crítica.
Sem ela, resta a paráfrase e o monólogo sem rumo, a que habitualmente se chama
«comentário de texto» e «problematização» (MURCHO, 2015).

Em suma, se não formos capazes de identificar as proposições que são expressas no
discurso filosófico, separando quais são as premissas e quais são as conclusões e mostrando
como elas se ligam dedutivamente, não podemos pensar. Podemos produzir a aparência ilusória
de um pensamento por meio de nossa verborragia, mas este é apenas um monólogo com nossas
ideias sem que cheguemos a lugar algum, isto é, sem que nosso discurso tenha validade objetiva
alguma – e devemos, é claro, incluir nesta categoria do monólogo todo trabalho crítico de
comentário historiográfico, inclusive o nosso. Como Murcho nos diz:
Alguns filósofos não apresentam muitos argumentos. Manifestam apenas as suas
ideias inspiradas e visões criativas do mundo. Mas o objectivo do estudo da filosofia
não é aprender a repetir acriticamente essas ideias. O objectivo do estudo da filosofia
é saber discutir essas ideias. Ora, não é possível discutir as ideias dos filósofos e
adoptar uma posição crítica sem dispor dos instrumentos lógicos adequados. Pois
discutir ideias é considerar os argumentos que se podem avançar a favor dessas ideias
e compará-los com os argumentos que se podem avançar contra elas. E, como é
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evidente, para comparar a solidez dos diferentes argumentos, a favor e contra uma
dada ideia, é necessário dominar a lógica [...] » (MURCHO, 2015).

Qual o problema real então dos trabalhos de ‘filosofia’ que fazem comentário de texto? O fato
de que eles apenas manifestam suas idéias inspiradas e visões criativas de mundo. O modo
como a lógica retroativamente imputa à filosofia os pressupostos de seu próprio paradigma
científico é a chave para compreendermos os perigos e limites da imagem clássica do
pensamento que permearam o nascimento desta disciplina. O fenômeno estrutural da ilusão de
recognição do pensamento puro é que não somente o campo de saber delimitado por esta ciência
seja conhecido, mas que este conhecimento adquira necessidade a priori, travestindo o próprio
ato de sua instauração num certo discurso no tempo – por exemplo, nesta citação de Murcho –
como aparência de uma necessidade a priori. Esta é a chave do sucesso de sua ilusão, pois no
mesmo momento em que ela surge, ela retroativamente imputa seus pressupostos no passado,
naturalizando-os, deste modo, não percebemos que estes pressupostos estão sendo criados
agora e que nada eles dizem respeito ao modo como fazíamos filosofia no passado. Lançados
nesta ilusão é forçoso que sejamos levados a re-conhecer aquilo que ela determina como
conhecimento, o pensamento válido, e sua subversão inerente, o erro.
Para evitarmos o erro que espreita à filosofia, se ela sucumbir às paixões e delírios dos
homens, devemos nos lembrar que:
A lógica desempenha dois papéis na filosofia: clarifica o pensamento e ajuda a evitar
erros de raciocínio. A filosofia ocupa-se de um conjunto de problemas. Os filósofos,
ao longo da história, têm dado resposta a esses problemas, tentando solucioná-los.
Para isso, apresentam teorias e argumentos. A lógica permite assumir uma posição
crítica perante os problemas, as teorias e os argumentos da filosofia (MURCHO,
2015).

Assim, a noção infantil que a lógica tem da filosofia como mero cálculo de proposições
não pode se separar da infantilização da filosofia pela lógica, isto é, da retirada da autonomia
da filosofia pela lógica: sem a lógica, a filosofia se torna uma total verborragia, então, para
impedir que esse mal acometa à filosofia, é necessário que a lógica a tutele. Só agora podemos
observar as consequências da fetichização do discurso científico pela filosofia que sustentou a
ilusão da cientificidade ao longo do surgimento do paradigma lógico. É precisamente no modo
como atualmente este fetiche se apresenta a nós que nos permite traçar suas origens.
Vejamos no exemplo: “A lógica representa para a filosofia o que o laboratório
representa para o cientista empírico: é o palco onde as ideias se testam e avaliam criticamente.
Sem esta atitude crítica não há atitude filosófica. Logo, sem lógica não pode haver uma
verdadeira atitude filosófica” (MURCHO, 2015). Assim, devemos nos atentar para a posição
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privilegiada que a ciência exerce aí: a pretensão à validade objetiva de suas proposições é
regulada pelos seus experimentos, na medida em que a filosofia não pode recorrer a
experimentos, ela deve ser regulada por uma ciência capaz de determinar os princípios de suas
operações cognitivas mais básicas, o pensamento. A filosofia é assim submetida a uma suposta
ciência do pensamento puro cuja finalidade é regulá-la, a fim de que ela possa ser verdadeira.
Os perigos que residiam na fantasia da objetividade da lógica, já apartada da filosofia,
só podem ser claramente observados no devir que ela produziu, isto é, nas suas consequências.
É por esta razão que não podemos dar a razão da insuficiência do paradigma lógico em função
de sua produção histórica contingente: de igual modo, a crítica de Deleuze e Guattari à lógica
não é um tipo de historicismo porque o problema real não reside nos fatores históricos e
contingentes que levaram à visão de mundo expressa por manuais de lógica como o de Murcho,
mas que os pressupostos que estavam presentes no passado sob formas mais ou menos sutis e
confusas só se tornam claros e bem delimitados agora, no momento de sua atualização nestes
manuais e nos embates entre a dita filosofia analítica e a continental.
Do mesmo modo que um dito famoso nos dizia que a anatomia do homem é a chave
para a anatomia do macaco (MARX, 2011, p. 58), também a posição de destaque que a lógica
ocupa hoje como juíza da filosofia é a chave para compreendermos de que modo a lógica
constituiu seu objeto. Em nosso caso, isto significa dizer que não é a constituição da ciência da
lógica que explica enunciados presentes em Murcho e em muitos outros manuais de lógica, mas
sim que a existência desses enunciados nos revela de que modo a ciência da lógica se constituiu.
É por esta razão que as críticas de Deleuze e Guattari não estão sujeitas ao historicismo: quando
analisamos no capítulo II a constituição da imagem clássica do pensamento, o que fizemos não
foi simplesmente imputar nossas categorias do agora no passado, ao que poder-se-ia questionar
se Frege, Boole ou Kant tinham essas pretensões de dominar a filosofia por meio da lógica, já
que eles possuíam projetos científicos e epistemológicos distintos entre si, o que dirá daquele
de Murcho – afinal poderíamos simplesmente ter lido mal esses autores, cometendo alguns
anacronismos etc. Por exemplo, quando Frege defendia que todo pensamento deve ter sentido
e referência ele estaria pensando num problema científico bem delimitado na matemática, com
pouca ou nenhuma pretensão que suas investigações fossem extrapoladas para o domínio da
filosofia em geral – esta seria uma objeção historicista à tese deleuze-guattariana da
insuficiência da lógica. Em vez disso, o que fizemos foi mostrar como as ilusões e fantasias que
existiam nesses autores são exatamente as mesmas que Murcho possuem, elas apenas ganharam
formas e contornos mais bem definidos durante seu devir, findando por se atualizar em manuais
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como o de Murcho ou em filosofias como as de Rorty e Popper. Mantendo-nos fiel ao exemplo
anterior, devemos então dizer que sim, Frege tinha como pretensão precisamente a
extrapolação de suas considerações lógicas sobre o domínio da filosofia porque esta
extrapolação é uma consequência direta do modo como ele fetichizou a objetividade da lógica
em oposição à confusão da filosofia.
Uma vez inseridos em tais fantasias, é necessário que reconheçamos a transcendência
que lhe é inerente sob a forma da atemporalidade. Isto significa dizer que os enunciados, cujo
conteúdo é determinado por essa fantasia, apagam retroativamente a sua origem, tendo seu
conteúdo projetado sob a eternidade. É daí que surge a objetividade e a necessidade que
sustentam o caráter científico destes enunciados. Consequentemente, quando a filosofia surge
neste paradigma, ela deve fazê-lo sob a tutela da lógica, caso contrário, a própria objetividade
dos pressupostos que sustentam a lógica seria colocada em xeque, como podemos observar
nesta passagem:
Dado que não é possível discutir correctamente ideias filosóficas sem saber lógica,
saber lógica é uma condição necessária — mas não suficiente — do estudo de
qualidade da filosofia. Sem a disciplina argumentativa que a lógica proporciona,
a discussão filosófica nunca atinge o nível de interesse, sofisticação e criatividade
que se vê atingir nos grandes filósofos ao longo da história — pois não é razoável
esperar que todas as pessoas tenham a intuição lógica dos grandes filósofos do
passado; nem é possível ir mais longe do que foram os grandes filósofos do passado
se não tivermos à nossa disposição instrumentos mais aperfeiçoados do que eles
tinham (MURCHO, 2015, grifo nosso).

