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Resumo  

  

 Este trabalho tem como objetivo central, de acordo com perspectivas de análise crítica 

comparatista, realizar uma primeira aproximação entre a teoria sensacionista de Fernando 

Pessoa (1916?) e o pensamento de Gilles Deleuze a propósito da sensação, sobretudo 

materializado em sua obra “Francis Bacon: Lógica da Sensação” (1981). A partir da 

proposição de José Gil de que ambos os pensamentos convergem para um mesmo plano de 

imanência, visa-se a aplicação de um possível transporte conceitual entre os dois autores no 

intuito de cartografar suas principais ideias a propósito da arte, da literatura e da filosofia, que 

marcam o século XX como uma espécie simbólica de “entrada” e “saída” do debate estético 

num sentido mais amplo. Convergências a respeito da não representação em arte, da diferença 

e da multiplicidade, vinculadas à duração, ao movimento das forças e ao fato de ambos os 

autores compartilharem o conceito de “bloco de sensações”, são hipóteses exploradas nessa 

pesquisa. Além da revisitação teórica, investiga-se o encontro na prática deste suposto duplo, 

via sensação, sob a ótica das poéticas do presente. O cruzamento do pensamento de ambos 

interessa, por fim, no sentido dos dois autores discutirem, potencialmente, o esgotamento dos 

paradigmas sistemáticos da modernidade.  

 

Palavras-chave: Sensação. Modernidade. Gilles Deleuze. Fernando Pessoa. 
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Resumé 

 

Ce travail a pour objectif principal, selon les perspectives de l'analyse critique 

comparatiste, de proposer une première approximation entre la théorie du Sensacionismo de 

Fernando Pessoa (1916?) et la pensée de Gilles Deleuze sur la sensation, matérialisée surtout 

dans son oeuvre «Francis Bacon : Logique de la sensation» (1981). À partir de la proposition 

de José Gil dont les deux pensées convergent sur le même plan d'immanence, on envisage 

l'application d'un transport conceptuel possible entre les deux auteurs afin de cartographier 

leurs principales idées à propos de l'art, de la littérature et de la philosophie, ces champs qui 

marquent le XXe siècle comme une sorte de «entrée» et «sortie» symbolique du débat 

esthétique dans un sens plus large. Convergences sur la non-représentation dans l'art, sur la 

différence et la multiplicité, liées à la durée, au mouvement des forces et au fait que les deux 

auteurs partagent le concept de «bloc de sensation», ce sont des hypothèses explorées dans 

cette recherche. Outre la revisitation théorique, on examine le contact pratique de ce prétendu 

double investissement sur l'art, par l'intermédiaire de la sensation du point de vue des 

poetiques du présent. Le croisement de la pensée de deux auteurs intéresse dans le sens qu'ils 

discutent, potentiellement, l'épuisement systématique des paradigmes de la modernité. 

 

Mots-clés: Sensation. Modernité. Gilles Deleuze. Fernando Pessoa. 
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 1. Introdução 

 

 O presente trabalho de conclusão de curso, associado ao campo dos estudos 

comparatistas entre literatura, filosofia e artes visuais, desenvolve-se a partir da relação entre 

o pensamento de Gilles Deleuze, em “Francis Bacon: A lógica da sensação” (1981), e a 

produção teórica de Fernando Pessoa a propósito do movimento Sensacionista (1916). Tal 

proposta de aproximação prevê a construção de um primeiro estudo acerca da sensação e da 

modernidade, no intuito de relacionar o conjunto de textos sensacionistas composto pelo autor 

português com apreciações fundamentais referentes ao filósofo francês, buscando aprofundar-

se na possível aplicação dos conceitos produzidos por ambos enquanto projetam-se como 

duas instigantes poéticas do presente. Esta tarefa, pois, não se baseia simplesmente em 

comparar um com o outro, mas sim, por meio de um transporte de conceitos e instrumentos, 

“trata-se de mover-se num mesmo plano de imanência do pensamento” (GIL, 2000, p.12), 

ideia que será desenvolvida ao longo do trabalho.  

 Este estudo, dito isso, de nítida intenção interdisciplinar, justifica-se por acreditar que 

é substancialmente relevante o ato de averiguar as possíveis convergências, problemáticas e 

distanciamentos entre tais produções e seus consequentes fenômenos que afetam nossa cultura 

em movimento, levando sempre em conta o intervalo temporal que as separa, procurando 

devidamente contextualizá-lo, e, tendo em vista, nesse sentido, a proposição de um suposto 

mapeamento cultural entre duas das mais importantes apreciações a propósito da sensação no 

plano das ideias durante o crucial século XX, “século do terror totalitário, das ideologias 

utópicas e criminais, das ilusões vazias, dos genocídios, das falsas vanguardas, da abstração 

como substituto do realismo democrático” (BADIOU, 2011, s/p).  

 A relação entre os dois autores foi pensada, propositalmente, por manifestar-se como 

uma espécie de “entrada” e “saída” do debate estético que percorreu o século em pauta, 

abrindo caminho a deslocamentos pertinentes à contemporaneidade e a propícias 

compreensões que qualificam - ou não - determinantes transformações no sujeito e em seus 

espaços, a todo instante remodelados e impermanentes, isto é, migrantes em meio a fluxos de 

intensidade, fluidos, matérias e partículas (DELEUZE;GUATTARI, s/d, p.234), pontos de 

fuga da razão e da consciência experimentados através das sensações mais distintas. Dentre os 

pontos que suscitam esta aproximação, sobretudo, destacam-se: a produção de 

multiplicidades, a vontade interdisciplinar e relacional, a (re) valorização da sensação 

enquanto resposta ao formalismo/estruturalismo, “o levar a um limite extremo o projeto 

(poético e filosófico) da modernidade” (GIL, 2000, p.13) e, ainda, a investida contra, em 
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geral, tudo que está sócio e esteticamente ligado à reprodutibilidade, à mímese e à 

representação nas artes e, por sua vez, no pensamento ocidental. O vetor portanto coincidirá 

mesclando-se, agenciando e sendo agenciado, na esfera de um programa também político: 

desterritorializar para sentir de todas as formas – no viés em que para Pessoa (2005, p.427) 

“1) todo objeto é uma sensação nossa; 2) toda a arte é a conversão de uma sensação em 

objeto; e, 3) portanto, toda a arte é a conversão duma sensação numa outra sensação”. 

 O aparato conceitual deleuziano, junto à potente e intensiva produção pessoana, são 

meios imprescindíveis para a realização de uma cartografia detalhada sobre o andamento do 

pensamento sobre a sensação atravessada por distintos fazeres modernos e seus respectivos 

conceitos, racionalizáveis ou não. Até porque é básico para Deleuze que “um conceito é um 

todo fragmentado (...) é uma multiplicidade, uma articulação de elementos, (...) eles mesmos 

conceituais,  heterogêneos, mas inseparáveis, (...) agrupados em zonas de vizinhança ou de 

indiscernibilidade” (MACHADO, 2009, p.16). 

 No primeiro capítulo, portanto, através de pesquisa realizada por toda a produção de 

Pessoa sobre o Sensacionismo, desenvolve-se uma apresentação do programa estético 

elaborado pelo poeta supostamente em 1916. Durante seu desenvolvimento, são já 

antecipadas algumas aproximações com o pensamento de Deleuze, conferidos através de 

comentários de Roberto Machado e José Gil. Reflexões e apontamentos de como a sensação 

passa a ser um dos eixos centrais no pensamento teórico de Pessoa são tecidos ao longo da 

exposição. Tanto Pessoa ele-mesmo quanto Álvaro de Campos assinam os textos que 

compõem o corpus de pesquisa. Esses vários textos, na sua maioria de curta extensão, 

descrevem os processos preconizados pelo Sensacionismo, suas particularidades e 

metodologia, assim como também tratam de contextualizar o tempo, a época, sua relação com 

a tradição cultural-artística ocidental desde o período clássico até o início do século XX, e, 

enfim, apresentam características dos demais escritores envolvidos na cena, através da revista 

Orpheu.      

 No segundo capítulo, são apresentadas as ideias centrais de “Francis Bacon: a lógica 

da sensação”, obra de Gilles Deleuze a propósito da pintura de Bacon, artista moderno 

irlandês. A sensação para o filósofo francês, estando em primeiro plano de análise, é explicada 

por meio também de relações com outras publicações suas, visto estarem devidamente 

interligados os conceitos apresentados nesses obras. Nesse sentido, “O que é a filosofia?” e 

“Mil platôs”, ambos os livros compostos em parceria com Félix Guattari, entram em jogo no 

intuito de tornar mais completa a apreciação de Deleuze sobre as especificadas da sensação, 

sobretudo, aplicada à arte. Interessa nessa exposição, igualmente, a tentativa inicial de 
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compreender melhor a relação de Deleuze com a modernidade, seus paradigmas, limites e 

possível esgotamento. 

 A aproximação, ou mesmo diálogo, entre o pensamento dos dois autores materializa-se 

mais explicitamente no terceiro capítulo. Nessa seção são compostas primeiras hipóteses de 

como as ideais de ambos, centradas na sensação e na modernidade, podem transitar num 

mesmo plano de imanência. São estudados, do mesmo modo, determinados vínculos e 

referências feitas por Deleuze e Guattari a respeito de Pessoa em “O que é a filosofia?”. Esse 

encontro torna-se cada vez mais relevante conforme vai esboçando-se ao longo das reflexões 

comparatistas, ou seja, no momento em que ambos os pensamentos entrecruzam-se na direção 

de mesmos questionamentos levantados tanto pelo poeta quanto pelo filósofo. Duas 

perspectivas, avessas a simples representação em arte, movem-se intensivamente entre os 

níveis da sensação ao encontro de reflexões sobre diferentes situações modernas que marcam 

o andamento do século XX sob óticas muitas vezes convergentes. 

 Com caráter de conclusão, o breve e último capítulo traz considerações finais a 

respeito do encontro proposto por este trabalho. O poema “Chuva Oblíqua” de Pessoa e 

“Figura deitada com Seringa Hipodérmica”, pintura de Bacon, são postos em relação, tendo 

em vista a análise crítica de aspectos que podem sintetizar algumas das relações apresentadas 

ao longo deste estudo. O fechamento a partir deste exemplo comparatista antecede inclusive 

certas apreciações a serem analisadas num estudo maior e mais detalhado a ser esboçado, 

possivelmente, num projeto próximo de dissertação. Isto é, é importante salientar que este 

trabalho serve apenas como uma primeira investida teórica dentre o amplo campo de 

possibilidades de encontros entre os dois autores.       
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 2. Fernando Pessoa e o Sensacionismo 

 

 A produção teórica de Fernando Pessoa, composta paralelamente à sua criação 

literária, é, sem dúvida, vasta, complexa e reveladora, mesmo sendo ainda pouco discutida. 

