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Resumo:
Estabelecer uma conexiio entre um pressuposto etico - viver a vida e um enun
ciado ontologico: uma vida em sua imanencia. Articular os conceitos filosofi
cos ao seu plano de imanencia. lnstaurar uma relaciio inequivoca entre
imanencia e vida filosofica em Gilles Deleuze.
'
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Abstract:
To establish a connection between an ethical assumption - to live the life - and
an ontological statement: a life in its own immanence. To link the philosophical
concepts to their immanence level. To create an unequivocal relation between
immanence and philosophic life in Gilles Deleuze.
Key words: immanence! life/ ontology/ Deleuze.

A maior pretensao deste artigo e articular os principais pressu
postos iniciais da pesquisa de doutoramento em filosofia que desenvol
vo acerca dos varies nomes do tempo em Gilles Deleuze. A finalidade
deste empreendimento e a articulacao que procuraremos fazer entre
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os conceitos filos6ficos e os afectos e perceptos' das obras de arte. Pri
vilegiaremos essencialmente 0 cinema neste agenciamento entre filoso
fia e arte, para termos condicoes de propor, a partir de urn pensamento
do cinema em Deleuze, a ontologia para pensar as imagens e os signos
cinematograficos,
E preciso, entao, que se fale aqui de urn texto que traduzimos e
que serve de ponto de partida para 0 titulo deste artigo: A imanencia:
uma vida ...2 • 0 titulo ja possui algo de curio so e intrigante: "imanencia"
e "vida", duas palavras que possuem urn sentido estrito e lato, duas pa
lavras caras a dois saberes, duas palavras que compreendem 0 universo
da filosofia e da biologia. Duas palavras que sao ligadas por artigo inde
finido "uma" vida, apenas uma, nao mais que uma, nos parece querer
dizer Deleuze, uma unica vida, porern mais do que apenas "uma" vida.
Afirmo que a escolha do fil6sofo pelo artigo indefinido singular ja de
nota urn importante eixo problematico da obra de Gilles Deleuze em
geral, e deste texto em particular. Ao propor uma leitura deste texto
deleuzeano acrescentei a conjuncao e articulei-a com a ideia de filos6fi
co, de uma vidafilosofica. 0 artigo indefinido "uma" e a conjuncao "e"
nos deixa ver uma linha diretiva que procura privilegiar as singularida
des plurais ao inves das totalizacoes genericas: 0 "uma" no lugar do
"a", 0 "e" em vez do "e", excede em muito uma escolha estilfstica, por
mais que 0 estilo constitua ja por si mesmo uma orientacao filos6fica 
pensemos em Montaigne, Nietzsche, e ate em Michel Foucault. IS mais,
o titulo se finaliza com tres pontos. Por que nao 0 ponto final, ou mesmo
uma interrogacao, poderiamos nos perguntar. A resposta nao e das mais
1
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faceis. No entanto, arrisco a dizer que 0 que se ressalta e 0 inacabamento
da obra, nao especificamente deste ou daquele artigo, mas de toda uma
obra, especialmente da mais importante de todas as obras que e a vida,
de uma vida filosofica.
No artigo traduzido Deleuze indaga: "0 que e urn campo
transcendental?", para logo em seguida responder que ele (0 campo
transcendental) se distingue da experiencia, nao remete a objetos nem a
sujeitos, apresentando uma corrente de consciencia a-subjetiva, uma
consciencia pre-reflexiva impessoal, uma duracao da consciencia sem
eu. Em outras palavras, Deleuze nos diz que 0 transcendental, ou ainda
sua criacao - 0 empirismo transcendental - faz oposicao a tudo 0 que
constitui urn mundo em que sujeitos e objetos sejam pares inseparaveis
a nos dar a conhecer 0 real. Este empirismo se distingue de urn empirismo
simples (uma sensacao) possui algo de selvagem e de potente. A selva
geria e potencia pensadas aqui por Deleuze parece procurar propor 0
"filos6fico" como uma especie de arte das impurezas, como uma espe
cie de arte bruta e inocente dos conceitos: Gilles Deleuze e urn naif. A
ingenuidade e parte integrante de seu metodo filos6fico. Ele mesmo que
o dizia: "sou 0 mais ingenue de minha geracao". A inocencia e a inge
nuidade sao postuladas nao como uma ironia, mas por ainda ser possivel
creditar afilosofia como uma forma fundamental de expressao do pen
samento, mais que isto, a filosofia, juntamente com a ciencia e a arte, se
constituem como as formas fundamentais de expressividade do pensar.