Poderíamos facilmente provar que não, a história da filosofia não é feita de grandes
intuições lógicas ou grandes raciocínios. Via de regra, a história da filosofia é feita de grandes
rupturas e transformações que transbordaram a possibilidade de expressão linguística de seu
tempo, de onde surgiram novos conceitos e funções e cujo conhecimento, obviamente, não pode
ser dado em termos de inferências lógicas de uns enunciados pelos outros, porque os enunciados
que são seu conteúdo surgiram precisamente pelas impossibilidades de dedução. Por exemplo,
é porque Boole não podia deduzir uma ciência algébrica do pensamento em Kant que ele teve
de criá-la; os enunciados por ele produzidos não podiam de forma alguma ser encontrados em
Kant e assim por diante. De igual modo, a criação de novos conceitos e funções por Frege
ocorreu por causa do silêncio de Boole ou Kant, da impossibilidade daquilo que Frege desejava
expressar ganhar plena existência por direito na tradição que lhe antecedeu: o silêncio destes
quanto à necessidade de postularmos os juízos sintéticos a priori como fundamento do
conhecimento, ao mesmo tempo em que retiramos do juízos analíticos qualquer função
cognitiva. Assim, sequer os lógicos que tornaram possível a noção de lógica que subjaz em tais
manuais pode ser avaliada segundo os critérios oferecidos por eles. Os conceitos filosóficos que
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tornaram possíveis novas funções em Frege e em Boole não são o produto das inferências
lógicas que eles fizeram nas partes propriamente científicas de seus trabalhos, eles foram
precisamente o que tornou possível essas funções. Observamos isso, por exemplo, quando
Frege reconheceu a necessidade de postularmos objetos logicamente simples, conceito e o
objeto. É digno de nota que em sua explicação dos conceitos e objetos, o lógico alemão
inclusive reconheceu o fato de que essas entidades logicamente simples não podem ser
logicamente deduzidas! Como vimos na seção 3.3, é possível deduzir a fórmula 133, a que trata
da relação de sucessão matemática, de sua Conceitografia, entretanto nem o próprio Frege
concordaria que podemos deduzir as noções de conceito ou de objeto de qualquer proposição
ou axioma de seu sistema, porque elas são os pressupostos dele101.
Não somente há um descompasso entre o método de análise proposto pelo manual e a
própria história da ciência que o tornou possível, como ainda somos convencidos pelas linhas
finais ‘nem é possível ir mais longe do que foram os grandes filósofos do passado...’ de que
devemos reconhecer também a necessidade deste método se quisermos ser capazes de pensar
tão bem quanto aqueles que pensaram no passado! Mas se os filósofos do passado não pensaram
assim, por que nós devemos fazê-lo? É quando consideramos esta questão que percebemos que
o pressuposto da objetividade do pensamento puro não trata do conteúdo factual da história da
filosofia ou da lógica – e é por esta razão que as considerações acima sobre a criação dos
conceitos e das funções lógicas sequer seriam percebidas como colocando em xeque este
pressuposto –, mas se endereça a nós, enquanto leitores, para que o reconheçamos e sejamos
assim lançados no campo de saber delimitado por esses enunciados. Por meio desse
reconhecimento, passaremos a procurar proposições e raciocínios no discurso filosófico, não
para que aprendamos como os antigos filósofos ou os grandes lógicos pensaram, mas para que
possamos conhecer o campo de saber da lógica. Sem a recognição prévia destes pressupostos,
tampouco podemos conhecer os objetos e relações que existem para este paradigma. É por esta
razão que para que, possamos considerá-la uma ciência, a lógica deve necessariamente apagar
do conteúdo de seus enunciados os atos pelo qual ela os cria, tendo seus pressupostos
necessariamente projetados em seu passado sob a forma da eternidade. Consequentemente,
101

Este são ótimos exemplos da tese deleuzeana que havíamos anunciado na seção 2.1 de que a verdade não é
dada, mas precisa ser criada por meio de procedimentos que são totalmente falsos para o paradigma anterior: “Essa
ideia de que a verdade não é algo preexistente, a ser descoberto, mas que deve ser criada em cada domínio, é
evidente nas ciências, por exemplo. Até na física, não há verdade que não suponha algum sistema simbólico,
mesmo que sejam só coordenadas. Não existe verdade que não ‘falseie’ ideias preestabelecidas [os pressupostos
do paradigma anterior]. Dizer ‘a verdade é uma criação’ implica que a produção da verdade passa por uma série
de operações que consistem em trabalhar uma matéria, uma série de falsificações no sentido literal” (DELEUZE,
2013, p. 161). E poderíamos complementar que isto é evidente em todas as ciências, inclusive na lógica.
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pouco importa se Frege pensava ou não deste modo, é uma necessidade imanente ao paradigma
lógico fazer parecer com que Frege, e todos os outros grandes lógicos e filósofos do passado,
pensassem assim.
Assim, a teoria das ilusões transcendentais em Deleuze e Guattari não nos aponta um
fato contingente, mas ela nos diz que a forma de saber especificamente constituída pela lógica
depende do reconhecimento prévio de sua necessidade para que possamos conhecer o campo
por ela delimitado. É um fenômeno estrutural do seu discurso a ilusão de atemporalidade. Quer
dizer, que só pensamos em argumentos e premissas filosóficas quando tomamos como
previamente dada a impossibilidade de que os enunciados, de onde essas proposições são
extraídas, se relacionem com o tempo. Dito de outro modo, devemos reconhecer que os textos
de filosofia expressam pensamentos cuja forma não se altera no tempo e cujas relações são
dados em termos de derivação mútua nessa atemporalidade. É por conta destes pressupostos
teóricos que Murcho precisa ignorar a história de como os chamados grandes filósofos
pensaram; este apagamento da história na citação anterior não tem sua razão de ser em algum
tipo de desconhecimento de história da filosofia por parte do autor, mas se origina de seus
pressupostos – ele não apaga fortuitamente, mas deve fazê-lo.
Uma vez lançados nesta ilusão inerente ao paradigma lógico, devemos conceber a
criatividade como simplesmente uma forma inventiva de juntar novas proposições, extraindo
conclusões de modo seguro e necessário:
Assim, para que se possa enfrentar a filosofia de forma criativa, é necessário estudar
os instrumentos críticos elementares que permitirão formular com clareza os
problemas, as teorias e os argumentos da filosofia, e que permitirão adoptar uma
postura crítica [...]. A arte da filosofia é a arte da fundamentação das nossas ideias
recorrendo a argumentos sólidos, criativos e inteligentes. Dominar essa arte é ter a
capacidade para distinguir os argumentos com essas características daqueles que
não as têm, e ter a capacidade para mudar de ideias quando somos incapazes de
as defender com bons argumentos. O pensamento logicamente disciplinado não
inibe portanto a criatividade; pelo contrário, promove-a (MURCHO, 2015, grifo
nosso).