Tais escritos extraliterários, que versam a respeito dos assuntos mais aleatórios – da teoria e 

prática do comércio às ideias estéticas - e sobretudo acerca da sua própria produção 

heteronímica, apresentam-se de maneira dispersa, sendo muitos deles, aliás, manuscritos, 

incompletos e/ou antagônicos entre si. Desde a segunda metade do século passado, diversas 

edições vêm propondo variadas organizações dessas obras, tendo por critérios de publicação, 

ordem ou seleção a interpretação em geral de algum crítico ou pesquisador do autor e da 

respectiva obra. Independentemente dessa condição, a qual torna muitas vezes obscura a 

pesquisa a propósito desse material, é possível atualmente ter acesso à maioria desses textos, 

reunidos, por sua vez, a partir de coletâneas a cada versão melhores atualizadas1. Para que se 

cumprisse o interesse de revisitar seus escritos em específico sobre o Sensacionismo, foram 

usados como fundamentação todos os textos, digamos, metacríticos ou metaliterários2, 

produzidos pelo autor, supostamente, em 1916. Embora as datas muitas vezes sejam incertas, 

tem-se notícia de que esses textos surgiram no ano referido, período em que Fernando Pessoa 

mostrou-se intensamente inclinado a constituir as bases teóricas do movimento estético que 

vinha desenvolvendo em simultâneo à sua participação nas atividades da revista Orpheu3. 

 No intuito quase obsessivo de criar um movimento literário autêntico, aos moldes das 

correntes modernas da época e vinculado ao Modernismo Português ainda incipiente, 

Fernando Pessoa, inserindo-se no debate estético das primeiras décadas do século XX, tentou 

por distintas ocasiões desenvolver seu próprio movimento literário, oscilando entre 

determinados “ismos” dos quais, após pertinente amadurecimento de ideias, desaguam no 

movimento Sensacionista. São exemplos de algumas das suas tentativas anteriores a criação 

dos movimentos apresentados como Paulismo e Interseccionismo, que de certo modo podem 

ser interpretados como degraus necessários à formatação da base do pensamento que 

concretizará a existência do Sensacionismo, pois, de acordo com Jerônimo Pizarro (2009, 

                                                 
1. Para esta pesquisa foi utilizada a coletânea “Obras em Prosa de Fernando Pessoa”, volume único, organizada 

por Cleonice Berardinelli. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar S.A, 2005.  

2. Práticas textuais que versam sobre a própria obra, tanto no âmbito da narrativa crítica como da ficcional. O 

metacrítico e o metalitarário são discursos que viram-se sobre si mesmo, de modo que um autor possa questionar 

suas formas da produção. O prefixo meta, do grego, pode significar “além de, no meio de, entre”, ou ainda, “em 

seguida”.   

3. De caráter vanguardista, a Revista Orpheu, tendo apenas dois números publicados, ambos em 2015, foi a 

revista literária lisboeta responsável por introduzir em Portugal o movimento modernista, revelando nomes como 

Fernando Pessoa, Mário de Sá-Carneiro e José de Almada Negreiros.     
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p.9), a respeito do Sensacionismo, este “trata-se de uma filosofia estética e social que 

procurou sintetizar todas as outras – e que portanto as quis englobar”. Nem o Paulismo nem o 

Interseccionismo são aqui aprofundados, por questões de recorte, mas são já “sensacionismos 

contidos”, segundo considera Antônio Sérgio Mendonça4.  

 Sendo assim, para dar início a esta revisitação, é a partir de uma prolegômena5, 

propriamente intitulada “O Sensacionismo” (1916?), que Fernando Pessoa propõe uma breve 

retomada histórica a propósito das relações do homem com as sensações, avançando até 

determinadas considerações sobre o Sensacionismo moderno, enquanto novo movimento 

estético, esboçado a seguir pelo autor. Para o pensamento grego, de onde parte a análise, e 

logo depois o de Roma – “essa América da Grécia” (PESSOA, 2005, p.424) – estariam em 

primeiro plano o Objeto, a Coisa e o Definido. “Existia, de um lado, a Cousa; do outro existia, 

em bloco, a Sensação, a sensação imediata e vivida” (Ibidem, p.424). Nesse viés, portanto, os 

objetos, em arte, surgiriam perfeitos e nítidos, detalhados e iluminados na sua realização. O 

sujeito seria concebido pelo espírito, sempre à semelhança do objeto, enquanto as sensações 

“(quando a sensação se tornava sensação da sensação, introspectiva, auto-analítica) eram 

concebidas como concretas, definidas, separadas uma das outras” (Ibidem, p.424). Devido a 

isso, segundo Pessoa, não havia indecisão ou penumbra na “poesia de alma” composta pelo e 

no mundo clássico, tornando a sensação da realidade imediata. Entre a sensação e qualquer 

objeto geralmente não “se interpunha uma reflexão, um elemento qualquer estranho ao 

próprio ato de sentir” (Ibidem, p.424). Dito isso, o destaque buscado passa a vincular-se a 

uma ideia de atenção perfeita, equilibrada e harmônica, pela qual cada objeto estaria cingido, 

e, por sua vez, delineado por contornos, recortado para a memória. 

 Seguindo o percurso histórico, em contraponto às maneiras clássicas, Pessoa considera 

o cristianismo como uma doença que por longo período ocupou-se das almas ocidentais, 

perturbando a clareza da sensação, entre outros fatos: 

 

A presença no pensamento das ideias de espírito, de Deus, de outra vida, concebidas 

como o eram, levaram a uma decomposição da Realidade, qual os gregos a haviam 

concebido. Entre a sensação e o objeto dela – fosse esse objeto uma cousa exterior ou 

um sentimento – intercalara-se todo um mundo de noções espirituais que desvirtuava a 

visão direta e lúcida das cousas. (...) Outras eram as noções cristãs. Aqui o invisível, o 

ultra-humano, o divino, por grosseiramente que fosse concebido, era-o como oposto à 

Realidade Exterior (Ibidem,p.424). 

                                                 
4. In: A lição de Orpheu. CooJornal, Rio Total, http://www.riototal.com.br/coojornal/antoniosergio009.htm.  

Acessado em 15/04/2015. 

5. Termo advindo do grego Prolegomenon (“as coisas que são ditas antes”). É usado para introduzir um estudo 

preparatório para que se possa entender um assunto específico numa explanação posterior. Em geral, tem como 

finalidade não chegar à conclusão de um assunto, mas determinar seus pressupostos básicos. É exatamente o que 

faz Pessoa neste texto que pode servir como um “prefácio” às noções elementares do movimento sensacionista.  

http://www.riototal.com.br/coojornal/antoniosergio009.htm
http://www.riototal.com.br/coojornal/antoniosergio009.htm
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 O conceito de alma, nesse intuito, encarado como distinto do corpo e superior a ele, 

desqualificava os fatos e as coisas terrenas ao espírito; a ideia de deus substituía o conjunto 

das coisas, “a que se chamava a Natureza” (Ibidem, p.425); o império do sobrenatural 

enfraquecia a crença na utilidade, no estável e no que era concreto; a noção do milagre, por 

fim, levava ao desprezo, “quando não à indiferença”, a possível existência das antes 

descobertas leis naturais. Ao enfraquecer sobretudo a atenção intensiva, perturbando assim a 

visão, a capacidade de ver por si, o cristianismo levava os sujeitos a uma “incompreensão 

instintiva dos fatos”, degradando inclusive a vontade de conhecimento, isto é, promovendo 

uma incultura contrária à saúde, decadente, de natureza dispersiva e sentimental (Ibidem, 

p.425). 

 Adiante, agora a respeito da Renascença, sob os exemplos de Dante e Petrarca - poetas 

que, conforme Pessoa, cantam as coisas indiretamente vendo-as por meio da sua emoção -, 

dois pontos são elencados e aqui aparecem parafraseados: primeiro, a visão pode parecer 

nítida, mas é acompanhada de uma emoção que se sobrepõe às coisas; e, segundo, as coisas 

estão fundidas umas nas outras pelo sentimento da fraternidade em deus, por serem todas 

criadas por deus. A sensação, por sua vez, era, com clareza, a do exterior, do físico, embora 

estivesse sempre acompanhada por uma “obscura consciência do interior, do psíquico” 

(Ibidem, p.426). Em comparação à arte grega, baseada na lucidez da atenção, na ação 

humana, no equilíbrio (“perpétuo contido no exterior”) e na harmonia (“arte feita por gente 

com a vontade educada”), estruturou-se, entretanto, a arte da Renascença - devido as 

transformações apontadas – como a arte do “facto físico-psíquico”, tendo como figura maior 

Shakespeare. A atenção, portanto, divide-se entre o físico e o psíquico, não se fundindo em 

nenhum momento. E o que surge é uma espécie de coexistência, onde “a nitidez absoluta e a 

lucidez forte” desaparecem (Ibidem, p.426). No fundo, sublinha Pessoa, a atitude será a 

mesma do que a antiga, porém tendo se deslocado o centro da atenção, que passou a ser 

dirigida “sobre a sensação e não” mais “sobre o objeto exterior (clássico) ou interior 

(cristão)”: 

 

O homem da Renascença olha para as cousas como os gregos, e olha para as almas 

como o grego; mas, ao passo que o grego olhava primeiro para as cousas exteriores, e 

para as almas depois, moldando seu conceito primordial de realidade sobre a matéria, 

sobre os objetos exteriores, o homem da Renascença olhava primeiro para a alma e 

depois para as cousas exteriores, moldando as cousas exteriores pelo seu conceito de 

alma (Ibidem, p.426). 
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 O fato capital, como afirma o autor na sequência, é a alma passar a importar para a 

atenção dirigida, o que denomina como “Deformação do Renascimento”. E assim resta apenas 

uma última consideração, dessa vez sobre o Romantismo, em que julga o período como 

responsável pelo processo da centralização da atenção na alma. Ou seja, a “sensação passa a 

ser a realidade primordial” (Ibidem, p.426). O objeto exterior então deixa de ser independente 

da sensação para passar a ser sentido somente como sentido. E Pessoa encerra por ironizar: 

“todas as manifestações românticas e cisromânticas pertencem a esta categoria, inclusive o 

chamado realismo” (Ibidem, p.426). 

 Após a apresentação desta revisão histórica, em que são revelados os passos e as 

relevantes impressões pessoanas, também sua inserção no debate estético sobre a sensação, 

digamos, servindo como um estudo preparatório, é esboçado um primeiro texto sobre os 

princípios do Sensacionismo. É em “Princípios” (1916?) que o autor começa a desenvolver as 

três noções básicas do movimento, que compõem-se quase como máximas: “1) Todo objeto é 

uma sensação nossa; 2) Toda a arte é a conversão de uma sensação em objeto; 3) Portanto, 

toda a arte é a conversão duma sensação numa outra sensação” (PESSOA, 2005, p.426). 

 Servindo-se de uma sucinta apreciação referente à ideia de movimentos literários, ao 

prever que para avaliá-los deve-se levar em conta o que estes trazem de novo, Pessoa não 

deixa de assinalar, modestamente como é praxe, que, nesse quesito ao menos, o “movimento 

Sensacionista português é o mais importante da atualidade” (Ibidem, p.427). Aproveita para 

anunciar, pouco depois, os únicos três poetas pertencentes ao grupo, junto a um “precursor 

inconsciente”, Cesário Verde. A tríade seria formada por seu fundador Alberto Caeiro, “o 

mestre glorioso”; Dr. Ricardo Reis, a faceta neoclássica; e, por Álvaro de Campos, “o 

estranho e intenso poeta” que desvirtua e torna moderno o movimento. Interessante é reparar 

que todos os três poetas são heterônimos de Fernando Pessoa, com a exceção, claro, da 

referência a Cesário. Não são referidos, por este momento, Mário de Sá-Carneiro, Almada 

Negreiros ou outros, fazendo com que, até então, o movimento se reduzisse à própria figura 

do autor. E através dele, cabe todavia alertar: “estes três nomes valem toda uma época literária 

(...) Cada um destes poetas é supremo no seu gênero” (Ibidem, p.427). 

