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A Imagem-tempo é um estudo profundo que o pensador Gilles Deleuze dedica ao 

cinema produzido principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. O texto é reflexo de um 

olhar apaixonado sobre uma extensa produção de filmes realizados a partir de uma 

multiplicidade de olhares. É também um livro fundamental no entendimento do cinema como 

um dispositivo para a reflexão sobre o tempo, a memória e a construção de verdades no 

mundo. Ou seja,  para entender o cinema enquanto pensamento. 

Em A Imagem-tempo, Deleuze dá prosseguimento aos seus estudos, após conceber o 

conceito de Imagem-movimento, já formulado no livro anterior que define o cinema clássico. 

Na nova obra,  ele mergulha no cinema contemporâneo, desenhando o conceito de Imagem-

tempo. Para Deleuze, a evolução do cinema se faz pela montagem. Exatamente quando o plano 

- unidade narrativa e estrutura básica da montagem - deixa de ser uma categoria espacial para 

tornar-se uma categoria temporal. No regime da Imagem-movimento, a montagem, ao se 

efetuar a partir da ação e reação, constrói para o autor uma expectativa em relação aos 

estímulos sensóreo-motores.  

No regime da Imagem-movimento, a montagem constrói um mundo unitário a partir de 

um modelo de cinema que se estrutura por meio de cortes racionais entre os planos. Cortes que 

são estabelecidos a partir de regras de continuidade fílmica, raccords. Dessa forma, o autor, 

particularmente refererindo-se de forma crítica ao cinema clássico hollywoodiano, vai predicar 

esse modelo à construção de um “todo orgânico”, a uma montagem que  constrói uma 

“imagem indireta do tempo”.  

Para o Deleuze, o cinema é um bloco de “duração/movimento” capaz de desencadear 

“afecções e perceptos” e de levar o homem a construir novas relações com o mundo. Deleuze 

afirma que os signos cinematográficos seriam específicos dessa arte e irredutíveis aos signos 

linguísticos e, por isso, ele nega uma visão do cinema como linguagem. Linguagem essa que 

Deleuze considera “a raiz de toda ilusão, de toda finitude e da servidão dos homens.” Seria a 



linguagem a origem da inclinação dos homens para a opinião, para o senso comum. O cinema, 

para o autor,  é capaz de projetar, em devir, imagens e signos. 

A formulação de seus conceitos é estruturada a partir do pensamento de Peirce e das 

categorias: primeiridade, secundidade e terceiridade. Deleuze propõe uma categoria anterior, a 

“zeroidade”, caracterizada pelo caos que antecede o fenômeno, ou seja, o hiato que estabelece 

a primeiridade. Na busca de formatar o que  chama de uma “taxonomia do cinema”, Deleuze 

elabora níveis de imagens presentes no cinema clássico e as relaciona com as três categorias 

peircianas. Dessa forma, a “imagem-afecção” está para a primeiridade, a “imagem-ação” para a 

secundidade e a “imagem relação” para a terceiridade. Indo além dessa categorias, ele 

acrescenta algumas subcategorias, que percebe em alguns filmes que trazem a “imagem-

reflexão” e a “imagem-pulsão”.   

A partir da Segunda Guerra Mundial, vários filmes começam a indiciar uma nova 

tendência no cinema, o que Deleuze conceitua a partir do diálogo com Bergson e Peirce, no 

qual busca estabelecer uma relação mais profunda entre as imagens e o pensamento. Ozu, 

Renoir, Welles, Godard, entre outros, começam a elaborar um novo regime de imagens que 

nasce de suas singularidades e não de um movimento artístico específico. No diálogo com 

Peirce, Deleuze analisa inúmeros filmes, chegando a uma classificação de signos particular do 

cinema moderno, livre do mecanismo sensório-motor e capaz de estabelecer uma imagem 

“direta no tempo”. Isto porque se estrutura com uma montagem de cortes irracionais, não 

contínuos, deslocados dos princípios de raccord (continuidade) que até hoje legitimam o 

cinema narrativo clássico. “Cronossignos”, “noossignos” e “lektossignos” corresponderiam, 

respectivamente, a apresentações diretas no tempo, ao falso, ao inexplicável e, por fim, ao som 

assincrônico, desvinculando a imagem visual de um referente sonoro. 

No cinema moderno, a montagem vai se edificar sobre rupturas, ou seja, cortes 

irracionais, frouxos que surgem de ações que não mais se derivam de um sistema de estímulo e 

resposta. O que, na opinião do filósofo, abre linhas de fuga para a “vidência” e o 

redescobrimento de um mundo a partir das imagens cinematográficas. 

Deleuze reflete que o regime da Imagem-movimento está ancorado num efeito de 

verdade, enquanto o da Imagem-tempo não pressupõe uma verdade existente e, sim, é capaz de 

lançar novos signos, novas formas de pensar e entender o mundo. O cinema, nesse sentido, 



torna-se um dispositivo com energia capaz de produzir rupturas da ordem simbólica dominante 

e transformar o próprio conhecimento. 

No regime da Imagem-tempo, a montagem se efetuaria a partir do encadeamento de 

planos autônomos que seriam colocados em relação, em devir. Dessa forma, acredita o 

filósofo, a montagem promove uma mudança qualitativa. Para Deleuze, a “Imagem-cristal”  

revelaria um fundamento oculto do tempo que se comporia de traços de presentes que passam e 

de passados que se conservam numa única imagem. “De uma só vez, o tempo faz passar o 

presente e conserva em si o passado.” (DELEUZE, 1990, p. 130)  

As “Imagens-cristal” seriam o extrato mais refindo do regime da imagem-tempo,  que 

ele define como imagens puras, livres das expectativas do prolongamento sensóreo-motor.  As 

imagens-tempo trariam, em sua natureza, a força de sua singularidade. Para o autor, é na 

montagem que o cinema alcança a duração, uma dimensão qualitativa do tempo, compondo o 

que seria a alma, o espírito do filme. O cinema recortaria a realidade, amplificando o que ela 

possui de complexo. A realidade densa, contraditória, onde o olhar metafísico que conforta e 

reduz o caos seria inútil. Deleuze deposita na arte a possibilidade de transformação de uma 

realidade que o artista suspende e põe a distância, sem “a moldura do significante”. No cinema, 

esse princípio seria a matriz de uma imagem “visível apenas como potencialidade”. 
 “O cinema sempre contará o que os movimentos e os tempos da imagem lhe fazem 
contar. Se o movimento recebe sua regra de um esquema sensório-motor, isto é, 
apresenta um personagem que reage a uma situação, então haverá uma história. Se, 
ao contrário, o esquema sensório-motor desmorona, em favor de movimentos não 
orientados, desconexos, serão outras formas, mais devires que histórias” 
(DELEUZE, 1990, p. 77). 
 

 

 

 

 