Ou seja: ser criativo é o mesmo que pensar logicamente segundo os moldes da lógica
proposicional contemporânea, reconhecendo argumentos e realizando um cálculo de
problemas! Mas com isso, devemos ignorar todo tipo de relação da filosofia com as ciências de
sua época, com os filósofos de seu tempo, enfim, com o mundo que esta filosofia via e que ela
produziu. É difícil acreditar que em qualquer momento de sua história a filosofia teve algo a
ver com isso, entretanto, é importante notar como estes enunciados cumprem uma função clara
quanto à produção de uma nova área de saber. Os produtos desta nova área e os mundos que
ela torna possível ainda é uma questão a ser posteriormente determinada.
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De todo modo, vimos ao longo de nosso percurso o surgimento da ciência da lógica, de
que forma ela passou de uma ciência com pretensões metafísicas e sem um vocabulário próprio
em Kant, até a criação de uma linguagem científica capaz de abarcar seu objeto por Boole. A
partir de então, a lógica adquiriu mais e mais especificidade em seu vocabulário, aparecendo
cada vez mais científica e menos metafísica conforme sua linguagem se aperfeiçoava, o que
culminou em projetos como os de Frege ou Russell na passagem do século XIX para o XX e
tornou possível a lógica conhecida por nós em manuais como o de Murcho. Entretanto, apesar
de todas essas mudanças e revoluções em seu paradigma há uma coisa que nunca se modificou
nesta disciplina: a imagem clássica do pensamento.
Sob os limites da metafísica da representação, a relação entre forma do pensamento e
seu conteúdo nunca foi problematizada no interior deste paradigma lógico. A suposição de uma
relação estática entre o conteúdo do pensamento, os objetos, e a forma do pensamento, os
conceitos, impediu que fenômenos que envolvessem uma relação mais dinâmica entre ambos
fossem pensáveis por esta tradição. Basta lembrarmos que, se é verdade que podemos
identificar em Kant as origens da noção de lógica formal, que trata apenas da forma do
pensamento e não de seu conteúdo, também podemos observar em Kant o surgimento de uma
outra tradição que criticará exatamente tal tipo de estaticidade entre o pensamento e seu
conteúdo. Estamos nos referindo à crítica hegeliana à lógica kantiana: que não pode existir tal
coisa como uma ciência meramente formal do pensamento e que o abstraia totalmente do seu
conteúdo. Esta tese é exposta logo nas primeiras páginas da Ciência da Lógica de Hegel, após
uma breve exposição da noção de lógica formal kantiana:
Se a lógica é admitida como a ciência do pensar em geral, entende-se com isso que
esse pensar constituir a mera forma de um conhecimento, que a lógica se abstrai de
todo conteúdo e que a assim chamada segunda parte constituinte, que pertence a um
conhecimento, a matéria, tem de ser dada de outro lugar, que, assim, a lógica, da qual
esta matéria seria total e inteiramente independente, apenas pode indicar as condições
formais do conhecimento verdadeiro, mas não pode conter a própria verdade real e
tampouco pode ser o caminho para a verdade real, porque justamente o essencial da
verdade, o conteúdo, está fora dela (HEGEL, 2017, p. 46).

Está aí resumida boa parte da noção de ciência formal kantiana e que perdura em toda
tradição lógica influenciada por ele. Como vimos, de Boole a Frege, este pressuposto de que a
lógica é meramente formal e nada nos diz sobre o conteúdo do mundo será mantido, pois é
precisamente esta separação que permite à lógica se firmar como uma ciência das leis eternas
do pensamento102. Como nota Hegel:

102

Vejamos por exemplo como este pressuposto de que a lógica é totalmente desprovida de conteúdo material é
preservada até os dias de hoje: “A lógica não está comprometida com a teoria da verdade como adequação ou
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O conceito da lógica até agora repousa na separação, pressuposta como definitiva pela
consciência comum, do conteúdo do conhecimento e da forma do mesmo [...].
Primeiramente, pressupõe-se que a matéria do conhecimento como um mundo
acabado presente em e para si fora do pensar, que o pensar para si é vazio, aproximase exteriormente daquela matéria , preenche-se com ela e apenas assim ganha um
conteúdo e torna-se através disso, um conhecer real. Logo, essas duas partes
constituintes [...] se encontram uma frente à outra na seguinte hierarquia: o objeto é
algo para si consumado, acabado, que poderia dispensar perfeitamente o pensar
para sua efetividade; ao contrário, o pensar seria algo deficiente, que apenas
deveria se completar em uma matéria e, na verdade, como uma forma maleável
e indeterminada, deveria se adequar à sua matéria. Verdade é a concordância do
pensar com o objeto e, a fim de gerar essa concordância [...] o pensar deve ajustar-se
e acomodar-se ao objeto (HEGEL, 2017, p. 46, grifo nosso).

Sua censura ao projeto de lógica kantiana é precisamente aquilo que Deleuze denomina
de imagem clássica do pensamento: que pressupomos primeiro a anterioridade do objeto sobre
o pensamento, como se este fosse uma coisa totalmente acabada e plenamente atual, para depois
demonstrarmos a correspondência entre o pensamento e seu objeto. No final, ficamos limitados
a conceber que a verdade está restrita à mera concordância do pensamento com seu objeto,
como se o pensamento tivesse de se adequar à forma preexistente em seu objeto. Para Hegel, o
problema todo da lógica reside no fato de que o pensamento não é meramente conceitual, mas
conceituante, isto é, ao produzir conceitos, ele concomitantemente produz os objetos que são
seu conteúdo. É por esta razão que a verdade não diz respeito à mera concordância entre o
pensamento e matéria, uma vez que esta concordância é pressuposta pela própria produção
conceitual, mas reside no movimento pelo qual o pensamento se apropria de seu conteúdo.
Consequentemente, a revolução que Hegel provocará na lógica irá na contramão desta
separação ingênua entre forma e conteúdo do conhecimento: e se concebessemos uma relação
dinâmica entre o pensamento e o objeto que ele apreende, mostrando como uma forma engendra
um conteúdo e o conteúdo retroage sobre sua forma, definindo ambos por seu movimento e não
por sua adequação a algum tipo de entidade plenamente efetivada, acabada? A lógica hegeliana
depende assim de entidades cuja natureza seja virtual, atualizando-se somente em nossas
representações subjetivas. Este outro paradigma nos levará a conceber um plano de referência

correspondência. A noção de validade da lógica é independente de qualquer teoria filosófica acerca da verdade;
todas as teorias filosóficas acerca da verdade são compatíveis com a noção de validade da lógica. Tudo o que a
noção de validade determina é a impossibilidade de num argumento dedutivo válido as premissas serem
verdadeiras e a conclusão falsa — independentemente da teoria adoptada para explicar o que é a verdade. [...]
Assim, nem é verdade que a lógica esteja comprometida com a teoria da verdade como adequação ou
correspondência [...]. A lógica é compatível com qualquer teoria da verdade [...] (MURCHO, 2015)”. Em suma,
Murcho está nos dizendo que a lógica não é metafísica e que a lógica nada tem a ver com a ontologia, porque ela
trata apenas da forma do pensamento e não de seu conteúdo, onde reside a verdade do pensamento.
Consequentemente, a lógica não contém nenhum tipo de asserção metafísica sobre a natureza da verdade, podendo
se adequar a qualquer modelo semântico de verdade.
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povoado por entidades que, por estarem em constante diferenciação, produzem os objetos que
se dão às nossas representações.
Em suma, esta crítica hegeliana culmina na tese de que a distinção kantiana entre uma
lógica meramente formal e desprovida de conteúdo é irreal, porque sendo a lógica a ciência do
pensamento, e o pensamento necessariamente produz a matéria que ele apreende, existe uma
relação necessária entre lógica e o mundo. Como nota Heis, enquanto Kant tentará limpar a
lógica de seu conteúdo metafísico, Hegel defenderá precisamente o contrário: que a lógica é
metafísica (HEIS, 2012, p. 96). Isto deve ser lido contra o plano de fundo da tese kantiana de
que a lógica pura não é metafísica, pois nada pode nos dizer sobre o mundo, o fundamento real
e ontológico do pensamento. Pelo contrário, para Hegel a ciência do pensamento
necessariamente se liga à ontologia porque não há como determinar princípios do pensamento
sem que a matéria, que é por ele apreendida, esteja também submetida a esses princípios. A
tradição filosófica influenciada por esta outra noção de lógica hegeliana tratará assim de
fenômenos que se definem pelo modo como pensamento e matéria se engendram um pelo outro.
Para tornar esses fenômenos que envolvem o movimento entre pensamento e matéria no tempo
observáveis, os limites da metafísica da representação, que constrangiam o pensamento a
reconhecer nos objetos uma matéria já plenamente formada a qual ele deve simplesmente se
conformar, deverão ser superados de forma que sejamos capazes de explicar precisamente como
um foi engendrado em função do outro dinamicamente.
Neste sentido, podemos também nos lembrar da crítica de Marx a Hegel: que a relação
entre pensamento e conteúdo deste último ainda era estática demais, não sendo capaz de
explicar o modo como a matéria subdetermina o pensamento:
Por isso, Hegel caiu na ilusão de conceber o real [a matéria] como resultado do
pensamento que sintetiza-se em si, aprofunda-se em si e movimenta-se a partir de si
mesmo, enquanto o método de ascender do abstrato ao concreto é somente o modo do
pensamento de apropriar-se do concreto, de reproduzi-lo como um concreto mental.
Mas de forma alguma é o processo de gênese do próprio concreto [ou seja, da própria
matéria] (MARX, 2011, p. 54).