 Na preparação da resposta a um inquérito literário, organizado por Eurico de Seabra, 

em 31 de abril de 1916, Pessoa ensaia uma síntese sobre o grupo “Orpheu” e o Movimento 

Sensacionista. Nesse registro encontra-se, além de explicações a respeito da primazia da 

literatura em relação às demais artes – “subartes”, como chama (“resultado de sensibilidades 

incompletas”) -, a seguinte profecia: “creio que todo o futuro da arte europeia está no 

Movimento Sensacionista” (Idem, p.428). A seguir, ao tentar definir o movimento, explicita 
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pensá-lo como uma arte “assim cosmopolita, assim universal, assim sintética”, a qual 

nenhuma disciplina pode ser imposta, senão a de “sentir tudo de todas as maneiras, de 

sintetizar tudo, de se esforçar por de tal modo expressar-se que dentro de uma antologia da 

arte sensacionista esteja tudo quanto de essencial produziram o Egito, a Grécia, Roma, a 

Renascença e a nossa época” (Ibidem, p.428). Ao invés de haver sistemas de normas, ao estilo 

das artes do passado, o movimento passa a ter uma só regra: “ser a síntese de tudo. Que cada 

um de nós multiplique a sua personalidade por todas as outras personalidades” (Ibidem, 

p.428). Seria esta uma poética assumida da própria heteronímia pessoana? 

 No início de “Modernas correntes na Literatura Portuguesa” (1916?), é Álvaro de 

Campos (2005, p.429) mesmo quem teoriza: “em todas as épocas e em todos os países 

debatem-se, uma contra a outra, duas correntes, uma nacional e outra cosmopolita”. Como 

exemplo do comentário, Campos traz a corrente representada por Shakespeare, cosmopolita, 

por entregar-se a si própria, entregando-se, nesse viés, às influências do momento que, 

conforme o heterônimo, são comuns a todas as nações. No outro polo estaria a corrente 

nacional tradicionalista, representada então por Ben Jonson, no tempo da Rainha Isabel na 

Inglaterra, a qual se vira para os ideais artísticos greco-latinos na tentativa da imitação formal 

como modelo de ordem e, sobretudo, de prestígio. Já no contexto português, Campos refere-

se ao debate em jogo entre a corrente representada pela Renascença Portuguesa e pela 

vertente adversária, que é dupla, repartindo-se noutras duas correntes: “divide-se no 

sensacionismo, de que é chefe o Sr. Alberto Caeiro, e no paulismo, cujo representante 

principal é o Sr. Fernando Pessoa” (Ibidem, p.429). Ambas, então cosmopolitas, são 

antagônicas à Renascença Portuguesa e, cada uma delas, parte de uma das duas grandes 

vanguardas europeias da época:  

 

O sensacionismo prende-se à atitude enérgica, vibrante, cheia de admiração pela Vida, 

pela Matéria e pela Força, que tem lá representantes como Verhaeren, Marinetti, a 

Condessa de Noailles e Kipling (tantos gêneros diferentes dentro da mesma corrente!); 

o paulismo pertence à corrente cuja primeira manifestação nítida foi o simbolismo. 

(...) O sensacionismo é um grande progresso sobre tudo quanto lá fora na mesma 

orientação se faz. O paulismo é um enorme progresso sobre todo o simbolismo e neo-

simbolismo de lá fora (Ibidem, p.429). 

   

 As definições sobre o Sensacionismo vão tornando-se mais esclarecidas e detalhadas 

ao longo da obra em prosa deixada por Pessoa e por sua família heteronímica, como se 

revelassem-se através de camadas. É exemplo desse fluxo gradual de aprofundamento as 

explanações descritas em “O sensacionismo, uma nova cosmovisão” (1916?). O primeiro 

ponto abordado no texto refere-se à derivação do movimento. Pessoa explica que o 
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Sensacionismo descende de três movimentos anteriores: “o 'simbolismo' francês, o panteísmo 

transcendentalista português e a salgalhada de coisas sem sentido e contraditórias de que o 

futurismo, o cubismo e quejandos são ocasionais expressões, embora, para ser exato, 

descendamos mais do espírito do que da letra deles”. Segundo o poeta, devido ao seu 

subjetivismo romântico levado ao extremo, o simbolismo francês foi, inclusive, um 

“'sensacionismo' já, embora rudimentar” (Ibidem, p.430). Ainda em relação à escola que teve 

à frente Mallarmé, comenta o autor que é herança do simbolismo a atitude fundamental de 

excessiva atenção às sensações, junto à devida preocupação contínua com o tédio, a apatia, a 

renúncia diante das coisas mais simples e sãs da vida. E logo conclui: “Isto não caracteriza 

todos nós, embora a análise mórbida e devassadora das sensações flua através do movimento 

inteiro”. Quanto às diferenças, é apontada de antemão a rejeição, em geral, à atitude religiosa 

dos simbolistas, por motivos “puramente estéticos”. Isto é, deus torna-se uma palavra que 

pode ser usada para sugerir mistério, mas que não serve a nenhum outro objetivo moral, sendo 

apenas, num provável uso, “um valor estético e nada mais”. Acrescenta: “além disso, 

abominamos a incapacidade simbolista para o esforço prolongado, sua inabilidade em 

escrever poemas longos e sua construção viciada” (Ibidem, p.431).  

 Sobre o panteísmo transcendentalista português (“poetas da Natureza”), metaforizado 

por Pessoa como um “William Blake metido na alma de Shelley e escrevendo através dela”, 

os apontamentos iniciam a partir do destaque de dois poemas produzidos pelo movimento, 

considerados pelo autor dois dos “maiores de todos os tempos”: “Ode à luz”, de Guerra 

Junqueiro - que diz ser a maior realização “metafísico-poética” desde de “Ode”, de 

Wordsworth -, e, embora mais religioso-panteístico, “Elegia”, de Teixeira de Pascoaes. A 

respeito da influência desta escola, “nós sensacionistas devemos o fato de que em nossa 

poesia espírito e matéria são interpenetrados e intertranscendidos. E levamos o processo mais 

além do que os originadores” (Ibidem, p.431). 

 Do cubismo e do futurismo foram aproveitadas em maior parte as sugestões trazidas 

por ambos do que a substância das respectivas obras. Do processo deste aproveitamento 

parece então derivar a seguinte distinção: intelectualizar os processos. No sentido da 

decomposição dos modelos, aliás orientados por manifestos comuns à época, foca-se a 

desapropriação não das coisas em si, mas das sensações das coisas. Igualmente, o desprezo 

pela produção escrita das duas vanguardas é várias vezes mencionado, por tratar-se de 

demasiado impulsiva ou inconsequente: “porque temos sido influenciados, não por sua 

literatura, se têm alguma coisa que se assemelhe à literatura, mas por suas telas (...)” (Ibidem, 

p.431). Resta, aparentemente, a influência da atitude de vanguarda proposta pelas duas 
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correntes, suas intenções experimentais e vontade de ruptura, embora a ideia de ruptura para o 

Sensacionismo se dê de modo diferente, ou seja, esteja mais vinculada à aglomeração dos 

modelos passados do que à destruição dos mesmos. 

 É logo a seguir que Pessoa procura expressar, “em poucas palavras, qual a atitude 

central do Sensacionismo”, elencando-a a partir de quatro pontos: “1) A única realidade da 

vida é a sensação. A única realidade em arte é a consciência da sensação; 2) Não há filosofia, 

nem ética, nem estética mesmo em arte, qualquer que seja a quantidade delas que possa haver 

na vida” (Ibidem, p.432). Sob a ideia de arte, portanto, há apenas sensações e a consciência a 

respeito delas. Toda a parcela de amor, alegria, dor, existentes na vida, serão em arte somente 

sensações: “em si mesmas, nada valem para a arte. Deus é uma sensação nossa (porque uma 

ideia é uma sensação)” (Ibidem, p.432). Referente ao exemplo acima, Pessoa garante que 

nenhum artista pode crer ou descrer em deus, pois é “no momento em que escreve acredita ele 

ou não acredita, de acordo com o pensamento que melhor o capacita a obter consciência e dar 

expressão à sua sensação naquele momento”. A possibilidade de crença está, nesse viés, 

subjugada à sintonia com a sensação da vez, tornando-se variável, isto é, não constituindo-se 

como unidade. Passada tal sensação, as coisas tornar-se-ão para o artista “não mais do que 

corpos de que as almas das sensações tomam conta para se tornarem visíveis àquele olho 

interior de cuja visão ele registra suas sensações” (Ibidem, p.432).  

 E então seguem-se os últimos dois pontos: “3) A arte, em sua plena definição, é a 

expressão harmônica de nossa consciência das sensações; isto é, nossas sensações devem ser 

expressas de tal modo que” criem um objeto que será uma sensação para outros. A arte, 

enfatiza, “é a sensação multiplicada pela consciência – multiplicada, note-se bem” (Ibidem, 

p.432). A derradeira articulação discute os “três princípios da arte: 4: a) cada sensação deveria 

ser expressa em sua plenitude, isto é, a consciência de cada sensação deveria ser peneirada até 

o fundo” (Ibidem, p.432); b) a sensação deveria “evocar” a maior quantidade possível de 

outras sensações; c) “o todo assim produzido deveria ter a maior semelhança possível com um 

ser organizado, porque esta é a condição da vitalidade” (Ibidem, p.432). Pessoa enfim 

denomina estes três princípios por: “a) o de Sensação; b) o de Sugestão; c) o de Construção.” 

Complementa ainda que o princípio da Construção fora o maior investimento dos gregos – 

“cujo o maior filósofo (Aristóteles) considerava na verdade o poema como 'um animal'” - e 

considera seu tratamento bastante descuidado “por mãos modernas”. Ao final do fragmento, 

culpa o romantismo por ter “indisciplinado a capacidade de construir, que, pelo menos, o 

baixo classicismo possuía” (Ibidem, p.432), concluindo junto a uma intensa passagem sobre 

seu perfil pessoal: 
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Shakespeare, com sua fatal incapacidade de visualizar conjuntos organizados, exerceu 

fatal influência a esse respeito (...) Milton é ainda o Grande Mestre da Construção em 

poesia. Pessoalmente confesso que tendo sempre a colocar Milton acima de 

Shakespeare como poeta. Mas – devo confessar – na medida em que sou alguma coisa 

(e tento duramente não ser a mesma coisa no decorrer de três minutos, porque isto é 

má higiene estética) sou um pagão, e estou, portanto, mais com o artista pagão Milton 

do que com o artista cristão Shakespeare (Ibidem, p.432). 

  

 A índole efêmera de Pessoa dá ritmo ao fechamento do texto: “fui um pagão, porém, 

dois parágrafos acima. Não o sou mais enquanto escrevo isto (...) Ponho em prática a 

desintegração espiritual que prego. Se sou alguma vez coerente, é apenas como uma 

incoerência de incoerência” (Ibidem, p.433). 

