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Gilles Deleuze

� Reencarnação
� 18/01/1925

� Paris, França

� Desencarnação
� 4/11/1995

� Paris, França

� Entre 1944 e 1948, Gilles Deleuze cursou filosofia na
Universidade de Paris (Sorbonne).

� Dedica-se à história da filosofia.

� Em 1968, apresenta tese de doutoramento Diferença e
Repetição, na qual critica o conhecimento via
representação mental e a ciência derivada desta forma
clássica lógica e representativa.



Obra
� Hume, sa vie, son oeuvre, avec un exposé

de sa philosophie (avec André Cresson) 
(1953) 

� Empirismo e Subjetividade (1953) 

� Instincts et Institutions (1955) 

� Nietzsche e a Filosofia (1962) 

� Francis Bacon: Lógica da sensação (1981) 

� Cinema-1: A Imagem-movimento (1983) 

� Cinema-2: A Imagem-tempo (1985) 

� Foucault (1986) 

� Pericles e Verdi (1988) 

A Dobra (1988) � Nietzsche e a Filosofia (1962) 

� A Filosofia Crítica de Kant (1963) 

� Proust e os Signos (1964) 

� Nietzsche (1965) 

� O Bergsonismo (1966) 

� Apresentação de Sacher-Masoch (1967) 

� Spinoza e o problema da Expressão 
(1968) 

� Diferença e Repetição (1968) 

� Lógica do Sentido (1969) 

� Spinoza: Filosofia Prática (1970) 
(reedição aumentada, (1981)) 

� A Dobra (1988) 

� Conversações (1990) 

� L'Epuisé (Posfácio a Samuel Becket) 
(1992) 

� Crítica e Clínica (1993) 

� O Anti-Édipo (1972) 

� Kafka. Por uma literatura menor (1975) 

� Mil Platôs (1980) 

� O que é a filosofía? (1991) 

� Dialogues (1977) 

� Superpositions (1979) 
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Ser – o que é?

� Dicionário Michaelis
� Ente.

� Ente humano.� Ente humano.

� Existência, vida.

� Coisa que tem realidade no mundo dos sentidos.



Quântico – o que é?

� Dicionário Michaelis
� Fís. Relativo à hipótese dos quanta.

� Quanta� Quanta

� Fís. Quantidades elementares, nas quais,
segundo a teoria do físico alemão Planck (1858-
1947), devem considerar-se divididas certas
grandezas tradicionalmente dadas como
contínuas, tais como a luz e o tempo. O
singular, gramaticalmente correto, deve ser: um
quantum.



A Criação



O que Deus Cria?
� Espíritos

� Que se expressam no mundo espaço-temporal 
segundo certas regras;

� Não se pode confundir o ser com a forma como se � Não se pode confundir o ser com a forma como se 
expressa.



O espírito ou a forma como 
se expressa?



Poder da Fé

“Pois em verdade vos digo, se tivésseis a fé do tamanho
de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha:
Transporta-te daí paraali e ela se transportaria,e nadaTransporta-te daí paraali e ela se transportaria,e nada
vos seria impossível.”

Mateus, cap. XVII, vv. 14 a 20.



A fé transporta montanhas

� Sentido figurado?
� O que são as “montanhas” a que Jesus se refere?

Sentido real?� Sentido real?
� Podemos realmente transportar montanhas?

� Forma como o espírito se expressa no mundo espaço-
temporal?



Deus
� Infinito em todas as qualidades.

� Portanto, é perfeito.

� Como são suas criações?� Como são suas criações?
� Um ser perfeito somente pode criar “coisas” também 

perfeitas.



Espírito

� Criação de Deus.

� Deus é perfeito, portanto suas criações são 
perfeitas.

Logo, o espírito também é perfeito.� Logo, o espírito também é perfeito.

Não se pode confundir o ser com a forma 
como se expressa!



Realidade e pseudo-realidade
� O que consideramos como “realidade” é fruto de

processos mentais, portanto não tem uma existência
intrínseca;

� A verdadeira “realidade” seria a finalidade da Criação
por ter uma existência intrínseca.

� A finalidade da Criação pode ser considerada como
tendo uma existência intrínseca pelo motivo de Deus
ser imutável e eterno. O mais correto seria pseudo-
intrínseca.



O espírito e a perfeição

� O espírito, como estrutura, faz parte da
finalidade da Criação, portanto, tem uma
existência intrínseca.existência intrínseca.

� O espírito, como estrutura, é perfeito.

� O espírito, como conteúdo, não é perfeito, mas
evolui.



A Criação

Temporal                              Atemporal 

Qual é a ligação?



Qual é a ligação

� As leis de Deus gravadas na consciência?

� Uma função psíquica?� Uma função psíquica?



O processo evolutivo

� O espírito deixaria de atuar em um mundo
espaço-temporal para atuar em no Universo
Divino, não espacial e atemporal.



O Livro dos Espíritos

� 25. O Espírito independe da matéria, ou é apenas uma
propriedade desta, como as cores o são da luz e o som
o é do ar?

“São distintos uma do outro; mas, a união do Espírito e da� “São distintos uma do outro; mas, a união do Espírito e da
matéria é necessária para intelectualizar a matéria.”