Basicamente, a crítica de Marx a Hegel é que este confundiu dois gêneros de ser
distintos: o pensamento e a matéria. Se o último estava certo em mostrar que a matéria não era
simplesmente exterior ao pensamento e este devia apenas conformar-se a ela, ele também caiu
na ilusão de acreditar que a matéria era totalmente inerte com relação ao pensamento, uma vez
que cabia a este a síntese na qual ambos se misturavam plenamente. Entretanto, demonstrar a
gênese no pensamento da matéria não é o mesmo que investigar a gênese da matéria, porque
esta tem uma história própria que não se confunde com a história do pensamento, apesar de
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ambas se interligarem em diversos momentos. O problema para Marx, enfim, é que a síntese
entre pensamento e matéria nunca é plena, porque toda vez que o pensamento se apropria da
matéria, ele introduz no produto da síntese um resto que vem a subdeterminá-lo e assim o
processo recomeça. Ambos se misturam precisamente pelo modo como as condições
preexistentes na matéria tornam certo tipo de pensamento possível e, por sua vez, a apropriação
do pensamento sobre sua matéria cria novas condições nesta que retroagem no próprio modo
de produção do pensamento. Deste modo, o movimento do pensamento à matéria e da matéria
ao pensamento continua sem nenhum tipo de síntese totalizante entre ambos, de forma que
devemos conceber uma história própria ao pensamento e outra própria à matéria. Já podemos
antever onde isso despontará: o devir interminável da substância de Deleuze e Guattari.
A este propósito, é digno de nota que Deleuze e Guatarri realizam eles próprios a crítica
da separação marxista entre pensamento e conteúdo. Como vimos na seção 2.2, a nova distinção
proposta pelos filósofos franceses entre expressão e conteúdo visa oferecer uma relação ainda
mais dinâmica para compreendermos o processo que liga o pensamento à matéria e vice-versa.
Uma das vantagens dessa nova distinção é aquela que pudemos verificar em nossa análise
histórica, por exemplo, indicando como, num mesmo texto, por entre as proposições lógicas
surgiam enunciados filosóficos e, por sua vez, esses enunciados filosóficos suscitavam novas
proposições lógicas. Caso concebessemos a relação entre filosofia e ciência como aquela entre
forma e conteúdo, poderíamos ser levados a considerar a filosofia como o pensamento em
constante movimento e a ciência como a matéria por ele determinada, de forma estática.
Estaríamos assim de algum modo nos aproximando do idealismo hegeliano e, como vimos na
seção 2.3, é precisamente para recusar a primazia filosofia e ciência que Deleuze e Guattari
criticaram Bergson.
Os novos pares conceituais pensamento/matéria e então expressão/conteúdo visam
explicar exatamente esta relação mais dinâmica entre filosofia e ciência. E de que modo isso
acontece? Por exemplo, quando concebemos que a filosofia é um modo específico de como o
pensamento produz sua matéria, contendo suas próprias formas de expressão e conteúdo, e a
ciência é outro modo de produção da matéria pelo pensamento, devemos igualmente conceder
a ela suas próprias formas de expressão e conteúdo. A questão se torna, então, como num dado
empírico, como um texto de lógica, ambos os modos estão em constante interação, tendo sua
síntese produzida de modo contingente. Em suma, isto nos impede de conceber a relação entre
ciência e filosofia como pressupondo primazia de uma sobre a outra ou vice-versa. O que nossa
análise histórica nos mostrou é que a relação entre filosofia e ciência é muito mais dinâmica
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que aquela entre uma disciplina que pensa sobre o mundo criando devires, e outra que investiga
apenas a relação entre objetos já existentes neste mundo. Como vimos no caso da lógica, quando
uma filosofia surge delimitando um campo problemático, ela concomitantemente cria uma
ciência que a acompanha, oferecendo objetos que povoam esse campo. Entretanto, esses
mesmos objetos que são colocados pelo discurso científico também lançam novos problemas
filosóficos, que colocam a filosofia e a ciência num novo devir. Era esta mistura concreta entre
pensamento filosófico e científico que Deleuze e Guattari tinham em mente ao tratar dos
diferentes sistemas formados pelas ordenadas intensivas da filosofia e as coordenadas
extensivas da ciência. É em função deste dinamismo que os filósofos franceses optam por
conceber as duas disciplinas na autonomia que lhes é própria: ambas são dotadas de pensamento
e matéria, não podemos conceder o privilégio da forma a um e relegar à outra o conteúdo
acabado. Como eles nos dizem:
[...] quando a filosofia remete a ciência ao ‘já pronto’, e guarda para si o
‘fazendo-se’, como Bergson [...],se oferece da ciência uma má caricatura: Paul
Klee tem certamente uma visão mais correta quando diz que consagrando-se ao
funcional a matemática e a física tomam por objeto a própria formação, e não a forma
acabada (DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 184, grifo nosso).

Que a noção de função científica trata diretamente da formação e não da forma acabada
significa que concomitantemente à toda organização de um plano de referência científico,
surgem novas possibilidades de objetos que ainda não podem ser dados nesta ciência. Essas
novas percepções e afecções permanecem impensáveis no interior deste paradigma e é somente
por meio da redefinição do campo problemático desta ciência que eles ganharão plena
existência por direito. Observamos isto ocorrer, por exemplo, quando Kant redefiniu o
paradigma da lógica como uma ciência formal do pensamento, mas constrangeu seus limites
àqueles da lógica de predicados clássica; entretanto, a redefinição deste campo problemático
foi suficiente para que Boole pudesse tomar como dada a possibilidade de uma ciência formal
do pensamento, dando lhe uma nova expressão em termos de funções algébricas. Deste modo,
Boole criou as condições para que fosse pensável uma linguagem própria à lógica pura,
culminando na conceitografia de Frege.
Definida deste modo, a relação entre ciência e filosofia se torna a de coexistência.
Coexistência entre diferentes modos de pensamento e matéria, cada modo com sua autonomia
respectiva, mas misturados num só composto a partir do qual eles interagem. Vemos isso nos
textos, por exemplo, quando notamos que entre fórmulas e princípios lógicos, surgem conceitos
filosóficos, mas estes conceitos também retroagem sobre a ciência criando novas possibilidades
de fórmulas e princípios. De todo modo, esta tradição, envolvendo Hegel, Marx, e que culmina
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em nos filósofos continentais como Deleuze, Guattari ou Derrida, tem seu campo problemático
definido em função de fenômenos dinâmicos, cuja explicação ultrapassa os limites da
metafísica da representação. Sob diferentes formas, toda esta tradição se definirá pela existência
de algum tipo de elemento virtual capaz de se diferenciar e produzir diferentes sistemas de
representação – o que significa dizer que já nos localizamos para além da imagem clássica do
pensamento103.
Entretanto, é digno de nota que para autores como Popper, Wittgenstein, Searle, que
estão inseridos nesta tradição da lógica formal kantiana, a existência desse elemento virtual não
será simplesmente ausente, mas precisará ser constantemente combatida, uma vez que ela
coloca em xeque os pressupostos da metafísica da representação que definem seu campo
problemático. Tais pressupostos dependem de uma separação ingênua entre forma e conteúdo
e os levam ao reconhecimento de um domínio da forma do pensamento imutável, o pensamento
puro. É neste contexto que surge a afirmação de Boole de que as leis por ele delineadas na sua
Investigação tem validade universal e poderiam ser igualmente aplicadas a qualquer sistema
de linguagem perfeito a ser desenvolvido no futuro:
Imaginemos qualquer linguagem, conhecida ou existente, liberta das expressões
idiomáticas e despida de tudo o que é supérfluo e, então, expressemos nesta linguagem
qualquer proposição do modo mais simples e literal – o mais simples e literal de
acordo com aqueles princípios do pensamento puro e universal sobre os quais
todas linguagens são fundadas e dos quais todas as línguas são a manifestação, mas
a partir da qual todas as linguagens mais ou menos se distanciaram. A transição, de
uma tal linguagem para a notação de análise, consistiria em nada além da substituição
de um conjunto de sinais por outro, sem qualquer mudança essencial seja em sua
forma, seja seu caráter (BOOLE, s/d, p. 135, grifo nosso).