 Em digressão explicativa apresentada em “Sensacionismo, forma de arte moderna” 

(1916?), Pessoa ensaia mais uma vez a resposta para a repetida questão “O que é, pois, o 

Sensacionismo?”. Adquirindo uma postura programática, disserta sobre os “Fundamentos do 

Sensacionismo”, dissecando o movimento novamente através da já típica listagem de 

princípios. O que é de interesse, é que a cada nova listagem as noções vão se aprimorando, 

como num processo incessante de reescritura, em meio a um amadurecimento interno da 

própria teoria. A introdução do texto parte do seguinte esclarecimento: “o Sensacionismo 

difere de todas as atitudes literárias em ser aberto, e não restrito (Idem, p.434). Nesse sentido, 

passa a criticar a constituição das demais escolas literárias por basearem-se em certo número 

de princípios determinados, próximos a dogmas. Sendo assim, “o Sensacionismo não assenta 

sobre base nenhuma”. E, por sua vez, desconsidera o fato da arte ser “determinada coisa”. Ao 

passo que qualquer outra corrente literária pretende a exclusão de outras, “o Sensacionismo 

tem por típico admitir as outras todas”. Faz-se então contrário às demais correntes existentes 

por estas serem limitadas: “o Sensacionismo a todas aceita, com a condição de não aceitar 

nenhuma separadamente” (Ibidem, p.434). Isso ocorre justamente porque o sensacionista 

exprime cada sensação de um modo diferente à expressão de outra. Não há ponto específico 

de onde partir e tampouco as chegadas deverão ser as mesmas, fato que, se pensado em 

termos deleuzianos, remete a uma ideia prévia de rizoma. Três regras surgem portanto para 

guiar tais produções, embora Pessoa advirta que as três não são senão as “regras fundamentais 

da arte”:  

 A primeira regra anuncia que “toda a arte é criação, e está subordinada ao princípio 

fundamental de toda a criação: criar um todo objetivo”. À semelhança com o que há na 

Natureza, acrescenta. Isto é, “um todo em que haja a precisa harmonia entre o todo e as partes 

componentes, não harmonia feita e exterior, mas harmonia interna e orgânica.” (Ibidem, 
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p.435). Um poema é um entre vivo. A segunda regra dirá que “toda a arte é expressão de 

qualquer fenômeno psíquico”. O princípio consiste em promover certa adequação da 

expressão à coisa que se quer exprimir. Com isso, tal concepção de abertura garante que 

“todos os estilos são admissíveis, e que não há estilo simples nem complexo, nem estilo 

estranho nem vulgar”. E procura sintetizar: “não há para a arte critério exterior. O fim da arte 

não é ser compreensível, porque a arte não é a propaganda política ou imoral” (Ibidem, 

p.434). A terceira regra, portanto, admite que “a arte não tem, para o artista, fim social. Tem 

sim um destino social, mas o artista nunca sabe qual ele é, porque a Natureza o oculta no 

labirinto dos seus desígnios” (Ibidem, p.434). Ao explicar melhor, Pessoa buscar desautorizar 

a escrita que olha para fora de si. A arte não deve ter propósitos de julgamento: “é tão 

vergonhoso fazer arte moral como fazer arte imoral”. Usa Wilde e d'Annunzio, a seguir, como 

exemplos de uma prática inferior, por preocuparem-se sobretudo em irritar a plateia: “irritar é 

um modo de agradar.” Tentando, no entanto, tornar claro seu ponto de vista, afirma: “a arte 

tem, porém, um resultado social, e isso é com a Natureza, e não com o poeta ou o pintor” 

(Ibidem, p.434). Segundo o princípio, buscar dar um fim à arte é distanciar-se do verdadeiro 

fim que a natureza resguardou à respectiva produção. Ao explicitar seu distanciamento em 

relação ao universo do, digamos, engajamento consciente, exemplifica sua visão: 

 

Todo o artista que dá à sua arte um fim extra-artístico é um infame. É, além disso, um 

degenerado no pior dos sentidos que a palavra tem. É, além disso e por isso, um anti-

social. A maneira de o artista colaborar utilmente na vida da sociedade a que pertence 

– é não colaborar nela. Assim lhe ordenou a Natureza que fizesse, quando criou o 

artista, e não o político ou comerciante (...) Por isso o artista deve eliminar de si 

cuidadosamente todas as cousas psíquicas (e sociais – grifo meu) que não pertencem à 

arte (Ibidem, p.435). 

  

 Ao referir-se a uma espécie de eco da crítica e do público de seu tempo, é Pessoa 

mesmo quem arquiteta a pergunta que é de seu interesse responder: “se o Sensacionismo é 

esta cousa liberal, ampla, acolhedora, que apontamos, em que é que não é errado (porque o 

não é) chamar Sensacionista essa corrente a que pertencem a maioria das composições de 

Orpheu?” (Ibidem, p.435). O comentário em resposta vincula-se ao princípio em que afirma 

que a expressão artística deve ser condicionada pela emoção a exprimir. Ou seja, conforme as 

inclinações da geração que produz-se através da revista Orpheu, que traz consigo “uma 

riqueza de sensação, uma complexidade da emoção, uma tenuidade e intercruzamento de 

vibração intelectual”, cada ideia, em respeito a sua “virtualidade íntima”, deve ser elaborada 

ora simples e popular, ora de acordo com o avançado “desarticulamento de linguagem lógica 

que se encontra nas páginas” (Ibidem, p. 436) da revista, pois o que deve importar, de fato, é o 
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seu enquadramento natural com a sensação do momento. As prolíferas e intensas atividades 

da modernidade, sob tensão e simultaneidade, fazem com que essas produções sejam 

condizentes com o tempo vivenciado: 

 

Todas essas circunstâncias, combinadas, entrepenetradas, agindo quotidianamente, 

criaram, definiram, um tipo de civilização em que a emoção, a inteligência, a vontade, 

participam da rapidez, da instabilidade e da violência das manifestações propriamente, 

diariamente típicas do estádio civilizacional. Em cada homem moderno há um 

neurastênico que tem que trabalhar. A tensão nervosa tornou-se um estado normal na 

maioria dos incluídos na marcha das cousas públicas e sociais. A hiperexcitação 

passou a ser regra (...) Assim, cada um de nós nasceu doente de toda essa 

complexidade (Ibidem, p.437). 

  

 Ainda tendo em mente uma resumida caracterização do início do século XX, que serve 

de contexto modular à ênfase do Sensacionismo, Pessoa esquematiza seu presente em três 

grupos: “1) temos a decadência proveniente da falência de todos os ideais passados e mesmo 

recentes; 2) temos a intensidade, a febre, a atividade turbulenta da vida moderna;” e, 

parecendo ser o mais relevante, “3) temos finalmente a riqueza inédita de emoções, de ideias, 

de febres e de delírios que a Hora europeia nos traz” (Ibidem, p.438). E para Pessoa, há duas 

maneiras da arte moderna conduzir-se, pelo visto: ou cultivando “serenamente o sentimento 

decadente”, imitando o clássico, “a limpidez da linguagem, a cura excessiva da forma, 

características da impotência de criar”; ou fazendo por vibrar com “toda a beleza do 

contemporâneo, com toda a onda de máquinas, comércio, indústrias (...)” (Ibidem, p.438). 

 “Sensacionismo: o capítulo sobre a relação entre a arte moderna e a vida moderna” 

(1916?) é outro texto em que Fernando Pessoa aborda o diálogo do Sensacionismo com o 

recorte temporal em pauta. Assumindo uma postura, digamos, sociológica, o autor disserta 

sobre as especificidades da época moderna, que toma como a fase que abrange o período da 

Revolução Francesa (1789) até os dias em que escreve. Após referir-se a questões vinculadas 

à ciência, ao desenvolvimento das comunicações, dos transportes e das atividades comerciais, 

também ao aumento da ânsia por cultura, sintetiza o passo civilizacional em que vive como o 

tempo do que vem a traduzir-se “pela palavra internacionalismo, ou pela sua sinônima 

cosmopolitismo”. Em geral, essa suposta concepção antecipada de um tipo primeiro de 

globalização, importa a Pessoa por contrapor-se ao sentimento nacional, “dada a maior 

necessidade de relacionar-se com o estrangeiro, (...) que a vida de cada cidade da Europa 

passou a conter em si elementos típicos da vida de todas as outras cidades, não só da Europa, 

mas de todo o mundo”. Tal noção, no fundo, parece querer abordar o que a era das máquinas 

produziu no continente, que para Pessoa trata-se de um “individualismo excessivo, uma ânsia 
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feroz de viver em toda a extensão a vida individual” (Ibidem, p.439) em abandono às prisões 

da religião e da moral, base dos séculos anteriores, como crê. A razão que motiva essas 

explanações é inevitavelmente abrir caminho à concepção sensacionista através da estratégia 

teórica que busca legitimar o movimento estético enquanto fruto irrefutável do determinado 

momento histórico. 

 Pessoa, além de tudo, escreveu séries de manifestos incompletos sobre o movimento. 

Diversos fragmentos de textos teorizam sobre as bases da corrente literária, mas que, talvez 

por uma dificuldade interna do projeto de vanguarda, não apresentavam aspectos que 

lembrassem uma unidade programática, de fato, definida e, que assim, pudesse ser seguida. 

Embora isso tenha ocorrido, e muitas vezes essas escrituras se contradigam, o vasto material 

funciona quase como um labirinto à compreensão total da iniciativa, no qual é preciso 

pesquisa e interpretação, pois também não ficaram informações precisas da ordem em que 

essas escrituras foram compostas. Dito isso, o que por ironia não deixa de parecer condizente 

à ideia geral sensacionista, há vários textos que levam simplesmente o título de 

Sensacionismo, ou mesmo não são intitulados, derivando numa certa aleatoriedade na escolha 

da ordem para apresentá-los.  

 Nesse universo de conceituações, em “Sensacionismo” (1916?) encontram-se mais 

definições do movimento. Entretanto, o princípio base segue, apesar de escrito sempre de 

diferentes maneiras, como se fosse tecendo assim as novas considerações: “nada existe, não 

existe a realidade, mas apenas sensações. As ideias são sensações, mas de coisas não 

colocadas no espaço e, por vezes, nem mesmo no tempo”. Num impulso de diferença e 

negação, afirma Pessoa: “a lógica, o lugar das ideias, é outra espécie de espaço”. E ainda: “os 

sonhos são sensações com apenas duas dimensões. As ideias são sensações com apenas uma 

dimensão. Uma linha é uma ideia” (Idem, p.441). Disso, pois, surge a noção de que o 

Sensacionismo deseja realizar em arte “uma decomposição da realidade em seus elementos 

geométricos psíquicos. A finalidade da arte é simplesmente aumentar a autoconsciência 

humana”. Parece esboçar-se um tipo de método baseado na decomposição e na análise das 

sensações sob o critério de seus elementos psíquicos6, rumo ao aumento da autoconsciência, 

porque a “arte tem, então, o dever de tornar-se cada vez mais consciente” (Ibidem, p.441). 

