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Apresentação do problema

O problema do pensamento é sem dúvida uns dos principais problemas da filosofia e, por conseguinte, de seu ensino. Segundo o modo em que seja desenvolvida a primeira questão poderá ser abordada a segunda. É possível ensinar a pensar? Mas o que estamos dizendo quando dizemos pensar? Será preciso duvidar do que parece obvio, de que todo mundo sabe o que significa pensar. 
Faz um par de anos participei de um projeto de filosofia com crianças e certo dia uma menina muito simpática, Camila Tenaglia, de 12 anos de idade, perguntou: “como sabemos que estamos pensando? Tal vez o que estejamos fazendo não seja pensar, seja uma outra coisa” Neste trabalho ainda ressoam os ecos de aquela pergunta. Continuamos a nos perguntar: o que significa pensar?
Mas o tema do pensamento por si só não constitui problema algum, e pelo tanto, carece de interesse. É a relação do pensamento com a verdade, com o sentido, com a estupidez, com o erro, com as forças do corpo, com o não-pensamento, que o torna problemático.
O título do trabalho é já o conceito que tentaremos construir: “a filosofia como experiência”, conceito que será preciso desenvolver e relacionar com o campo problemático do qual surge e a partir do qual faz sentido. Teremos que dar então um grande rodeio, colocar o problema, mergulhar nele, desdobra-lho, para finalmente mostrar o valor e a pertinência do conceito proposto, fundamentalmente, no campo do ensino da filosofia e da filosofia da educação.  
Nossa pesquisa se encontra precisamente nessa etapa de elaboração do conceito-problema, para num segundo memento desenvolver suas possíveis repercussões no âmbito do ensino. 



Pensamento e verdade

Como bem assinala François Zourabichvili (Zourabichvili, 2004: 14), na aguda interpretação que faz da obra de Deleuze, uns dos problemas mais gerais do pensamento é o de sua necessidade. O pensamento alcança sua maior intensidade quando já não tem escolha, quando se torna necessário. É preciso que o que pensa não dependa dele. Esta necessidade se produz a partir de que o pensamento é forçado, condicionado, coagido desde o exterior. Esta relação do pensamento com sua exterioridade é o que chamamos de verdade. Que um pensamento tem se tornado verdadeiro significa que ele se tornou necessário. O pensar não pode determinar sua própria necessidade, a verdade sempre é dada na relação com sua exterioridade. Esta exterioridade do pensamento tem se concebido tradicionalmente na filosofia como referencia a uma realidade objetiva ou a uma realidade transcendente. Para a concepção tradicional a verdade tem a ver com o que está fora do pensamento e o que esta fora é um mundo de objetos, essências, identidades. De ali que, pensar tem querido dizer conhecer. 
Embora a filosofia tenha reconhecido na verdade um elemento exterior ao pensamento, Deleuze mostrará que ela tem tentado interiorizar essa relação, postulando uma afinidade natural do pensamento com a verdade, incorporando assim a exterioridade no pensamento. Supor que existe uma relação natural entre o pensamento e sua exterioridade constitui para Deleuze o grande pressuposto do que ele chamou de imagem dogmática ou natural do pensamento. 

“Segundo esta imagem, o pensamento está em afinidade com o verdadeiro, possui formalmente o verdadeiro e quer materialmente o verdadeiro  (Deleuze, 1968/1988: 219)

Que o pensamento possui formalmente o verdadeiro significa que existe no pensamento uma forma, uma ordem que permite antecipar o mundo. Colocando a verdade na origem do pensamento, a filosofia acredita poder dominar seu próprio começo, e começar verdadeiramente. Mas isto constitui para Deleuze apenas um pressuposto subjetivo ou implícito da filosofia que acreditava assim desfazer-se de todo pressuposto (Deleuze, 1968/1988: 215-20).

