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Resumo
Neste ensaio procuro analisar o movimento reversível que há entre cinema e ﬁlosoﬁa no
pensamento de Gilles Deleuze. A ﬁlosoﬁa do cinema é um dos temas deleuzianos por excelência e Cinema 1 e Cinema 2, dois dos seus livros mais estudados. Porém, que papel teve
o cinema no seu pensamento ﬁlosóﬁco? Com o objectivo de analisar os diferentes tipos de
interferências que ocorrem entre o campo estritamente ﬁlosóﬁco e o campo não-ﬁlosóﬁco,
pretendo demonstrar de que modo o cinema não foi apenas considerado como uma arte que
ilustrava ideias ﬁlosóﬁcas já elaboradas, mas como uma arte que contribuiu para a própria
criação conceptual.
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Abstract
My aim with the present essay is to analyse the reversible movement that occurs in Gilles
Deleuze’s thought between cinema and philosophy. Philosophy of cinema is one of the most
stimulating aspects of the deleuzian thought and Cinema 1 and Cinema 2 two of his most
studied books. However, which role had cinema in his philosophical thought? With the ﬁnal
objective of analysing the different kinds of interferences that occur between the speciﬁc
philosophical ﬁeld and the non-philosophical ﬁeld, I want to clarify how cinema was not seen
as a mere artistic illustration of some pre-existing ideas but as a philosophical contribution.
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Introdução

A

ﬁlosoﬁa do cinema é, actualmente, um dos temas mais estimulantes ﬁlosoﬁcamente no campo dos estudos deleuzianos. Gilles
Deleuze terá encetado um ponto de vista diferente não só da
compreensão ﬁlosóﬁca da arte cinematográﬁca, mas também das interferências das imagens em movimento no pensamento conceptual que
caracteriza, em exclusivo, a ﬁlosoﬁa. “Imagem-movimento”, “imagem-
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