 Na sequência, uma nebulosa sentença é trazida: “devemos criar uma arte uni-

dimensional”. E o próprio autor, recuando, mostra-se convidado a explicar melhor: “parece 

                                                 
6. Nunca é demais lembrar que Pessoa não apreciava o método freudiano, nem qualquer vínculo com a 

psicanálise. Portanto todas as referências a questões psíquicas devem ser lidas a partir de uma auto-análise 

própria, na qual a análise das sensações se dá como se estas fossem unidades estéticas objetivas (GIL, 1987, 

p.17).  
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isto um estreitamento da arte, e até certo ponto é”. A crítica, contudo, dirige-se a escolas como 

o cubismo e o futurismo que tentam resolver os problemas da arte conforme uma perspectiva 

tridimensional, isto é, o erro reside em “atribuírem às sensações uma realidade exterior” 

(Ibidem, p.441) que de fato estes não entendem. E assim, faz-se conhecida uma segunda 

questão, dessa vez sobre o que adotar para realizar-se o Sensacionismo. Dentre a gama de 

processos existentes, Pessoa destaca três, os quais considera claramente definidos, embora 

neste texto só divulgue o primeiro deles, o “Interseccionismo: o sensacionismo que toma 

consciência do fato de que toda sensação é realmente várias sensações misturadas”. Trata-se o 

interseccionismo agora da tentativa de levar a efeito a deformação que “cada sofre pela 

deformação de seus planos” (Ibidem, p.442). O conceito de sensação cúbica será 

devidamente fundamental, a partir de então, para uma compreensão mais específica do 

Sensacionismo. Como introdução à nova noção, Pessoa registra: 

 

Ora, todo cubo tem seis lados: estes lados olhados do ponto de vista sensacionista, 

são: a sensação do objeto exterior como objeto; a sensação do objeto exterior como 

sensação; as ideias objetivas associadas a esta sensação – isto é, o “estado de mente” 

por meio do qual o objeto é visto naquele momento; o temperamento e a atitude 

mental fundamentalmente individual do observador; a consciência abstrata por trás 

desse temperamento individual (Ibidem, p.442). 

  

 Sobre a relação do movimento com demais ismos, em “O sensacionismo em relação a 

outros ismos” (1916?), são apresentados por Pessoa alguns pontos de contato ou divergência a 

propósito de diferentes correntes literárias. A iniciar pelo Classicismo, afirma de antemão sua 

rejeição à noção “de que todos os assuntos devem ser tratados no mesmo estilo, no mesmo 

tom, com a mesma linha exterior a delinear-lhes a forma”, embora deixe claro que tal 

perspectiva se destaca com maior intensidade na produção dos “discípulos modernos dos 

pagãos do que [na] deles propriamente” (Idem, p.442). Sendo assim, o artista sensacionista 

levará sempre em conta a existência simultânea de sentimentos e conceitos não suscetíveis de 

síntese, ao menos simplificada. A traição, neste viés, é preferida à soberania da fidelidade 

formal, ou seja, à unidade estilística. Por sua vez, será negada igualmente a atitude clássica da 

busca da nitidez exacerbada da visão das coisas, que, conforme Pessoa, limita a expressão, 

reduzindo-a, equivocadamente, a um pressuposto mínimo, e isso é “um erro estético” porque 

“nem tudo é nítido no mundo exterior” (Ibidem, p.442). Antagônico a essa percepção, o 

sensacionista não excluirá seu temperamento da obra, que deverá, quando possível, ser 

acentuado, justamente porque nos temperamentos mais íntimos e particulares habitam 

partículas universalizáveis. Isto é, na minúcia e na diferença de cada sujeito é que produz-se o 
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que podemos chamar de universal. Este alcance universal, portanto, tenderá a ampliar a visão 

sobre as coisas, jamais diminuindo-a em decorrência de um limite. 

 De parte do Romantismo, é rejeitada a teoria básica do momento de inspiração, ao 

mesmo tempo em que será evitada a noção da produção por “um jato”, velozmente, como se 

no contrário estivesse a perda da encarnação. Não obstante, as obras poderão às vezes ser 

produzidas rapidamente, caso o artista de fato assim consiga realizá-la, tendo, o que é raro, 

espírito disciplinado para que a “obra nasça constituindo-se” (Ibidem, p.443). Aqui, é 

importante lembrar que o Sensacionismo está baseado numa lógica de intelectualização dos 

processos espontâneos, como já referido, preferindo, por assim dizer, a transpiração sobre as 

inspirações, e não o inverso. 

 Do Simbolismo, nesta progressão, serão rejeitadas a “exclusiva preocupação do vago, 

a exclusiva atitude lírica, e, sobretudo, a subordinação da inteligência à emoção, que deveras 

caracteriza aquele sistema estético”. Contudo, da mesma corrente, serão aceitas a 

“preocupação musical, a sensibilidade analítica” (Ibidem, p.443), tendo em vista sua análise 

profunda dos estados de alma, sempre procurando estar no controle consciente enquanto tal 

imersão for gerida. Ainda sob o pretexto de aproveitar aspectos das correntes anteriores, 

Pessoa afirma que do Romantismo será levada em conta a “preocupação pictorial, a 

sensibilidade simpatética, sintética perante as cousas” (Ibidem, p.433). E, por fim, do 

Classicismo estará inclusa a ideia de Construção e, sem dúvida alguma, a preocupação 

intelectual, como contínuo reforço. 

 No desejo de tentar, até aqui, percorrer e sintetizar a densidade da poética 

sensacionista, cabe o olhar atento agora a um dos mais desconcertantes e esclarecedores texto 

sobre o assunto, outra vez encabeçado pelo termo “Sensacionismo” (1916?). É nesta escritura 

que logo na introdução Pessoa adverte: 

 

O Sensacionismo difere das correntes literárias comuns no fato de não ser exclusivo, 

isto é, não reivindica para si mesmo o monopólio do sentimento estético verdadeiro. 

Propriamente falando, não reivindica para si mesmo ser, exceto em certo sentido 

restrito, uma corrente ou movimento, mas apenas parcialmente uma atitude, e 

parcialmente uma adição de todas as correntes precedentes (Idem, p.444) 

  

 A relevância desta passagem encontra-se, sobretudo, no que concerne à dimensão da 

atitude enquanto primazia. A intenção de mostrar o Sensacionismo antes como uma atitude do 

que como uma corrente ou movimento exclusivo antecipa um sentimento muito comum à arte 

contemporânea, de um modo geral. O que, por sua vez, ultrapassa em certo sentido a 

superficial bricolage, assemblage, ou tom de mosaico experimental das vanguardas europeias 
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da época, considerados, em aparência, ambiciosos por Pessoa. Ou melhor: na ebulição da 

entrada do século, como cita o autor, há “muita serpente que ergue a cabeça acima da de 

outras no cântaro literário da confusão moderna” (Ibidem, p.445), afirmando que, em sua 

essência, esta é que está certa sobre as demais. Em analogia aos sistemas filosóficos, reforça a 

crítica recorrendo a Spinoza quando disse que “os sistemas filosóficos estão certos no que 

afirmam e errados no que negam. Esta, a maior de todas as afirmações panteístas, pode repeti-

la o Sensacionismo em relação às coisas estéticas” (Ibidem, p.445). Surge, nisso, a noção de 

uma grande fraternidade em arte, na qual, estão inclusos tanto Homero quanto Herrick. Três 

novos princípios centrais sensacionistas, portanto, ganham forma: 

 Em primeiro lugar, a arte é, “em grau supremo, construção” (Ibidem, p.445). (Próximo 

do que será para Deleuze a filosofia: arte de criar [construir] conceitos). A maior arte será 

aquela que preza, sobretudo, o seu processo? Sabe-se, por Pessoa, enquanto isso, que a maior 

arte será “aquela capaz de visualizar e criar todos organizados, de que as partes componentes 

se adequam vitalmente a seus lugares” (Ibidem, p.445). O segundo princípio relaciona-se ao 

fato de que, sendo toda a arte composta de partes, cada uma dessas partes deve ser perfeita em 

si mesma. E o terceiro princípio do Sensacionismo, como estética, é que cada pequeno 

fragmento que constrói cada parte do todo deveria ser perfeito em si mesmo.  

 Em suma, “são estes os princípios do Sensacionismo, como filosofia artística, isto é, 

são os princípios que ele sustenta na medida em que aceita todos os sistemas e escolas de arte, 

extraindo de cada um aquela beleza e aquela originalidade que lhe são peculiares” (Ibidem, 

p.445). Ainda, no sentido de um fluxo de concepções exemplares de heterogeneidade, 

alteridade exacerbada e movimento do ser múltiplo, Pessoa articula o Sensacionismo na sua 

faceta em que defende 

 

a atitude estética em todo o seu esplendor pagão. Não defende qualquer daquelas 

coisas insensatas – o esteticismo de Oscar Wilde ou a arte pela arte de outras pessoas 

mal guiadas por uma mundividência plebéia. Pode ver a beleza da moral justamente 

como pode compreender a beleza da falta dela. Para ele [o Sensacionismo], nenhuma 

religião é verdadeira, nem nenhuma religião é falsa. Um homem pode percorrer todos 

os sistemas religiosos do mundo em um dia, com perfeita sinceridade e trágicas 

experiências de alma (...) Havendo-me acostumado a não ter crenças nem opiniões, no 

receio de que meu sentimento estético pudesse ser enfraquecido, em breve passei a 

não ter personalidade nenhuma, exceto uma personalidade expressiva, passei a ser 

uma mera máquina capaz de exprimir estados de espírito tão intensos que se 

transformaram em personalidades e tornaram minha própria alma a simples casca de 

sua aparência casual (...) (PESSOA, 2005, p.446). 

 

 Na esfera de sublinhar o caráter da sua multiplicidade e evitar certos impasses - os 

quais poderiam levá-lo à estância da alienação ideológica, por exemplo -, em passagem 
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indiscutivelmente pessoana, o escritor garante que tais pressupostos não significam que “todo 

o sensacionista não deveria ter opinião política; significa que, como artista, está obrigado a 

não ter nenhuma e ter todas” (Ibidem, p.446). A definição que acompanha seu pensamento 

aberto desagua numa das mais evidentes máximas do autor: “a sinceridade é o grande crime 

artístico”. Tal impressão não deixa de ser labiríntica, pois “o segundo maior [crime] é a 

insinceridade” (Ibidem, p.446). O que pode soar como paradoxo esconde, na verdade, a 

seguinte suposição, exclusivamente antidogmática, em prol da efemeridade de toda a certeza: 

“o grande artista nunca deveria ter uma opinião realmente fundamental e sincera sobre a vida. 

E isto deveria dar-lhe a capacidade de sentir sinceramente, e mais, de ser absolutamente 

sincero a respeito de qualquer coisa durante certo período de tempo7”. Período esse, fugaz e 

desapegável, digamos, “necessário para a concepção e redação de um poema” (Ibidem, 

p.446). Aliás, a durabilidade do tempo para Pessoa, em tese, é a do que se cria durante a sua 

passagem. Ou melhor: o tempo existe enquanto tempo no qual dura um processo de criação. 