� a) Essa união é igualmente necessária para a
manifestação do Espírito?
� “É necessária a vós outros, porque não tendes organização

apta a perceber o Espírito sem a matéria. A isto não são
apropriados os vossos sentidos.”





Da Natureza Divina

8. - Sem o conhecimento dos atributos de Deus,
impossível seria compreender-se a obra da criação. Esse
o pontode partidade todasascrençasreligiosase é poro pontode partidade todasascrençasreligiosase é por
não se terem reportado a isso, como ao farol capaz de as
orientar, que a maioria das religiões errou em seus
dogmas.



Existência de Deus

6. As obras ditas da Natureza são produzidas por forças
materiaisque atuam mecanicamente, em virtude das leis
de atração e repulsão... Ora, as forças orgânicas da
Naturezasãopuramenteautomáticas.Naturezasãopuramenteautomáticas.

Tudo isso é verdade; mas, essas forças são efeitos que
hão de ter uma causa e ninguém pretende que elas
constituam a Divindade.

Observamos o universo, porém não é Deus e Observamos o universo, porém não é Deus e 
não necessariamente sua é criação direta.



Imanência e Transcendência
�Verbete: imanente

�Que existe sempre em
um dado objeto e
inseparável dele.

�Que está contido em ou

�Verbete: transcendente
�Muito elevado; superior,

sublime, excelso.
�Que não resulta do jogo

natural de uma certa classe de�Que está contido em ou
que provém de um ou
mais seres,
independentemente de
ação exterior. [Opõe-se a
transcendente.]

�Diz-se daquilo de que
um ser participa, ou a que
um ser tende, ainda que
por intervenção de outro
ser.

natural de uma certa classe de
seres ou de ações, mas que
supõe a intervenção de um
princípio que lhe é superior.
[Opõe-se a imanente.]

�Que ultrapassa a nossa
capacidade de conhecer.

�Que é de natureza diversa da
de uma dada classe de
fenômenos.



LE questão 81

� Os Espíritos se formam espontaneamente,
ou procedem uns dos outros?
� “Deus os cria, como a todas as outras criaturas,� “Deus os cria, como a todas as outras criaturas,

pela Sua vontade. Mas, repito ainda uma vez, a
origem deles é mistério.”



LE questão 23

� Que é o Espírito?
� “O princípio inteligente do Universo.”

a) - Qual a natureza íntima do Espírito?� a) - Qual a natureza íntima do Espírito?
� “Não é fácil analisar o Espírito com a vossa

linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser
palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa.
Ficai sabendo: coisa nenhuma é o nada e o nada
não existe.”



LE questão 27
� Há então dois elementos gerais do Universo: a

matéria e o Espírito?

� Sim e acima de tudo Deus, o criador, o pai de todas
as coisas. Deus, espírito e matéria constituem oas coisas. Deus, espírito e matéria constituem o
princípio de tudo o que existe, a trindade universal.

� Mas ao elemento material se tem que juntar o
fluido universal, que desempenha o papel de
intermediário entre o Espírito e a matéria
propriamente dita, por demais grosseira para que o
Espírito possa exercer ação sobre ela.



LE questão 27 cont.

� Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo
com o elemento material, ele se distingue deste por
propriedades especiais. Se o fluido universal fosse
positivamente matéria, razão não haveria para quepositivamente matéria, razão não haveria para que
também o Espírito não o fosse.

� Está colocado entre o Espírito e a matéria; é fluido, como
a matéria, e suscetível, pelas suas inumeráveis
combinações com esta e sob a ação do Espírito, de
produzir a infinita variedade das coisas de que apenas
conheceis uma parte mínima.



Há duas formas de analisar

1- Se considerarmos o fluido cósmico como matéria,
então, o espírito também seria matéria;

2- Se considerarmos o fluido cósmico como não sendo
matéria, então, o espírito seria imaterial.



� Será certo dizer-se que os Espíritos são
imateriais?
� “... Imaterial não é bem o termo; incorpóreo seria

mais exato, pois deves compreender que, sendo

LE questão 82

mais exato, pois deves compreender que, sendo
uma criação, o Espírito há de ser alguma coisa. É a
matéria quintessenciada, mas sem analogia para
vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao
alcance dos vossos sentidos.”



LE questão 27 e 82

� Consideração errônea sobre a natureza tanto
do fluido cósmico quanto do espírito gera uma
discordância e, com isso, promove umadiscordância e, com isso, promove uma
dificuldade de entendimento de questões do LE,
especialmente as 27 e 82.



Espíritos e Deus
� O Espírito criado é capaz de co-criações

temporárias, utilizando o fluido em seus diversos
graus de densidade, criações estas cujas dimensões
e duração dependerá exclusivamente do seu nívele duração dependerá exclusivamente do seu nível
evolutivo;

� Deus é capaz de criar obras que transcendem ao
tempo.



Das características materiais do fluído cósmico
é criado o principio material e das propriedades 

especiais é criado o princípio inteligente. 

Considerações

especiais é criado o princípio inteligente. 

Há uma continuidade entre
o espírito e a matéria que constituirá seu 

perispírito e corpo físico.



Abordagem mais acertada

Deus

Espírito Matéria

Fluido 
Cósmico



Continua no próximo estudo
Cartografia Humana