Felizmente, para a própria história da lógica, o Boole estava errado e somente algumas
décadas após a publicação de sua Investigação, Frege revolucionou a disciplina,
desenvolvendo um novo sistema de notação e tornando possíveis novas funções e novos
objetos. Um dos fenômenos mais difíceis de serem explicados, do ponto de vista do discurso, é
como esta ilusão de atemporalidade e estaticidade que recobre seus enunciados científicos não
é um fato contingente, pois caso admitíssemos a hipótese historicista de que toda produção
científica é fruto de uma contingência de fatores e que podemos renegociar seus pressupostos
a qualquer momento conforme a disciplina avance, perderíamos com isso o próprio
103

Como nota Žižek a dialética hegeliana do sujeito e objeto pretende dar precisamente uma explicação não
ingênua entre ambos, rompendo com o realismo pré-crítico que nos permitiria identificar plenamente o pensamento
com a matéria. Boa parte da filosofia continental contemporânea se localiza de um modo ou de outro nesta tradição
hegelo-marxista precisamente pelo modo como eles respondem aos problemas deixados por Hegel e Marx. Os
conceitos deleuzeanos de diferença e repetição, os conceitos derrideanos de diferança [différance] ou
althusserianos de sub e sobredeterminação almejam explicar o mesmo fenômeno de como somos historicamente
lançados em diferentes mundos, cada um com seus objetos e relações próprias (ŽIŽEK, 2013b, p. 104).
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desenvolvimento da disciplina. Isto significa dizer que Boole somente criticou Kant por ter
delineado leis do pensamento que não estavam submetidas ao tempo ou à nossa vontade porque
ele de fato acreditava que essas leis, não sendo mutáveis, poderiam ser determinadas por ele
por meio de uma linguagem mais apropriada; do mesmo modo, foi esta ilusão que levou Frege
a criticar Boole, propondo sua nova linguagem formular para a lógica. Mas é precisamente pelo
modo como cada um destes autores fantasiou uma transcendência que percebemos, ao longo do
desenvolvimento histórico da disciplina, como esta transcendência se transformou.
A teoria das ilusões transcendentais pretende explicar precisamente como esses
fenômenos se constituem: como é possível que cada filosofia, e cada ciência a ela associada,
pode se enunciar enquanto descobridora de uma ordem imutável e transcendente, se quando
observamos o movimento histórico produzido por elas vemos que isto que é considerada a
ordem imutável está em constante transformação? Para explicarmos isso precisamos conceber
não uma oposição entre transcendência e imanência, entre forma eterna e estática e conteúdo
provisório e em movimento, mas que um existe precisamente em função do outro: é porque
toda filosofia começa com a ilusão de transcendência, lançando-nos num plano habitado por
determinados objetos e relações que este mundo tornado possível poderá aparecer para um
terceiro como um problema que exige novas respostas. Assim, é porque cada filosofia se
enuncia enquanto tendo uma relação privilegiada com o transcendente e imutável, que a
sucessão de sistemas e campos problemáticos é possível. Isto significa dizer que o movimento,
para existir, precisa assumir a forma de seu contrário, o repouso; para conhecer o movimento
dos conceitos no tempo, precisamos transpor nossa posição de enunciação do conteúdo do
discurso filosófico, habitado pelo repouso da transcendência, para um metadiscurso sobre este
conteúdo e a partir de tal perspectiva o movimento nos aparece. Caso nos mantivéssemos presos
às ilusões que pertencem ao conteúdo deste discurso, seríamos incapacitados de observar o
movimento que permite sua constituição. É por esta razão que Deleuze e Guattari nos dizem
que:
Quando a filosofia se compara com a ciência, ocorre que proponha uma imagem
simples demais da ciência, que faz os cientistas rirem. [...] a filosofia [...] não tem
nada a ganhar impondo-lhe limites que os cientistas não param de ultrapassar
nos procedimentos mais elementares (DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 184, grifo
nosso).

A filosofia não tem nada a ganhar impondo limites à ciência porque é um fenômeno
estrutural do discurso filosófico que ela vá produzir transcendências, formas eternas e imutáveis
etc, entretanto, o que faz os paradigmas científicos progredirem é precisamente o fato de que,
por entre os objetos que existem dentro do plano de referência, surgem novas possibilidades de
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existência, novas percepções e afecções que ainda não ganharam plena existência de direito;
desse modo, quando a filosofia se coloca no papel de juíza da ciência (e de si própria), ela
efetivamente impede o desenvolvimento da ciência, ou pelo menos deseja impedi-lo – é esta a
origem do desejo da lógica ‘suplantar a filosofia’ e é aí onde reside seu maior risco, que
trataremos logo em seguida. Entretanto, como é próprio do pensamento produzir um resto não
integrável esta tentativa da filosofia de controlar a ciência é sempre fadada ao fracasso, pois a
própria ilusão de transcendência que sustenta o controle do paradigma científico, é
problematizada e surge assim um novo paradigma das ruínas de uma dada filosofia. É por esta
razão que ‘ os cientistas ultrapassam os limites que a filosofia tenta lhes impor nos
procedimentos mais elementares’: pela simples forma como são criadas novas funções, velhos
problemas filosóficos são simplesmente substituídos. Vimos isto acontecer algumas vezes: por
exemplo, poucos anos após a publicação da Crítica de Kant já havia um certo consenso entre
os cientistas e lógicos de que o postulado kantiano de que a ciência necessitava da sensibilidade,
e pior ainda da imaginação humana, para conhecer seu objeto era uma grande ilusão, tendo
Boole e Frege produzido respostas contra Kant – o conteúdo de parte dessas respostas, as novas
funções lógicas por eles criadas, eram simplesmente impensáveis dentro do paradigma de lógica
kantiana, o procedimento mais elementar de se definir uma função lógica independente da
língua natural já bastou para questionar boa parte dos pressupostos do tribunal da razão
kantiana. Poderíamos dar outro exemplo: para a sorte da lógica, o pressuposto de Boole que
suas descobertas eram imutáveis e nenhum sistema de linguagem formal poderia anular ou
modificá-las mostrou-se em poucos anos totalmente incorreto, com o surgimento da
conceitografia fregeana; e assim por diante...
Porém, se inevitavelmente toda tentativa de controle está fadada ao fracasso, porque ela
produzirá aquilo que lhe escapa, por que devemos produzir uma resposta à tentativa da lógica
de suplantar a filosofia? Afinal, é da natureza do pensamento produzir um resto, que é o produto
de sua síntese com a matéria, consequentemente, este desejo da lógica produzirá
necessariamente sua forma de resistência, independente de nós, de Deleuze ou Guattari e por
que nós, Deleuze ou Guattari deveríamos nos preocupar em dar uma resposta a esta
problemática? A questão reside no caráter político deste desejo. Quando a lógica se constitui
em oposição à metafísica tradicional e se lança na ilusão da objetividade a fim de impor limites
à filosofia e à ciência, ela nos impede de pensarmos o que está além de seus pressupostos: o
problema do movimento, que liga a filosofia à história e que torna aparente a relação entre
pensamento e ontologia. Consequentemente, a passagem da posição de enunciação do discurso
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para o metadiscurso filosófico que falávamos a pouco ser elementar para nosso trabalho
cartográfico da lógica é barrada e somos constrangidos a reconhecer os limites impostos pela
ilusão que permeia o campo problemático deste discurso. E quais limites são estes? O da
atemporalidade de um pensamento puro que liga necessariamente àquilo que podemos pensar
com o que pode ser dado no plano de referência de ciências que ainda não haviam
problematizado a relação entre pensamento e matéria no tempo.
As ciências que pressupõem a existência completamente acabada de seu objeto104 serão
tomadas como paradigmáticas para este pensamento filosófico que possui como função, então,
a mera justificação desta visão de mundo, garantindo a reprodução das relações de poder
atualmente constituídas em nossa sociedade. Não nos surpreende, então, para filósofos como
Popper, o autor de A sociedade aberta e seus inimigos, tenham tamanho ódio da filosofia
marxista, necessitando criar procedimentos em seu discurso que deslegitimem o problema da
ciência marxista ao mesmo tempo em que legitimam o modelo de economia clássica. Falta a
Popper o arcabouço conceitual que lhe permitiria conceber a relação entre matéria e pensamento
que é pressuposta pela crítica da economia política marxista; dessa impossibilidade, resta-lhe
reproduzir a separação ingênua entre pensamento e matéria que marca sua tradição, apoiandose nas ciências que são anteriores a essa crítica, como o liberalismo econômico. Esta é a razão
de Popper, conjuntamente com os economistas liberais Friederich Hayek (1899-1992) e Ludwig
von Mises (1881-1973), ser signatário da Sociedade Mont Pèlerin. Criada em 1947, esta
sociedade tem como função a defesa dos valores liberais, tais como a liberdade individual e de
mercado frente às ameaças apresentadas pela crítica ‘historicista’ (cf. BUTLER, 2015 e
HARTWELL, 2009). Neste mesmo sentido, poderíamos incluir o desprezo do filósofo
estadunidense Richard Rorty à filosofia continental, extremamente influenciada por esses
desenvolvimentos das críticas hegelo-marxistas, que só se equiparam em magnitude ao seu
elogio à ordem liberal atualmente existente.