 É possível que a composição mais obscura vinculada ao Sensacionismo seja, de fato, o 

que Pessoa vem a nomear como “Cubo de Sensação”, que, durante este percurso analítico, já 

foi antecipado. Aproximar-se desse conceito exige cuidadosa abstração, e é somente em 

“Conteúdo de cada sensação” (1916?) que o autor dá pistas sobre a sua formatação e 

respectiva função. Tudo inicia a partir da observação de que cada “sensação é um cubo, que 

pode ser considerado como assente sobre o lado representando F, tendo o lado representando 

A voltado para cima”. Conforme as indicações, os outros lados são, “sem dúvida, B, C, D e 

E” (Idem, p.447). À semelhança de um método de aplicação do Sensacionismo, e para que a 

explicação se torne mais clara, são os lados: 

 

a) sensação do universo exterior; b) sensação do objeto de que se toma conhecimento 

naquele momento. c) ideias objetivas ao mesmo associadas; d) ideias subjetivas ao 

mesmo associadas (estado de espírito naquele momento); e) o temperamento e a base 

mental do ser perceptivo e f) o fenômeno abstrato da consciência. (Ibidem, p. 447). 

 

 Fornecido o conteúdo de cada lado, três maneiras de como ver o cubo, a seguir, são 

listadas: 

 Primeiro modo: “de um lado apenas, de modo que nenhum dos outros é visto”. Em 

seguida: “com um lado de um quadrado mantido paralelo aos olhos, de modo que dois lados 

                                                 
7. Como concretização da poética do fingimento, Pessoa compõe “Autopsicografia”, somente em 1932: “O poeta 

é um fingidor / Finge tão completamente / Que chega a fingir que é dor / A dor que deveras sente. / E os que 

leem o que escreve, / Na dor lida sentem bem, / Não as duas que ele teve, / Mas só a que eles não têm. / E assim 

nas calhas de roda / Gira, a entreter a razão, / Esse comboio de corda / Que se chama coração. (PESSOA, 1972, 

p.164) 
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do cubo são vistos”. E terceiro: “com um vértice mantido diante dos olhos, de modo que três 

lados são vistos”. E mais: agora de um “ponto de vista objetivo”, embora mais confuso ainda, 

surge o esquema: “Ideias = linhas; Imagens (internas) = planos; Imagens de Objetos = 

sólidos” (Ibidem, p.447). 

 Um suposto desenho poderia servir para facilitar a compreensão do cubo, mas como 

nenhum elemento sequer próximo disso foi deixado por Pessoa, preferiu-se aqui respeitar sua 

intenção de mantê-lo existente somente em imaginação, conforme sua dita natureza 

sensacionista. 

 Como uma espécie de síntese do que até então já foi referido, há o texto 

“Sensacionismo: base de toda arte” (1916?). Ao recapitular os pontos mais relevantes que 

destacam o pensamento sensacionista, o texto mostra-se, além de programático, didático. Ora, 

a base de toda a arte, afinal, seria a sensação. E para passar de “mera emoção sem sentido à 

emoção artística ou susceptível de se tornar artística, essa sensação tem de ser 

intelectualizada” (Idem, p.448). Para tal realização, existem dois processos sucessivos: 

primeiro, destaca-se o fato de haver consciência de determinada sensação, transformando-a 

numa sensação de ordem diferente e dando a essa sensação um valor, e consequentemente, um 

cunho estético. Em passo seguinte, o fato de haver uma consciência dessa consciência, 

desenvolvendo sua emoção artística, ou seja, intelectualizando esse processo, o que permite a 

consciência da consciência da sensação ser expressada – no sentido de criação, e não de 

reprodução, pura e simples.  

 O que ocorre de novo é a concepção da sensação intelectualizada resultar uma 

decomposição de si mesma, “porque – o que é uma sensação intelectualizada?” A resposta, 

como de praxe, segmenta-se em três eixos: “uma sensação decomposta pela análise instintiva 

ou dirigida, nos seus elementos componentes; uma sensação a que se acrescenta 

conscientemente qualquer outro elemento que nela, mesmo indistintamente, não existe”; e 

sobretudo: “uma sensação de que de propósito se falseia para dela tirar efeito definido, que 

nela não existe primitivamente” (Ibidem, p.448). À constituição de um terceiro plano das 

sensações, além do interior e exterior, modelar-se-á o plano das sensações do abstrato, que 

terá definitiva importância para a compreensão do projeto artístico pessoano: 

 

Perguntando qual o fim da arte, o sensacionismo constata que ele não pode ser a 

organização das sensações do exterior, porque esse é o fim da ciência; nem a 

organização das sensações vindas do interior, porque esse é o fim da filosofia, mas 

sim, portanto, a organização das sensações do abstrato. A arte é uma tentativa de criar 

uma realidade inteiramente diferente daquela que as sensações aparentemente do 

exterior e as sensações aparentemente do interior nos sugerem (Ibidem, p.449). 



26 

 

 No entanto, constata Pessoa que a arte também deve seguir certas condições de 

Realidade, preocupando-se em produzir instâncias envolvidas por um “ar concreto”, análogo 

ao que as coisas exteriores produzem. Do mesmo modo, a arte deve obedecer a “condições de 

Emoção”, englobando a dimensão em que os sentimentos internos produzem, “que é 

emocionar sem provocar ação”, sob o pretexto de levar em conta a esfera do sonho, na qual 

estão os sentimentos interiores emergidos em seu “mais puro estado”. Reunindo Abstração, 

Realidade e Emoção – e o poeta grafa esses termos com maiúsculas -, a arte deve tomar 

consciência de si sendo a “concretização abstrata da emoção” (Ibidem, p.449). Em “A 

primordialidade da sensação” (1916?), encontra-se a seguinte passagem: 

 

Assim, a arte tem por assunto, não a realidade (de resto, não há realidade, mas apenas 

sensações artificialmente coordenadas), não a emoção (de resto, não há propriamente 

emoção, mas apenas sensações de emoção), mas a abstração. Não a abstração pura, 

que gera a metafísica, mas a abstração criadora, a abstração em movimento. Ao passo 

que a filosofia é estática, a arte é dinâmica; é mesmo essa a única diferença entre a 

arte e a filosofia. (...) Há só três artes: a metafísica (que é uma arte), a literatura e a 

música (Idem, p.449). 

  

 E é sobretudo através de Álvaro de Campos que viemos, de modo mais direto, a ter 

conhecimento, embora tardiamente, sobre obras e autores envolvidos com o Sensacionismo, 

em “Prefácio para uma antologia de poetas sensacionistas” (s/d)8. Por meio desse prefácio é 

que vem à tona uma ideia bastante vinculada à corrente literária até hoje: “o sensacionismo 

começou com a amizade entre Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro” (CAMPOS, 2005, 

p.450). A seguir Campos afirma, aliás, que seria difícil e inútil definir as partes que couberam 

a cada um dos autores para a criação do movimento. Fato que torna-se um tanto contraditório 

em relação à passagem anterior, citada por Pessoa, a qual somente incluía o próprio autor e 

seus três heterônimos inevitáveis, reduzindo o Sensacionismo a si mesmo ou então tomando 

para si sua posse. A atitude de Álvaro de Campos, contudo, é distinta, e promove a 

desconstrução da ideia soberana de Fernando Pessoa sobre o movimento. 

 Na sequência da apresentação, detalhamentos encadeiam-se no intuito de caracterizar 

os autores envolvidos. É relevante destacar, no entanto, que Campos nunca desejou conhecer 

pessoalmente “qualquer dos sensacionistas, estando persuadido que o melhor conhecimento é 

impessoal”. Pois bem, enquanto Pessoa e Sá-Carneiro estarão, segundo Campos, mais 

próximos dos simbolistas, o próprio Campos e Almada Negreiros serão mais inclinados ao 

“mais moderno estilo de sentir e escrever.” Os demais participantes, portanto, são 

                                                 
8. Texto publicado pela primeira vez em Tricórnio, antologia organizada por José Augusto França, Lisboa, 1952. 
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intermediários. Além do mais, “Fernando Pessoa sofre de cultura clássica”, tornando-se um 

polo puramente intelectual, por ter sua força de análise obtida através do âmbito racional, 

mesmo a propósito da emoção. E o destaque a Sá-Carneiro é devido a sua elevada expressão 

do “que pode ser chamado, em sensacionismo, de sentimentos coloridos” (Idem, p.450). 

Campos, inclusive, considera o senso da cor de Sá-Carneiro um dos mais intensos entre os 

homens de letras, garantindo que excede Edgar Allan Poe em termos de dedução. 

 O drama estático “O Marinheiro”, composto por Pessoa, conjectura Campos, é pela 

primeira vez ligado ao movimento estético, por causa de sua faceta que “torna o mundo 

exterior complemente irreal”. A obra de Maeterlinck, influência admitida, torna-se “grosseira 

e carnal” em comparação à “nebulosidade e sutileza” (Ibidem, p.450) que encontra Pessoa ao 

realizar sua pouco conhecida aposta teatral. 

 José de Almada Negreiros, por sua vez, formaria o polo talvez mais ousado do grupo, 

“espontâneo e rápido,” o que não o alça, conforme Campos, a um “homem de gênio: é mais 

moço do que os outros, não em idade, mas em espontaneidade e efervescência”. Dentre a sua 

produção, muitas vezes não impressa, “Cena de ódio” é citado como um de seus poemas mais 

tipicamente sensacionistas. De personalidade peculiar, o “Narciso do Egito (como se chama a 

si próprio)” causa admiração por ter conseguido se destacar tão jovem. E de menor impacto, 

Luís de Montalvor “é o mais próximo dos simbolistas” no que se refere ao estilo e direção 

espiritual, tendo como poeta predileto Mallarmé. Há evidentes elementos sensacionistas na 

sua obra, como se lembrasse algo de um Mallarmé mais intelectualmente aprofundado, em 

meio a ideias “mais sinceramente sentidas no cérebro, para falar de maneira totalmente 

sensacionista” (Ibidem, p.450). 

 No momento de autodefinir-se, Campos opta por assumir-se “como um Walt Whitman 

tendo dentro um poeta grego”. A influência de Whitman, portanto, estaria relacionada à sua 

“força de sensação intelectual, emocional e física”. Contudo, Campos, descansando a 

modéstia, admite ter um traço precisamente oposto ao poeta norte-americano: “um poder de 

construção e desenvolvimento ordenado de um poema que nenhum poeta desde Milton 

atingiu” (Ibidem, p.451). Sua famosa “Ode Triunfal” preencheria o exemplo em pauta, 

destacando-se a partir das suas inovações formais e disciplina interna modernizada. E assim 

continua: “'Ode Naval', que cobre não menos de 22 páginas de 'Orfeu', é uma perfeita 

maravilha de organização”. Interessante, nesse sentido, é quando Campos admite que tais 

considerações poderiam ser aplicadas à obra de Almada Negreiros, se o mesmo não fosse 

“menos disciplinado” (Ibidem, p.451). 

 Por fim, destinando-se a comentar acerca das especificidades dos portugueses, 
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Campos sintetiza: “os sensacionistas portugueses são originais e interessantes, porque, 

estritamente portugueses, são cosmopolitas e universais. O temperamento português é 

universal; esta é a sua magnífica superioridade”. A ressalva seguinte é desconcertante e, sem 

dúvida, irônica: “uma literatura original e tipicamente portuguesa não pode ser portuguesa, 

porque os portugueses típicos nunca são portugueses”. Logo, uma herança no temperamento 

intelectual advinda da América é incluída pelo heterônimo, levando a cargo que nenhum 

povo, como o português, “deita mão tão prontamente às novidades”. Sendo assim, “nenhum 

povo se despersonaliza tão magnificentemente. Nesta fraqueza está sua grande força” 

(Ibidem, p.451). 

