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Talvez só possamos colocar a questão “O que é Filosofia?” tardiamente, quando 
chega a velhice, e a hora de falar concretamente. Antigamente nós a formulávamos, não 

deixávamos de formulá- la, mas de maneira muito indireta ou oblíqua, demasiadamente 
artificial, abstrata demais; expúnhamos a questão, mas dominando-a pela rama, sem 

deixar-nos engolir por ela. Não estávamos suficientemente sóbrios, Tínhamos muita 
vontade de fazer filosofia, não nos perguntávamos o que ela era. Mas o que é isso que 
fiz toda minha vida? 

Simplesmente chegou a hora, para nós, de perguntar o que é a Filosofia. Nunca 
havíamos deixado de fazê- lo, e já tínhamos a resposta que não variou: a filosofia é a arte 

de formar, de inventar, de fabricar conceitos. Mas não seria necessário somente que a 
resposta acolhesse a questão, seria necessário também que determinasse uma hora, 
ocasião, circunstâncias, paisagens e personagens, condições e incógnitas da questão. É a 

hora em que se diz: “era isso, mas eu não sei se eu disse bem, nem se fui assaz 
convincente”. Os conceitos, como veremos, têm a necessidade de personagens 

conceituais que contribuam para sua definição. 
O filósofo é bom em conceitos, e em falta de conceitos, ele sabe quais são 

inviáveis, arbitrários ou inconsistentes, não resistem um instante, e quais, ao contrário, 

são bem feitos e testemunham uma criação, mesmo se inquietante ou perigosa. O 
filósofo é o amigo do conceito, ele é conceito em potência. Quer dizer que a Filosofia 

não é uma simples arte de formar, de inventar ou de fabricar conceitos, pois os 
conceitos, não são necessariamente formas, achados ou produtos. A Filosofia, mais 
rigorosamente, é a disciplina que consiste em criar conceitos.  

Criar conceitos sempre novos é o objeto da Filosofia. É porque o conceito deve 
ser criado que ele remete ao filósofo como àquele que o tem em potência, ou que tem 

sua potência e sua competência. 
Os conceitos não nos esperam inteiramente feitos. Eles devem ser inventados, 

fabricados, ou antes, criados, e não seriam nada sem a assinatura daqueles que os criam. 

Nietzsche determinou a tarefa da Filosofia quando escreveu: “os filósofos não devem 
mais contentar-se em aceitar os conceitos que lhe são dados, para somente limpá- los e 

fazê-los reluzir, mas é necessário que eles comecem por fabricá- los, criá- los, afirmá- los, 
persuadindo os homens a utilizá- los”. 

Vemos ao menos o que a Filosofia não é: ela não é contemplação, nem reflexão, 

nem comunicação. Ela não é contemplação, pois as contemplações são as coisas elas 
mesmas enquanto vistas na criação de seus próprios conceitos. Ela não é reflexão, 

porque ninguém precisa de Filosofia para refletir sobre o que quer que seja. E a 
Filosofia não encontra nenhum refúgio último na comunicação, que não trabalha em 
potência a não de ser de opiniões, para criar o “consenso” e não o conceito.  

Pode-se considerar como decisiva a definição da Filosofia: conhecimento por 
puros conceitos. Mas não há lugar para opor o conhecimento por conceitos, e por 
construção de conceitos na experiência possível ou na intuição. Pois, segundo o veredito 

nietzschiano, você não conhecerá nada por conceitos se você não os tiver de início 
criado. 

Assim, pois, a questão da Filosofia é o ponto singular onde o conceito e a 
criação se remetem um ao outro. 