104

Como nota Deleuze em Diferença e Repetição: “[...] não há revolução [copernicana de Kant] enquanto se
permanece na geometria de Euclides: é preciso chegar a uma geometria da razão suficiente, geometria diferencial
do tipo riemmanniano, que tende a engendrar o descontínuo a partir do contínuo ou a fundar as soluções nas
condições do problema” (DELEUZE, 2018, p. 218). Ou seja: o projeto kantiano, que apontava para uma superação
da metafísica da representação, só é possível quando abandonamos o paradigma da geometria euclidiana que
constrangia o pensamento a procurar a verdade no nível das soluções, constrangendo-o a reconhecer os objetos
que existem plenamente atualizados nas proposições. Desse modo, para o filósofo francês, é com o surgimento das
geometrias não-euclidianas que podemos nos livrar dos pressupostos desta imagem clássica do pensamento,
concebendo um espaço diferencial no qual os elementos têm existência virtual. Poderíamos realizar o seguinte
complemento: outra parte dessas são ciências que não nos permitem ultrapassar a imagem clássica do pensamento
são anteriores à crítica hegeliana, como a economia liberal clássica, ou se definem por sua oposição a esta crítica,
como a própria lógica formal
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O verdadeiro problema então da lógica formal reside nas ameaças políticas que esta
representa, impedindo-nos que possamos ultrapassar o limite imposto ao pensamento pela
necessidade da reprodução das relações de poder atualmente constituídas. Deste modo, ficamos
limitados ao reconhecimento dos objetos já existentes em nosso mundo. Sem que possamos
produzir uma nova abertura ontológica para o mundo, ficamos restritos às necessidades da
reprodutibilidade técnica e nossa posição de enunciação se torna inerente às determinações do
poder vigente, donde passamos a agir como fiéis escravos que lutam por sua própria exploração
como se isto se tratasse de sua libertação. Trata-se de uma falência da vida que é inerente ao
mundo tornado possível por esta tradição.
Entretanto, é digno de nota que o problema não reside na falta de política ou de história
para a lógica, como se o problema de seus pressupostos residisse somente nas suas
consequências. Isto permitiria ainda sustentarmos a fantasia de que poderíamos retirar a parte
política defasada de seu campo problemático, retendo apenas sua parte ‘boa’ e científica. Os
pressupostos que sustentam a imagem clássica do pensamento na lógica, como a transcendência
de um objeto imutável sob a forma do pensamento puro, devem ser realmente falsos para que
suas consequências políticas sejam nefastas, e não o contrário. Neste sentido, quando a relação
entre pensamento e matéria é ingenuamente postulada sob a forma da anterioridade e adequação
de um sobre o outro, o que perdemos de vista é a verdade que reside no movimento que vai de
um para o outro, contentando-nos com as verdades particulares que apenas registram os
instantes deste movimento; somos assim obrigados a reconhecer nesses momentos a aparência
da transcendência e ficamos impossibilitados de conhecer o processo que constituiu aquela
forma de transcendência. É isto que Deleuze e Guattari tinham em mente ao dizer que o
universal não explica, mas deve ser explicado (DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 13); o que
esta explicação pressupõe é que sejamos capazes de transpor nossa posição de enunciação no
interior do conteúdo do discurso filosófico, para tomar o discurso filosófico como conteúdo de
nossa enunciação, ou seja, tomar como verdade não a transcendência que é produzida por toda
filosofia, mas o próprio movimento de constituição dessa transcendência.
Sem esta transposição de nossa posição, nosso horizonte ontológico fica empobrecido
e ficamos limitados a re-conhecer poucos fenômenos já encontrados pela ciência; este é o
fundamento real da imagem clássica do pensamento na lógica que produz os efeitos políticos
nefastos, e não o contrário. Como nos lembram Deleuze e Guattari, “um problema bem
colocado é um problema resolvido” (DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 98) e igualmente um
problema não resolvido é um problema mal colocado; consequentemente, na medida em que
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esta tradição não sabe o que fazer com o problema do pensamento e matéria no tempo, podemos
estar certos de que sua formulação deste problema é mal colocada. Ficamos assim limitados,
dentro deste campo problemático, a reconhecer adequação entre formas onde há de fato
produção de ambos e surgem então as ameaças de toda relação com o tempo, sob o nome de
psicologismo, historicismo etc, simplesmente porque não há categoria conceitual alguma para
explicar estes fenômenos105. Consequentemente, caso desejemos compreender como esses
fenômenos se constituem, devemos então conceber um modelo ontológico no qual o
pensamento e matéria estejam em constante diferenciação, como tratamos no Capítulo I. A
verdade, que o paradigma lógico não podia suportar sobre sua própria história, mas que também
tem um fundamento ontológico, pode ser apreendida quando abandonamos os postulados que
nos impediam de conceber apropriadamente o problema do tempo e é neste sentido que as
considerações delineadas por Deleuze e Guattari sobre a natureza da ciência e da filosofia são
mais verdadeiras que aquelas sobre uma suposta forma do pensamento puro. Chegamos assim
ao final de nossa investigação com os pressupostos por onde a começamos.
Entretanto, cabe-nos agora a seguinte pergunta acerca de nossa própria narrativa acerca
da história da lógica: o que desejamos mostrar por meio dessa reconstituição histórica de seus
enunciados? Esta pergunta na verdade tem por objeto não tanto a lógica, mas a própria noção
105

Como nota Foucault, é a partir da transformação do campo problemático do século XIX por filosofias como a
hegeliana e a marxista que surgirão saberes destinados à investigação da relação entre o trabalho, a vida e o mundo.
Surgem as ditas ciências humanas que têm por objeto a relação entre pensamento e matéria no tempo. É claro,
todas essas disciplinas serão tidas como categorias de conhecimento de segundo nível por colocarem em questão
precisamente a formalização do pensamento que define o campo das ditas ciências naturais ou formais. Como ele
nos diz: “[...] deve-se representar o domínio da epistemê moderna com um espaço volumoso e aberto segundo três
dimensões. Numa delas, situar-se-iam as ciências matemáticas e físicas, para as quais a ordem é sempre um
encadeamento dedutivo e linear de proposições evidentes ou verificadas; haveria, em outra dimensão, ciências [...]
que procedem ao estabelecimento de relações entre elementos descontínuos mas análogos, de sorte que elas
pudessem estabelecer entre elas relações causais e constantes de estrutura [isto é, decalcando ciências como a
economia, linguística e biologia do modelo matemático e emprestando a essas o mesmo grau de certeza das
primeiras]. Quando à terceira dimensão, seria a da reflexão filosófica, que se desenvolve como pensamento do
Mesmo [...]; enfim, a dimensão filosófica define com a das disciplinas matemáticas um plano comum: o da
formalização do pensamento (FOUCAULT, 1999, p. 479-480)”. Ou seja, Foucault está definindo o campo
problemático da modernidade a partir de três tipos de saber: os das ciências matemáticas e físicas, cujas
proposições oferecem um modelo para o saber formado pelas ciências do homem e, por último, a filosofia como
uma forma de saber cuja finalidade é a formalização do pensamento presente nas ciências matemáticas e físicas.
Observamos isto, por exemplo, na subserviência da filosofia às ciências – o que significa dizer que o paradigma
lógico se desenvolve no interior desta epistemê moderna. É isto que notamos quando, na seção 3.3, vimos que
apesar de todas as críticas dos lógicos a Kant, todos eles compartilharam do mesmo postulado que tornava possível
uma ciência do pensamento puro. E o que essa epistemê moderna reconhece como perigosa, por apontar ao seu
limite interno? Foucault prossegue: “daí o perigo do ‘psicologismo’, ou do ‘sociologismo’ [...] que se torna
ameaçador desde que, por exemplo, não se reflita corretamente sobre as relações entre o pensamento e a
formalização, ou desde que não se analisem convenientemente os modos de ser [...] da linguagem
(FOUCAULT, 1999, p. 481, grifo nosso)”. Neste sentido, observamos também, de Kant a Boole, Frege, Popper
etc, qualquer tipo de relação entre o pensamento e a matéria no tempo ser combatido sob a forma da acusação de
psicologismo, historicismo etc, tendo suas causas num erro de má formalização do pensamento, fruto seja de falhas
da linguagem natural, seja na vontade daquele que enuncia.
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de ciência e de filosofia. Seria ela o mero fruto de como historicamente constituímos nossa
relação com o mundo, um lançamento de nosso ser entre objetividades fadada a desaparecer no
devir, ou poderia ela descobrir coisas que transcendem nossas condições históricas? Em suma,
as pesquisas deleuze-guattarianas nos levam à consideração daquilo que Michel Foucault
chamou de ‘regimes de verdade’, constituindo somente a forma como o poder se cristalizou em
formas de saber que auxiliam atualmente o domínio sobre os corpos (FOUCAULT, 1979, p.
12) ou há algo de real no objeto científico da lógica para além dessas relações de poder
historicamente constituídas? Parece-nos que esta é uma resposta sobre a qual não podemos dar
uma resposta definitiva sem com isso impormos uma certa leitura da obra de Deleuze e Guattari.
Vejamos como.
Se seguirmos na linha de obras como O anti-Édipo ou Mil Platôs, poderíamos ser
levados a concordar com Foucault na tese de que as ciências pertencem somente aos
agenciamentos de desejo em funcionamento em nossa sociedade e que elas são, portanto,
‘regimes de verdade’. Uma certa forma de lermos o que é O que é a filosofia?, poderia nos
permitir extrair semelhantes conclusões, uma vez que a relação entre pensamento e matéria,
seja em filosofia ou ciência, sempre envolve a produção da correspondência entre ambos, o que
chamamos de verdade (DELEUZE; GUATTARI; 2010, p. 87-88). Assim, poderíamos sempre
falar de verdade no interior de cada paradigma científico ou de cada plano de imanência
filosófico sem que pudéssemos falar que existe mais ou menos contato com o Real conforme
eles fossem sendo substituídos historicamente. Poderíamos apenas realizar um juízo estético
com relação às filosofias ou ciências, avaliando-as somente em função do modo de vida que
elas tornaram possíveis por meio de suas percepções e afecções.
E se houvesse um outro Deleuze? Parece-nos que O que é a filosofia? também nos
permite apontar noutra direção, uma vez que apesar da verdade ser imanente à relação entre
expressão e conteúdo em toda ciência, há sempre anomalias que coabitam com a matéria
formada. Essas anomalias formam assim percepções e afecções novas como possibilidades de
uma nova existência; a travessia dos paradigmas indica assim uma reabertura ontológica para
o mundo, incorporando sempre novos fenômenos, que apesar de não serem conservativos com
relação aos fenômenos compreendidos no paradigma anterior, indicam seus pontos de ruptura
inerente. Poderíamos falar assim de um progresso entre paradigmas, mas tão somente na medida
em que ele é capaz de estabelecer rupturas, não linearidades no pensamento. Como Deleuze
nos diz:
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[...] pensar é ver e é falar, mas pensar faz-se no entremeio, no interstício, ou na
disjunção do ver e do falar. É inventar sempre o entrela-çamento [do ver e falar].
pensar é emitir singularidades, é lançar dados. O que exprime o lance de dados é que
pensar provém sempre de fora [...]. Singularidades, há-as de todo o género, sempre
vindas do fora: singularidades de poder, integradas nas relações de forças;
singularidades de resistência, que preparam mutações; e até singularidades
selvagens, que permanecem suspensas no fora, sem entrarem em relações nem se
deixarem integrar... (só aqui é que o 'selvagem' adquire um sentido, não como
uma experiência, mas como aquilo que não entra ainda na experiência).
(DELEUZE, 2017, p. 158-159, grifo nosso)