 Efetuada, portanto, esta revisitação acerca da produção teórica de Pessoa sobre o 

Sensacionismo, apresentam-se a seguir, no caráter de um fechamento sintético, algumas 

considerações centrais que destacam o legado do movimento em pauta e, sobretudo, um 

panorama geral da relação do autor com a sensação. É através de Pizarro (2009, p.14) que tal 

fechamento se esboça, pois segundo argumenta o crítico no prefácio de “Sensacionismo e 

outros ismos”, não é enquanto vanguarda bem-sucedida ou não que se deve priorizar a 

discussão a respeito do Sensacionismo, mas sim a propósito do mesmo movimento constituir-

se como uma formidável cosmovisão, abrangente e, por que não, filosófica. Neste sentido, é 

essencial interpretá-lo conforme sua própria pretensão de englobar correntes ou demais 

movimentos estéticos já existentes. Essa atitude, como bem aponta Pizarro, situa Pessoa como 

mais modernista do que propriamente vanguardista, porque “os textos sobre os ismos 

dialogam mais com uma visão do mundo que desde a antiguidade vê o mundo moderno, do 

que com uma atitude, militante e profanadora, que pôs em causa a 'instituição arte' e o estatuto 

autónomo da obra artística” (Ibidem, p.14).  

 O Sensacionismo, em linhas gerais, busca dar à palavra a sua objetividade máxima, 

transformando a palavra em objeto sólido, pois é preciso, como viu-se em Pessoa, 

intelectualizar as sensações, assumindo suas dimensões abstratas e analisando-as. E “é a 

consciência que realiza a abstração das sensações: uma sensação consciente, porque se torna 

abstrata, adquire o poder de expressão que é um poder propriamente artístico” (GIL, 1987, 

p.31). Uma atmosfera, um espaço próprio e qualitativo se forma. Tem-se aí, portanto, uma 

concepção escultural da palavra, em que sensações simultâneas e múltiplas traduzirão a 

realidade, que por sua vez, conforme Pessoa, será invariavelmente um conjunto infinito de 

sensações. Dito isso, “a um nível mais elevado, a estética de Pessoa comporta uma arte 

poética que considera as sensações como unidades primeiras, a partir das quais o artista 

constrói a sua linguagem expressiva” (Ibidem, p.11). E, assim, típicos “acontecimentos de 
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sensações” (Ibidem, p.19) podem ser levados em conta. Somente após mencionados tais 

apontamentos é que enfim pode-se resumir o programa de Pessoa, dentro e fora da 

perspectiva sensacionista enquanto movimento, através de um só enunciado: “sentir tudo de 

todas as maneiras”9, como no já tantas vezes referido verso de Campos. E a partir dessa 

máxima “encontram-se imediatamente subordinadas duas exigências: tornar literários os 

órgãos dos sentidos; e ser-se capaz de múltiplos devires-outros” (Ibidem, p.20), ou seja, traça-

se a partir de tais conceitos uma reveladora relação entre Fernando Pessoa e Gilles Deleuze, a 

qual será melhor ensaiada no próximo capítulo, em que será apresentada a reflexão sobre a 

sensação composta pelo filósofo francês acerca, sobretudo, da pintura de Francis Bacon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9. “Passagem das Horas”, de Álvaro de Campos. In: http://arquivopessoa.net/textos/821  Acessado em 

15/04/2015. 

http://arquivopessoa.net/textos/821
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 3. Gilles Deleuze e a lógica da sensação 

 

 O desenvolvimento do pensamento de Deleuze sobre a sensação parte, com mais 

especificidade, de seu estudo sobre Francis Bacon (1909-1992), artista visual moderno 

nascido em Dublin. Diversos apontamentos a respeito da produção do artista, e sobre a arte de 

modo geral, projetam a reflexão deleuziana e estendem-se aos demais domínios do sensível e 

da crítica, às demais manifestações estéticas, e, claro, à literatura. Assim, em relação aos 

quadros de Bacon, de começo, é importante não constranger a Figura à imobilidade. É preciso 

tornar sensível uma espécie de progressão, “de exploração da Figura no lugar ou sobre si 

mesma” (DELEUZE, 2001, p.34). Trata-se de um campo operatório, onde a relação da Figura 

com o lugar que a isola defina um fato: “o fato é o que tem lugar. E a Figura assim isolada 

torna-se uma Imagem, um Ícone” (Ibidem, p.34). 

 Para Deleuze, o quadro é uma realidade isolada, ao que chama de fato. Isolar a Figura 

no quadro, o que Bacon faz através do círculo enquanto lugar, por exemplo, tem o intuito de 

erradicar o caráter figurativo, ilustrativo e narrativo que a Figura assume quando não isolada. 

A razão é: a pintura, assim como a literatura, não tem um modelo para representar, tampouco 

uma história para contar. Isolar, neste caso, é “o meio mais simples, necessário embora não 

suficiente, para romper com a representação, anular a narração, impedir a ilustração, libertar a 

Figura: permanecer no plano do fato” (Ibidem, p.35). Bacon tem como recurso o uso de 

marcas livres involuntárias: trata-se de riscar a tela com traços assignificantes, destituídos das 

funções referidas acima. Desfocar, proceder em prol de uma limpeza local, esfregar, com 

vasculho ou escova, fazendo com que “a espessura se espalhe por uma zona não figurativa” 

(Ibidem, p.38). A pintura, no processo de sua modernização, transmite a função ilustrativa e 

de documentação à fotografia, não tendo mais que se preocupar com tais relações, ainda 

pertencentes à pintura antiga. Constitui-se, entretanto, um ateísmo referente à pintura? Dirá o 

autor que não exatamente. Na pintura antiga o sentimento religioso tornava possível a 

libertação das Figuras, e não sustentava a figuração, como hoje pode parecer.  

 “Não pode dizer-se que a renúncia à figuração seja mais fácil para a pintura moderna, 

enquanto jogo. Pelo contrário, a pintura moderna é invadida, sitiada pelas fotografias e pelos 

clichês que se instalam na tela antes ainda de o pintor começar o seu trabalho” (Ibidem, p.46), 

isto é, não há superfície branca e virgem, pois toda tela está já virtualmente ocupada por 

clichês com os quais será preciso romper. Para Bacon, a fotografia não é uma figuração do 

que se vê, mas sim é aquilo que o homem moderno vê. Afirmará então Deleuze, formando ao 

final do trecho a questão que norteará sua reflexão, que: 
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A fotografia não é simplesmente perigosa por ser figurativa, mas sim porque pretende 

reinar sobre a visão e consequentemente sobre a pintura. Deste modo, tendo 

renunciado ao sentimento religioso, mas sendo sitiada pela fotografia, a pintura 

moderna, diga-se o que se disser, encontra-se numa situação muito mais difícil para 

romper com a figuração, que parecia o seu miserável domínio reservado. Esta 

dificuldade é atestada pela pintura abstrata: foi necessário o extraordinário trabalho da 

pintura abstrata para arrancar a arte moderna à figuração. Mas não existirá uma outra 

via, mais direta e mais sensível? (Ibidem, p.47).  
 

 Movimento de movimentar-se. É no corpo (Figura) por onde as coisas passam: o corpo 

é fonte de movimento. Ao invés do problema do lugar, há antes o do acontecimento. É 

necessário ser atleta, como sugere Kafka. O campeão de natação que não sabia nadar, ou o 

campeão de jejum (artista da fome). O conceito de atleta que Deleuze esboça, sobretudo junto 

a Guattari, vinculado à condição do romancista ou do pintor, busca tratar não de atletas que 

teriam seus corpos cultivados e definidos, mas sim de atletas bizarros, num “atletismo que não 

é orgânico ou muscular, mas um atletismo afetivo, que seria o duplo inorgânico do outro, um 

atletismo do devir que revela somente forças que não são as suas, espectro plástico” 

(DELEUZE;GUATTARI, 1992, p.224). Suas “saudezinhas frágeis”, como referem-se os 

autores, não advêm de neuroses ou doenças quaisquer, no entanto existem porque estes 

romancistas ou pintores viram na vida algo grande demais para qualquer um, inclusive para 

eles, e puseram nisso a marca discreta da morte. Este algo, portanto, não é nada mais senão a 

fonte ou o fôlego com que fazem saúde através do que produzem. O artista enquanto médico, 

a arte enquanto medicina, é como formata-se uma das hipóteses encontrada nos ensaios de 

“Crítica e clínica”, sobretudo em “A literatura e a vida”. Ou melhor, o esportista na cama, 

capaz de converter a arte, empreendimento de saúde, nesse atletismo exercido na fuga, que 

goza de uma saúde frágil porém irresistível, fornecendo ao mundo “devires que uma gorda 

saúde dominante tornaria impossíveis” (DELEUZE, 1997, p. 14). Para Bacon, seu esforço 

atlético, singular, age para eliminar o espectador de suas obras, junto à eliminação de qualquer 

tipo de espetáculo. Escapar. Os espasmos de Bacon: amor, vômito, excremento, “sempre o 

corpo que tenta escapar por um dos seus órgãos para se juntar à superfície uniforme, à 

estrutura material” (Idem, 2001, p.54). A sombra escapa ao corpo, estando o corpo em fuga 

por algum ponto localizado no contorno. É como o grito, segundo o artista: “operação por 

intermédio da qual o corpo, todo ele, escapa pela boca. Todos os ímpetos do corpo” (Ibidem, 

p.55). A figura quer passar por um ponto de fuga do contorno para se dissipar na estrutura 

material. O contorno, devido a sua flexibilidade, é também atlético. Se antes ele era um plano, 

agora é um volume oco que comporta pontos de fuga. O movimento é centrípeto e centrífugo. 
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Espasmo é como chama Deleuze esse movimento no próprio lugar. 

 Na literatura, em William Burroughs, é o esforço do corpo por escapar por um buraco, 

“escapar completamente pela verga10” (Ibidem, p.56), similar à iniciativa de Bacon, em 

“Figura deitada com Seringa Hipodérmica” (1963), em que um corpo tenta escapar pela ponta 

de uma seringa, que “funciona como órgão-prótese” (Ibidem, p.56). Há diversas obras de 

Bacon em que as figuras, portanto, encontram-se já não somente isoladas, mas agora, 

deformando-se, aparecem contraídas, ou mesmo esticadas e dilatadas. O movimento da 

Figura, intenso ao percorrer seu corpo, vai em direção aos limites do material, tentando 

dissipar-se numa espécie de entre-lugar, de indefinido. Zona de indiscernibilidade, zona de 

indecidibilidade, inclusive entre homem e animal. Devir-animal. 

 O próprio conceito de devir contrapõe-se à imitação e à identificação, e como comenta 

Roberto Machado, é pelo devir que forma-se o entrelaçamento entre sensações sem 

semelhança, fundando zonas indistintas, “o encontro de dois reinos, uma conexão entre 

heterogêneos, uma desterritorialização conjugada” (MACHADO, 2009, p.230). O devir-

animal, portanto, “é real não no sentido de que alguém se torne realmente um animal em sua 

forma e em sua dimensão molar, pois todo devir diz respeito à dimensão molecular 

característica da intensidade” (Ibidem, p.230). A esfera molecular é análoga a tudo que é 

micropolítico, à ordem e à complexidade dos detalhes no pensamento deleuziano. Além do 

devir-animal, Deleuze trabalha com outros devires, ao exemplo do devir-imperceptível, devir-

clandestino, molecular, devir-mulher ou vegetal. Precisas considerações sobre o devir estão 

em “A literatura e a vida”, em que o autor articula a ideia da escrita ser um caso de devir: 

“devir não é atingir uma forma (...), mas encontrar a zona de vizinhança, de indiscernibilidade 

(...) tal que já não será possível distinguir-se de uma mulher, de um animal ou de uma 

molécula: não imprecisos nem gerais, mais imprevistos, não preexistentes” (DELEUZE, 

1997, p.11).   

