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Sobre o livro 

Gilles Deleuze afirmou-se como um dos mais proemi-

nentes filósofos europeus contemporâneos. Aliando um 

conhecimento rigoroso dos grandes textos da filosofia 

com uma originalidade marcante, é autor de uma obra 

singular que levou Foucault a dizer um dia que «o nosso 

século será deleuziano». Em Deleuze a filosofia com-

prometia-se sem ambiguidades nem cedências com        

a vida, o que explica que se desdobre em temáticas 

completamente marginais à ortodoxia filosófica. O seu 

pensamento atravessava todos os domínios, mais ou 

menos estanques, passando pela política e a psicanálise, 

ou então pela arte. Lado a lado com análises da pintura 

de Francis Bacon ou de interpretações únicas sobre o 

cinema, permanecia um permanente interrogar da litera-

tura, a que dedicou páginas memoráveis. O Mistério de 

Ariana é um excelente testemunho da intensidade filo-

sófica de Deleuze. 

 

Sobre o autor 

Gilles Deleuze, filósofo francês prematuramente desapa-

recido em 1995, numa idade em que muito dele havia a 

esperar, é autor de uma obra filosófica original com 

interpretações inovadoras de autores como Hume, Kant, 

Spinoza, Nietzsche e Foucault, e análises fascinantes 

baseadas nas literaturas de Proust, Sade e Lewis 

Carroll. Ponto culminante da sua obra é o livro Différence 

et Repetition editado em 1969. Merece destaque o tratado 

em dois volumes sobre o cinema Image-Mouvements 

(1982) e Image-Temps (1985). Em colaboração com       

F. Guattari, publicou livros que exerceram e continuam a 

exercer uma influência enorme: Anti-Édipo: Capitalismo e 

Esquizofrenia (1972), Mille Plateaux (1980) e O Que é a 

Filosofia? (1991). 

 
Destaques 

Excelente introdução ao pensamento filosófico de um autor cuja 

obra é uma referência ao nível do ensino universitário. 
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