Ora, se o pensar é produzir a correspondência entre ver e falar, devemos conceder que
as formas constituídas de expressão e conteúdo nem sempre estiveram dadas e precisaram ser
produzidas. Esta produção vem do fora do pensamento, criando as condições para que possamos
ver ou falar: essas são as percepções e afecções enquanto novas possibilidades de existência
para o pensamento. Entretanto, devemos conceber diferentes tipos de entrelaçamento entre ver
e falar conforme a relação que esta singularidade mantém com o fora: segundo a classificação
oferecida por Deleuze, as da lógica, por exemplo, corresponderiam àquelas de poder.
Entretanto, e como poderíamos conceber um pensamento que fosse formado pelas
singularidades selvagens, uma forma de pensamento que tivesse por objeto precisamente aquilo
que toda integração entre ver e falar produz como resto? Primeiro precisaríamos saber o que é
este resto selvagem, o produto da integração das formas de ver e falar. Como vimos, este resto
é precisamente o movimento formado pela sucessão das diferentes formas de expressão e
conteúdo. Portanto, a possibilidade da transposição de nossa posição de enunciação interior ao
conteúdo do discurso filosófico para tomar o discurso filosófico como conteúdo de nossa
posição de enunciação coincidiria com um saber das singularidades selvagens. Em termos de
filosofia, esta seria mais real que àquelas que permanecem presas às ilusões transcendentais,
sob os limites das relações de poder atualmente constituídas, porque ela trataria daquilo que
elas dependem, mas não conseguem compreender: como as mutações no campo problemático
que elas pensam são preparadas, vindo a se atualizar no interior do discurso de cada filosofia
determinada. Certamente isto nos afasta bastante de uma certa leitura que equipararia a própria
posição de enunciação da qual fala Deleuze e Guattari com qualquer outra, como se a única
coisa que as diferissem fossem as funções que elas ocupam quanto ao poder atualmente
constituído – enfim, não estaríamos tratando somente de diferentes regimes de verdade, mas de
diferentes posicionamentos quanto à verdade de fato. É por esta razão que não podemos
identificar a própria filosofia de Deleuze e Guattari como mais uma das filosofias acometida
pelas ilusões transcendentais e com valor epistêmico igual às demais, todas elas sendo
simplesmente momentos históricos de um devir fadado a ser superado; pelo contrário, o modo
como a filosofia de Deleuze e Guattari tomam por objeto o próprio movimento do devir a torna
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mais real que as outras, na medida em que esta posição torna mais fenômenos compreensíveis
e é somente neste sentido que podemos dizer que uma cartografia da imagem clássica do
pensamento é mais verdadeira que a própria imagem clássica.
E o que conceito ‘verdade’ significa no enunciado ‘mais verdadeira que ..’? Ela não
seria uma maior correspondência ou adequação entre representações e representados, mas sim
um maior contato do discurso com o Real: a verdade consistiria somente no discurso sobre
como ‘as verdades’ apareceram em cada instante deste desenvolvimento, mostrando como elas
se sucederam e se transformaram sem que aqueles que a enunciaram soubessem de tal
movimento. É esta noção de verdade que parece ser o fundamento da asserção de Deleuze de
que a falsidade não diz respeito somente às soluções, mas também aos problemas e, se existem
problemas falsos, existem também problemas verdadeiros (DELEUZE, 2018, p. 218). Mas um
problema verdadeiro significa precisamente que sua verdade não é substanciada, objetificada:
um problema verdadeiro não diz o conteúdo da verdade, mas nos coloca a pensar o que, no
movimento gerativo das verdades particulares, precisou ser escondido e permanece a ser
descoberto. Esta filosofia seria um saber, enfim, de como o pensamento foi forçado pelo fora a
se transformar, tratando de suas rupturas e não de suas linearidades.
Assim, conforme a tese de Badiou que enunciamos na seção 2.3, talvez estejamos
observando exatamente um dos momentos de tensão inerentes à obra de Deleuze, cuja solução
não pode ser dada senão optando-se por uma de suas teses. Assim, devemos correr o risco (e
assumir o compromisso) de fazer Deleuze e Guattari se aproximarem de uma tese do filósofo
estruturalista Louis Althusser, segundo a qual a filosofia pode auxiliar a ciência na medida em
que ela é capaz impedir que a ciência se cristalize:
É através disso que se percebe a diferença existente entre o tratamento ideológico de
um silêncio e de um vazio teórico, e seu tratamento científico: o primeiro tratamento
coloca-nos diante de uma clausura ideológica o segundo diante de uma abertura
científica. Com isso podemos ver imediatamente um exemplo rigoroso da ameaça
ideológica que pesa sobre todo trabalho científico: a ideologia não apenas espreita a
ciência a cada ponto onde falha o seu rigor como também no ponto extremo em que
uma pesquisa atual atinge seus limites. Nisso, precisamente, é que pode intervir, no
próprio nível da vida da ciência, a atividade filosófica: como a vigilância teórica que
protege a abertura da ciência contra a clausura da ideologia, sob a condição, é claro,
de não se contentar com o falar de abertura e fechamento em geral, mas das estruturas
típicas, historicamente determinadas, dessa abertura e desse fechamento
(ALTHUSSER, 1980, p. 28, nota 4).