Ser ingenue, filosoficamente falando, e ser urn inventor de conceitos
selvagens. Ser inocente e propor novas formas de potencializar a vida,
desprovendo-a de toda e qualquer culpa. A filosofia nao precisa da pu
reza celeste platonica, necessariamente, para pensar. 0 pensamento tam
bern e possivel nas impurezas das misturas terrenas. Urn empirista e urn
artifice dos conceitos a amar a terra e suas impurezas.
o problema que parece aqui estar em jogo e muito maior do que
avalizar ou mesmo avaliar uma teoria do conhecimento a nos dar conta
de objetos conhecidos e sujeitos a conhecer, mas 0 de uma ontologia a
subjetiva, de uma ontologia que projeta-se como uma especie de "a
consciencia". 0 que parece importar nao sao as questoes colocadas pela
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consciencia, pois estas questoes via de regra podem nos levar a falsos
problemas, pois 0 que importa sao os reais problemas que nos dao a
perceber e pensar a propria consciencia.
Kant toma-se urn grande aliado para esta empreitada deleuzeana:
a ideia de "transcendental" sofre uma torcao, une-se a urn empirismo
dito ingenue para assim extra polar as puras condicoes de possibilidade
do conhecimento do real, indo mais alem da mera sensacao, Estamos
diante da invencao deleuzeana do empirismo transcendental, da produ
~ao de urn campo transcendental que, de direito, se planifica "de fora"
da consciencia.
Ainda que fale de consciencia, 0 que 0 texto deleuzeano nos
parece querer apontar e para a dissolucao inequivoca de quaisquer res
qufcios de uma consciencia intencional - a consciencia nao cria, inven
ta, produz ou mesmo intui a coisa - ela e coisa. Dai 0 campo, por isso
"urn" campo: urn campo transcendental. A ideia de campo nao e utiliza
da neste sentido com nenhuma gratuidade. 0 campo e aquilo que se faz
para delimitar algo, no entanto, in campo, ou seja, dentro do campo
toma-se possivel vicejar 0 aberto e 0 de-fora. Aberto porque se lanca em
direcao ao que interessa propriamente a Deleuze, que e0 plano e 0 plato.
Urn plato a multiplicar-se em imimeras estratificacoes onde 0 pensa
mento pode ser forcado a se instaurar: nao mais urn plato, mas mil plates.
Urn plano que se constitui como pre-condicao de todo 0 filosofico, urn
plano a garantir 0 de fora que e 0 pensamento. Estamos ja aqui a falar da
ideia deleuzeana fundamental, da perturbadora ideia de plano de
imanencia em Gilles Deleuze.
A ideia de plano de imanencia esta diretamente implicada a ideia
de conceito em Deleuze, a sobrevida dos conceitos filosoficos, Os con
ceitos sao totalidades fragrnentarias que nao se ajustam umas as outras,
ja que suas bordas nao coincidem. Eles nascem de urn lance de dados,
nao compoern urn quebra-cabecas, De todo modo, e mesmo desta ma
neira, eles ressoam a filosofia que os cria, pois so e filosofia 0 pensa
mento que se da a esculpir conceitos. Contudo, os conceitos nao consti
tuem por si so urn plano de imanencia. 0 plano de imanencia nao e urn
conceito particular ou urn conceito geral, nem por sua vez, urn Grande
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Conceito a eng lobar todos os outros conceitos, ele e a pre-condicao de
existencia de todo conceito filosofico, ele e 0 solo onde os conceitos
devem vir aluz. 0 plano de imanencia ea terra do conceito.
Os conceitos sao construcoes para Deleuze, a propria filosofia e
uma especie de construtivismo, dai a importancia por tracar planos, er
guer plates, semear campos. A imanencia e a argamassa destes campos,
plates e pIanos; e os conceitos sao a sua ferramenta. Conceitos e imanencia,
ideias completamente articuladas no pensamento de Gilles Deleuze. E
esta articulacao entre conceitos e filosofia, ou mais precisamente, entre
plano de imanencia e os conceitos que 0 cornpoe que garantem ao
"filosofante", aquele que estuda a filosofia e interprefa a sua historia, co
nhecer e restituir urn determinado filosofo ou mesmo urn sistema de pen
samento. 0 plano de imanencia torna possivel desenhar diagramas na car
tografia do pensamento filosofico. 0 plano de imanencia faz aparecer urn
rosto em meio a bruma da paisagem filosofica. Em Deleuze, a ideia de
plano de imanencia nos dli subsfdios para ratificar as relacoes de contigui
dade entre filosofia e historia da filosofia. Somente assim entenderemos
os primeiros pensadores gregos, Platao ou 0 estoicismo, Duns Scot ou 0
tomismo, a filosofia cartesiana ou Espinosa, a filosofia de Heidegger ou 0
pensamento de Michel Foucault. Epreciso, antes de mais nada, constituir
o plano de imanencia a dobrar e desdobrar os conceitos destes autores.
Teremos assim 0 filosofo, teremos assim sua filosofia. Em Deleuze nao
temos como distinguir 0 filosofo e 0 historiador da filosofia. Filosofar e
fazer historia da filosofia. Difference et repetition'; urn de seus maiores
livros e, na verdade, uma especie de historia da filosofia problematizada.