Assim poderia se narrar a aventura do pensamento segundo o pressuposto de sua afinidade natural com a verdade:
Primeiro: O pensamento procura naturalmente o verdadeiro, que assim constitui seu bem e seu destino. Buscar a verdade é então uma orientação natural, constitutiva do pensamento. Embora a verdade não tenha sido ainda conquistada materialmente, o pensamento possui de antemão suas coordenadas; possui formalmente o verdadeiro. Ele pode não saber o que é verdadeiro, mas sabe-se naturalmente dotado para encontra-lho, quer dizer, para reconhece-lho. De aí decorre toda a idéia de um método que possa garantir seu encontro.
Segundo: Alguma força exterior ao pensamento o desvia de seu caminho, o afasta acidentalmente de si mesmo. Esta força exterior será chamada de erro.
Terceiro: O pensamento precisa, mediante um ato heróico, de valor e vontade, reencontrar em si mesmo a força que o coloque novamente nos trilhos da verdade, que o volte a si.

“Ele (o filósofo) antecipadamente se confere uma boa vontade de pensar: toda sua busca é baseada numa ‘decisão premeditada’. Daí decorre o método da filosofia: de determinado ponto de vista, a busca da verdade seria a coisa mais natural e mais fácil possível: bastaria uma decisão e um método capaz de vencer as influencias exteriores que desviam o pensamento de sua vocação e fazem com que ele tome o falso pelo verdadeiro. Tratar-se-ia de descobrir e organizar as idéias segundo uma ordem que seria a do pensamento, como significações explícitas ou verdades formuladas que viriam saciar a busca e assegurar o acordo entre os espíritos.” (Deleuze, 1976/2003: 88)

A imagem natural do pensamento da-se segundo Deleuze “sob o duplo aspecto de uma boa vontade do pensador e de uma natureza reta do pensamento” (Deleuze, 1968/1988: 218), e reduz todo o negativo do pensamento a um erro que, desde o exterior, o afasta da verdade. Tanto a verdade quanto o erro são exteriores, a diferencia é, que o pensamento guarda uma afinidade natural com a primeira, em quanto sua relação com o segundo é puramente acidental (Zourabichvili, 2004: 18).
Para a imagem natural do pensamento, pensar é sempre conhecer um objeto, ou deveríamos dizer melhor, reconhecer, dado que, como o pensamento não guarda aqui com sua exterioridade uma relação de total estranheza, acaba por prejulgar sobre o objeto que deveria conhecer. Prejulga, pelo menos, sua homogeneidade e sua permanência. Prejulga pelo menos a existência de uma realidade exterior que se daria sempre sob a forma de objetos (identidades) e relações entre objetos e por certo de uma lei que regule estas relações (uma ordem).

“Pouco importa, então, que a filosofia comece pelo objeto ou pelo sujeito, pelo ser ou pelo ente, em quanto o pensamento permanecer submetido a esta Imagem que já prejulga tudo, tanto a distribuição do objeto e do sujeito quanto do ser e do ente” (Deleuze, 1968/1988: 219). 

A verdade será então transformada em um caso de adequação entre o pensamento e seus objetos, não levando em conta que o objeto como tal é já um pressuposto da imagem dogmática do pensamento. E preciso entender, como acertadamente o assinala Zourabichvili, que 

“não está aqui em jogo a existência ou não de um mundo exterior ao sujeito pensante, e que na problemática deleuziana esta questão nem sequer faz sentido. Que as plantas e as pedras, os animais e os outros homens existem, isso não está em entredito. A questão é saber sob o que condições o sujeito pensante entra em relação com um elemento desconhecido. (...) A questão é saber o que determina uma mutação do pensamento” (Idem: 48). 