Ora, esta ‘clausura ideológica’ a qual Althusser está se referindo são precisamente as
singularidades de poder que Deleuze havia se referido, as que indicam uma falência da vida e
um empobrecimento ontológico. É este o sentido próprio de fechamento para o mundo: a
impossibilidade de irromper novos objetos e relações, ficamos restritos a reprodução de tal
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forma determinada de estar no mundo e com isso controlamos nosso devir. Por exemplo, o
vazio teórico da imagem clássica do pensamento quanto ao problema do tempo não se traduz
numa nova abertura que permite à lógica questionar a separação entre forma e conteúdo do
pensamento, o que tornaria possíveis novos objetos, produzindo uma nova abertura para o
mundo e um novo devir. Como vimos, esta crítica científica foi somente realizada por Hegel e
produziu todo um novo campo problemático; todavia, a tradição da lógica formal se preservou
desde Kant e se define precisamente pela oposição ao avanço deste campo hegelo-marxista.
Neste sentido, o silêncio existente naquela tradição quanto ao problema do tempo coincide com
uma clausura que impede a concepção de novos objetos e relações diferenciais, recolhendo os
fenômenos produzidos por essa impossibilidade sob os nomes de psicologismo, historicismo
etc. É em função desta clausura ontológica que observamos o retorno de uma mesma
problemática que nos conduzia da forma do pensamento puro, não metafísico, eterno etc para
questões morais como a correção moral, o controle do pensamento, a submissão às ciências
constituídas e até à doutrina que unia o reino do pensamento objetivo à vontade do sujeito,
aparecendo neste modo mais refinado como uma teoria da intencionalidade quase
fenomenológica em Frege.
Esta clausura cumpre uma função ideológica clara, uma vez que ela diz respeito à
reprodução das relações de poder atualmente existentes e contra esta morte da vida e este
empobrecimento ontológico só temos como arma a crítica filosófica. Não a crítica vazia sobre
qualquer abertura e fechamento, mas a crítica fundada na análise do discurso de como o objeto
deste fechamento foi historicamente construído em situações concretas. É por esta razão que
Deleuze e Guattari nos dizem que:
A crítica implica novos conceitos (da coisa criticada) tanto quanto a criação mais
positiva. [...] Os conceitos mais universais, os que são apresentados como formas ou
valores eternos são, deste ponto de vista, os mais esqueléticos, os menos interessantes.
Não fazemos nada de positivo, mas também nada no domínio da crítica ou da história,
quando nos contentamos em agitar velhos conceitos estereotipados como esqueletos
destinados a intimidar toda criação [...] (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 100-101).

Havíamos enunciado o papel da tarefa crítica da filosofia na seção 2.3, mas
anteriormente à nossa análise histórica, ficamos restritos a dar uma explicação meramente
estética de crítica, tratando do conceito de interessante. Entretanto, temos agora as condições
de explicar porque este conceito estético se liga ao fundamento do Real que nosso discurso
toca: quando a filosofia se priva de suas singularidades selvagens, ela nada pode nos dizer de
interessante porque ela corrobora com o fechamento ideológica do mundo, limitando-nos a
reconhecer estes objetos como eternos, enquanto as verdadeiras relações de produção que
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subjazem a esses objetos nos permanecem alheias. De nossa ignorância, segue-se a necessidade
de que sejamos inseridos neste movimento sem que possamos pensar aquilo no que somos
lançados. Contra essas tentações ideológicas, podemos apenas nos armar da crítica filosófica,
lançando novos conceitos por meio da reconstrução histórica que nos permitem ver para além
das relações de poder atualmente constituídas. Sob este aspecto, a filosofia tem como tarefa
pensar o impensável e é neste sentido que a filosofia pode contribuir com a ciência, impedindo
que a tendência à reprodutibilidade dos aparelhos ideológicos destrua ambas.
Igualmente, do ponto de vista da ciência, poderíamos falar de ciências que são mais ou
menos verdadeiras porque mantêm um maior contato com o Real que outras. Falaríamos então
de sucessões paradigmáticas que não acumulariam mais objetos por meio dessas sucessões, mas
colocariam novos problemas com maior capacidade dinâmica, isto é, que suscitassem uma
capacidade de problematização maior naquela disciplina. Ou seja, poderíamos falar de
progresso científico só na medida em que o campo problemático desta ciência suscitasse mais
perguntas do que possuísse respostas cristalizadas, uma ciência na qual a criação fosse mais
viva. Este parece ser a razão implícita do porquê Deleuze e Guattari se aproximam mais de
algumas ciências como a linguística de Louis Hjelmslev (DELEUZE; GUATTARI, 2011c, p.
321), a antropologia de Pierre Clastres (DELEUZE; GUATTARI, 2012c, p. 23), a biologia de
Jacques Monod (DELEUZE; GUATTARI, 2011c, p. 380), ou ainda a sociologia de Gabriel
Tarde (DELEUZE, 2018, p. 114) quando eles desejam explicar algum ponto delicado de sua
ontologia em Mil Platôs e O anti-Édipo106. Em suma, Deleuze e Guattari utilizam essas
ciências como modelos de conhecimento porque elas têm a capacidade de trazer mais
potencialidades, ou intensidades, para a matéria observável, suscitando mais devires.

106

A respeito de Gabriel Tarde, existe uma nota em Diferença e Repetição é muito reveladora sobre o modelo de
ciência que Deleuze acreditava estar mais próxima do Real: “A filosofia de Gabriel Tarde é uma das últimas
grandes filosofias da Natureza, herdeira de Leibniz. [...] É inteiramente falso reduzir a sociologia de Tarde a um
psicologismo ou mesmo a uma interpsicologia. Tarde critica Durkheim por tomar como dado o que é preciso
explicar, ‘a similitude de milhões de homens’. Ele substitui a alternativa entre dados impessoais e Ideias dos
grandes homens pelas pequenas ideias dos pequenos homens, pequenas invenções e interferências entre correntes
imitativas. O que Tarde instaura é a microssologia, que não se estabelece necessariamente entre dois indivíduos,
mas já está fundada num mesmo indivíduo [...] O conjunto da filosofia de Tarde apresenta-se assim: uma
dialética da diferença e da repetição que funda a possibilidade de uma microssociologia numa cosmologia”
(DELEUZE, 2018, p. 170-171, nota 3, grifo nosso). Assim, apesar deste texto não estar inserido no recorte de O
anti-Édipo e Mil Platôs, podemos ver já claramente delineados os modelos de ciência e filosofia preferidos por
Deleuze no início de sua produção autoral e que se manterão até o período de maturidade destas últimas obras,
tendo sua preferência pela microssociologia culminado na esquizoanálise de O anti-Édipo, Mil Platôs e O que é
a filosofia?. Entretanto, é digno de nota também que a filosofia de Tarde a que Deleuze se refere não é um dado
em seus textos, mas é extraído pelo próprio Deleuze a partir do debate científico entre Tarde e seus rivais, como
Durkheim. Temos aqui um exemplo, no próprio Deleuze, da tese que defendemos de que filosofia e ciência
coexistem num só material composto, cabendo à crítica a separação dos conceitos filosóficos que existem entre as
funções científicas – ainda que essas funções sejam sociológicas, e não matemáticas, como é o caso em Tarde.
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Neste sentido, parece-nos que, frente aos desenvolvimentos da teoria dos conjuntos, não
podemos enquadrar a lógica somente como um dos regimes de verdade fadados ao
desaparecimento em nossa sociedade. Para além de segmentos da matemática, como a teoria
dos conjuntos, a lógica também suscitou diversos outros campos problemáticos, criando
ciências como da computação e da programação que já adquiriram total autonomia com relação
à lógica. Em vez de simplesmente emitirmos um juízo de humor negativo quanto à lógica,
devemos compreender os pressupostos filosóficos que tornaram a ciência formal possível,
reconhecendo seus limites e riscos inerentes, a fim de que possamos nos livrar das ilusões
suscitadas por estes pressupostos. Isto não significa nos livrarmos da ciência da lógica ou de
seus subprodutos, uma vez que, para o desenvolvimento das próprias ciências, as funções e suas
operações são suficientes.
Neste sentido, a observação de Boole, por exemplo, de que uma vez estabelecido os
cálculos e as operações os pressupostos filosóficos poderiam ser negligenciados sem que
perdêssemos nada significativo quanto ao conteúdo científico é verdadeira (BOOLE, s/d, p.
135): Deleuze e Guattari nos dizem que isto ocorre devido a independência dos discursos
filosófico e científico. Consequentemente, o problema real da lógica não consiste em seus
efeitos e nas ciências que ela tornou possível, e sim no modo como seus pressupostos filosóficos
continuam a agir sobre nosso pensamento corroborando com a reprodução das relações de poder
atualmente constituídas. É somente no sentido de uma ultrapassagem destes pressupostos que
nos levam à recognição da verdade nas proposições de fato e nos lançam na subserviência da
filosofia a ciência que devemos fazer uma crítica de como esses pressupostos foram
constituídos, para que possamos manter a própria filosofia e a ciência vivas, produzindo novos
devires.
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