Nesta obra estao tracadas todas as principais linhas diretivas do pensa
mento deleuzeano e sua opcao adiferenca. E precise liberar a diferenca
do julgo da identidade, reverter a imagem dogmatica do pensamento, ins
taurar uma ontologia do tempo. Difference et repetition e urn dos gran
des livros de filosofia escritos no seculo XX.
Defendo entao que mais do que uma questao metodologica que
se abre ao pensarmos as relacoes entre filosofia e historia da filosofia e
entre imanencia e conceitos filosoficos, estamos isto sim, diante de uma
3
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imposicao etica e de urn problema ontologico em Gilles Deleuze. A
imanencia em seus pIanos e seus campos e 0 que pode nos fazer afirmar
a vida, afirmar uma vida em sua inocencia, por mais terri vel que esta
vida seja. Mais que isso, a imanencia, ou ainda, urn pensamento pensa
do como irnanente, nos da conta das multiplicidades, dos acontecimen
tos e das singularidades desta uma vida. Isto posto, podemos tentar di
zer que uma das diretrizes do projeto deleuzeano de filosofia se define
pela constituicao de uma teoria das multiplicidades - a filosofia e uma
teoria das multiplicidades em Gilles Deleuze - e estas multiplicidades
somente podem ser pensadas a partir da instauracao de urn campo de
imanencia, Estamos a falar das multiplicidades da vida, sejam as
multiplicidades quantitativas da materia, sejam as multiplicidades qua
litativas do espirito, utilizando uma terminologia bergsoniana. S6 uma
teoria das multiplicidades e capaz de compreender cada acontecimento
a partir de sua singularidade, de sua contingencia e de seu devir. Esta,
desta mane ira, garantido 0 estatuto etico: afirmar a vida, afirmar uma
vida nao depende do conhecimento, a rigor, das coisas do mundo. Afir
mar a vida, afirmar uma vida e inventar uma nova subjetividade, uma
subjetividade que abandone dualismos como sujeito/objeto e leve ape
nas em conta 0 jogo de forcas do acaso, mesmo que este jogo nos seja
extremamente doloroso: e preciso rir da dor! Entendendo a filosofia como
uma teoria das multiplicidades e fugindo de falsos dualismos como Uno/
Multiple e possivel escapar dos valores metafisicos universais da repre
sentacao a subordinar 0 tempo ao movimento, a encurralar a diferenca
em nome da identidade. A filosofia como uma teoria das multiplicidades
nos enseja urn duplo postulado. Urn postulado etico: uma vida e... E urn
postulado ontologico: uma vida e... Uma vida em seus multiples aconte
cimentos singulares e uma vida a afirmar irrestritamente todo 0 acaso.
Ao apontarmos a filosofia como uma teoria das multiplicidades
em Gilles Deleuze, estamos ja no campo que articula 0 atual e 0 virtual
pois toda multiplicidade implica elementos atuais e elementos virtuais.
Em Bergson, por exemplo, a lembranca nao seria uma imagem atual a se
formar apos 0 objeto percebido, a lernbranca e a imagem virtual que
coexiste com a percepcao atual do objeto. Ha uma contemporaneidade
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da lembranca como imagem e seu objeto atualizado. 0 principio da
coalescencia efundamental para entendermos esta dobra do tempo. Todo
o passado e coalescente, conternporaneo de seu presente que ele foi,
como se 0 passado estivesse absolutamente contraido, pronto a se ex
pandir pelas pontas de urn Iencol. Impossivel nao lembrarmos de
Jorge Luis Borges e de seu Alephi : 0 tempo absolutamente concentrado
- a virtualidade, 0 tempo absolutamente expandido - as atualizacoes. 0
atual e 0 virtual sao as dobras do tempo. A compreensao desta ideia de
tempo que Deleuze se apropria da filosofia de Henri Bergson e demasi
ado importante para 0 tema aqui proposto: a imanencia e a vida...
Uma vida e toda ela feita de virtuais, ela - a vida - e urn feixe de
virtualidades, de acontecimentos e de singularidades que sendo virtual,
nem par isso se da por falta de realidade: 0 virtual e atual, mas tarnbem
real. Ele, 0 virtual, "e", como uma vida "e". Os acontecimentos de uma
vida se singularizam em estado de coisas, mas a vida nao e urn estado de
coisas, pois ela esta atualizada, expandida. 0 pr6prio plano de imanencia
ao produzir urn corte no caos instaura a virtualidade. 0 plano de
imanencia e tambern virtual, por sua vez, os conceitos sao atuais.
Gilles Deleuze nos diz que os conceitos filos6ficos, para quem
os inventa ou mesmo esclarece, sao tarnbem modos de vida e de atividade.
Parece-me que 0 fil6sofo estava como que tornado pelo sentimento da
finitude e do limiar, como que sentisse a proximidade da experiencia do
limite e do fim, entao nada mais a fazer senao afirmar a vida. Afirmar a
vida, afirmar uma vida filos6fica, repleta de virtualidades, acontecimentos
e singularidades. Afirmacao irrestrita da imanencia: potencia e beatitude,
imanencia e vida.
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