Aqui devemos tomar cuidado com a expressão “sujeito pensante”, pois tomada isoladamente e fora do contexto em que Zourabichvili a pronuncia poderia levar a alguns mal entendidos. Não se trata de um sujeito substancia, já que a imagem dogmática prejulga tanto a identidade do objeto quanto a do sujeito. O problema e como o pensamento entra em contato com aquilo que lhe é estranho e que, no entanto, lhe fornece sua verdade. 
Afirmar uma exterioridade, em relação à qual o pensamento adquire sua verdade, não significa dizer que essa exterioridade tenha que ser definida como um mundo real objetivo, para o qual será necessário pressupor uma transcendência que garanta a priori a identidade do que ainda não se conhece. Assim a transcendência se constitui no reverso necessário da postulação de uma realidade objetiva. (Idem: 47 -51)
Não é só uma realidade feita de objetos e relações entre objetos a que se prejulga, também deve se afirmar para isso uma realidade transcendente, dado que a imagem dogmática supõe a verdade já pronta na forma mesma da razão, embora ela deva se conquistar materialmente no mundo dos objetos. Que outra coisa além de um mundo transcendente poderia garantir essa verdade formal na origem do pensamento? Que outra coisa além da moral poderia garantir a boa vontade do pensador? Deleuze, leitor de Nietzsche, sabe bem que esta imagem natural do pensamento não poderia ser menos uma imagem moral e transcendente. 
Uma filosofia da imanência como a proposta por Deleuze poderá então conceber um fora que não seja transcendente ou objetivo.
Mas em que consiste esta exterioridade? Que haverá então nesse fora? Corpo, signos e força, mas não órgãos e funções (que é o equivalente biológico dos objetos e suas relações): corpos sem órgãos. Fora haverá signos, signos que por sua vez remitem a essências, mas as essências são sínteses disjuntivas, não identidades. Cada um desses tópicos serão objeto de desenvolvimentos ulteriores  ao longo de nossa pesquisa.  Toda a problemática das forças é tratada nas obras de Deleuze sobre Nietzsche, e o problema dos signos e as essências em Proust e os signos, sobre o corpo será preciso se remeter a Espinosa e Imagem Tempo. 
Assim, ao aceitar uma exterioridade sem transcendência, uma exterioridade na imanência, é possível pensar uma experiência do pensamento que, sendo ao mesmo tempo uma experiência da verdade, não tenha a forma de uma adequação ao objeto. Pois a verdade não é aqui entendida como correspondência entre pensamento e mundo objetivo. 
Ao mesmo tempo, o fato de que a verdade dependa da exterioridade e não esteja contida no pensamento, nem material, nem formalmente, coloca necessariamente ao pensamento em relação ao não pensado; assim, o sentido se distingue da significação como componente exclusivamente lógico. Em quanto a significação depende da coerência lógica (formal), o sentido depende da relação do pensamento com o que ainda não é pensado, com o que ainda não pode ser pensado, com o que o pensamento não pode a priori controlar ou dominar.  Esta apertura do pensamento ao não pensamento, esta relação da filosofia com a não filosofia e o que chamaremos experiência.

Linhas de trabalho

Dos problemas decorrentes do que temos dito até agora, aos quais, devido à importância que guardam para o ensino da filosofia, temos decidido dedicar nossos esforços futuros: o problema do método e da vontade. Como já foi citado, segundo Deleuze, “de determinado ponto de vista (o da imagem natural do pensamento), a busca da verdade seria a coisa mais natural e mais fácil possível: bastaria uma decisão e um método capaz de vencer as influências exteriores que desviam o pensamento de sua vocação” (Deleuze, 1976/2003: 88). Mas desde o ponto de vista da filosofia como experiência tanto o problema do método quanto o da vontade deverão ser recolocados e desdobrados no seu alcance numa prática filosófica na sala de aula.
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A pesquisa está sendo realizada fundamentalmente com base nos trabalhos de Deleuze, em especial aquelas da década de sessenta. Encontramos aí duas obras que constituem o eixo de todo nosso trabalho: Diferença e repetição (1968) e A lógica do sentido (1969). 
Nietzsche e a filosofia (1962), Proust e os signos (1964), Nietzsche (1965), O bergsonismo (1966), Apresentação de SacherMasoch (1967) e Espinoza e o problema da expressão (1968) acompanharão a leitura das duas primeiras obras citadas.
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