 Pois bem, o corpo torna-se o material da Figura. “Sobretudo há que não confundir o 

material da figura com a estrutura material espacializante que se lhe opõe” (Idem, 2001, p.59). 

Ou seja, o corpo é Figura e jamais estrutura. A Figura, porque corpo, “não é rosto e nem 

sequer tem rosto” (Ibidem, p.59). Bacon compõe cabeças, que são integrantes do corpo, o 

espírito animal do homem, e não rostos, que seriam organizações espaciais estruturadas. Não 

há cabeça de morto, há rosto. Bacon quer “desfazer o rosto, reencontrar ou fazer surgir a 

cabeça sob o rosto” (Ibidem, p.60). Animalidade da cabeça no lugar dos traços pessoalistas do 

                                                 
10. BURROUGHS, William. Le festin nu. Paris: Gallimard, 1964, p.102. 
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rosto. Fato comum do homem e do animal. A zona comum é representada pela “carniça”. 

Pintor carniceiro, diz Bacon: “Não há dúvida de que somos carniça, somos carcaças em 

potência. Se vou a um talho [açougue], acho sempre surpreendente não estar ali eu em vez do 

animal” (Ibidem, p.64). São as figuras acopladas de Bacon: “o homem em acoplamento com o 

seu animal, numa tauromaquia latente”. (Ibidem, p.61). Acrobacias da carne: o atleta enquanto 

acrobata, prolongando o corpo. Devir-animal como um caso de devir-inumano da figura, “que 

consiste em desfazer a organização humana do corpo, atravessando zonas de intensidade” 

(MACHADO, 2009, p. 231).  

 A zona indiscernível dá-se pois pelo sofrimento: “o homem que sofre é um animal, o 

animal que sofre é um homem. É esta a realidade do devir.” (DELEUZE, 2001, p.66). Entre 

fortuitas dissipações cósmicas, em que o sorriso do gato, em Lewis Carroll, persiste ao 

apagamento do corpo, é que algo sobrevive, como diz Deleuze. Trata-se do contorno, de 

início isolante, que passa a desterritorializar. Isto é, o contorno despovoa “uma vez que obriga 

a estrutura a enrolar-se, separando a Figura de todo e qualquer meio natural” (Ibidem, p.77). 

O contorno ainda enquanto veículo, direcionando o passeio que a Figura faz no território que 

resta; ainda como mastro/prótese, pois sustenta o atletismo da Figura, a deformá-la, 

permitindo a acrobacia da carne: é então a Figura em processo de dissolução rumo à estrutura 

indizível. O contorno é membrana, em síntese, “assegurando a comunicação nos dois sentidos 

entre a Figura e a estrutura material” (Ibidem, p.77). No quadro, voltando às bases do 

argumento, a coexistência de todos os movimentos é o ritmo. 

 Dito isso, há dois modos de romper (ultrapassar) a figuração, que são o ilustrativo e o 

narrativo ao mesmo tempo: “em direção à forma abstrata ou em direção à Figura” (Ibidem, 

p.79). Sobre a via da Figura, Cézanne é quem a batiza como “sensação”, embora não a tenha 

inventado: 

 

A sensação é o contrário do fácil e do já pronto, do clichê, mas também do 

“sensacional”, do espontâneo, etc. A sensação tem uma face voltada para o sujeito (o 

sistema nervoso, o movimento vital, o “instinto”, o “temperamento”, todo um 

vocabulário comum a Cézanne e ao Naturalismo), e tem uma face virada para o objeto 

(o “fato”, o lugar, o acontecimento). Ou, dizendo de outra maneira, não tem qualquer 

face, é as duas coisas numa ligação indissolúvel, é o estar-no-mundo (...) eu devenho 

na sensação e algo acontece pela sensação, uma coisa por intermédio da outra, uma 

coisa dentro da outra (Ibidem, p.79). 

 

 Na lição de Cézanne, segundo Deleuze, há um limite, que é o mesmo corpo que dá a 

sensação e que recebe a sensação, o mesmo que é simultaneamente objeto e sujeito. Não é 

através das impressões que flutua a sensação, ela está no corpo, ainda que esteja no corpo de 
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uma fruta. Em suma: “a sensação é o que é pintado” (Ibidem, p.80). Dentro do quadro, há o 

corpo, contudo não representado na forma de objeto, mas sim conforme for vivido enquanto 

experiência de uma determinada sensação. Eis o fio, inclusive, que liga Bacon a Cézanne: 

pintar a sensação, ou, como prefere Bacon, “registrar o fato” (Ibidem, p.81). Noutra medida, 

Bacon crê com frequência “que a sensação é o que passa de uma ordem a outra, de um nível a 

outro, de um domínio a outro. É por isso que a sensação é uma mestra em deformações, um 

agente de deformação do corpo” (Ibidem, p.82). Tanto a pintura figurativa quanto a abstrata: 

ambas percorrem o cérebro, mas nenhuma age sobre o sistema nervoso, “não acedem à 

sensação” (Ibidem), não fazem com que a Figura se desprenda, porque ambas permanecem no 

mesmo nível. Podem operar na forma, porém nenhuma é capaz de deformar o corpo. Cada 

sensação carrega consigo diferentes ordens, envoltas por uma pluralidade de domínios que a 

constituem. A figuração primária só pode levar ao sensacional, que, por sua vez, é o que 

Bacon quer eliminar. Querer pintar o grito, mais do que o horror. Horrorizar banalmente é 

uma falha. “À violência do representado (o sensacional, o clichê) opõe-se a violência da 

sensação” (Ibidem, p.86), cuja constituição age sobre o sistema nervoso, atravessando 

domínios e níveis, tornando-se Figura. Avesso às sugestões psicanalíticas, Bacon não produz 

sentimentos; produz afectos, ou seja, “sensações e instintos, e a sensação é o que determina o 

instinto num dado momento, tal como o instinto é a passagem de uma sensação a uma outra, à 

procura da melhor sensação para preencher a carne num dado momento” (Ibidem, p.87). 

 Como acontece para Beckett e Kafka: “existe a imobilidade para lá do movimento; 

para lá do estar de pé há o estar sentado; e para lá do estar sentado há o estar deitado, para por 

fim se dissipar. O verdadeiro acrobata é o da imobilidade dentro do círculo” (Ibidem, p.89) 

em Bacon, para Deleuze. Os níveis de qualquer sensação não podem ser medidos ou 

explicados pelo movimento, são os níveis de sensação que traduzem o que subsiste de 

movimento. Vem à tona, portanto, a ideia de momento “phatico” (não representativo) da 

sensação, uma comunicação existencial: o que está “entre uma cor, um sabor, um toque, um 

odor, um ruído, um peso” (Ibidem, p.90). Tal presença faz valer o Ritmo, “que é mais 

profundo que a visão, a audição, etc. E o ritmo surge como música quando investe o nível 

auditivo, como pintura quando investe o nível visual” (Ibidem, p.91). Trata-se da “lógica dos 

sentidos” de Cézanne, não racional, nem cerebral. E o fundamental será, neste sentido, a 

“relação do ritmo com a sensação, relação esta que introduz em cada sensação os níveis e os 

domínios pelos quais ela passa” (Ibidem). Para lá do organismo, inimigo do corpo, eis o corpo 

sem órgãos de Artaud, que visa acabar com o julgamento de deus. Um corpo intensivo, 

intenso. No lugar dos órgãos, os limiares e os níveis. Qualitativo ou quantitativo não 
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pertencem ao campo das sensações. Sensação enquanto vibração. “Uma vida toda ela não 

orgânica, uma vez que o organismo não é a vida, mas sim aquilo que a aprisiona. O corpo é 

inteiramente vivo e, contudo, não orgânico” (Ibidem, p.94). Bacon com Artaud: a Figura é o 

corpo sem órgãos (carne e nervo). Desfazem-se os organismos em prol do corpo, o rosto em 

benefício da cabeça: 

 

O organismo é um conjunto regulado de órgãos submetidos a um princípio de unidade 

orgânica, uma forma que aprisiona o corpo numa organização corporal definida. Já o 

corpo sem órgãos designa uma vida inorgânica no sentido de não organizada em 

forma de organismo, ou ainda não atualizada como organismo, seria melhor dizer, 

para levar em consideração a diferença feita por Deleuze entre o virtual e o atual. (...) 

Assim, considerando que Artaud tornou sensível o corpo sem órgãos virtual sob o 

organismo atual, Deleuze defende que o objetivo da arte é dar acesso ao corpo aquém 

da organização, à vida não estabilizada em órgãos diferenciados (...) O corpo sem 

órgãos faz passarem intensidades, produz e distribui intensidades, movimentos 

intensivos que determinam a natureza e o lugar dos órgãos (MACHADO, 2009, 

p.233). 

  

 Sensação: um atletismo afectivo, como logo se verá. O contorno é o aparelho de 

ginástica para a figura. “A sensação, quando é assim posta em relação com o corpo, deixa de 

ser representacional, torna-se real” (DELEUZE, 2001, p.95). Algumas das modalidades 

ambíguas do corpo sem órgãos, na vida, são o álcool, a droga, a esquizofrenia, o 

sadomasoquismo, etc. Em suma: 

 

O corpo sem órgãos é percorrido por uma onda de amplitude variável; esta linha traça 

no CsO zonas e níveis segundo as variações da sua amplitude. No encontro da onda, a 

um dado nível, com forças exteriores surge uma sensação. Este encontro determina 

portanto um órgão, mas um órgão provisório que não dura senão o que duram a 

passagem da onda e ação da força; um órgão que se deslocará para se situar num outro 

lugar (Ibidem, p.97).    
 

 A definição do corpo sem órgãos, aqui bastante pertinente, dá-se pela presença 

temporária e provisória dos órgãos determinados. “É uma maneira de introduzir o tempo no 

quadro; e em Bacon há uma grande força do tempo, o tempo é pintado” (Ibidem, p.98). Como 

se Bacon pusesse o tempo na Figura, potencializando força aos corpos. Corpo que escapa do 

organismo, à maneira que o também irlandês Samuel Beckett faz suas personagens passearem 

pelos limites da narrativa, esgotando os significantes, a gramática, a mímese. Os quadros de 

Bacon são presenças: “por toda a parte há uma presença que age diretamente sobre o sistema 

nervoso e que torna impossível a efetivação próxima ou distanciada de uma representação” 

(Ibidem, p.103). O quadro respira: a pintura implanta no ser olhos por todos as instâncias: no 

ouvido, no ventre, pulmões. Em suposta síntese: “é a pintura que descobre a realidade 

material do corpo, graças ao seu sistema linhas-cores e ao seu órgão polivalente, o olho. 'O 
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nosso olho insaciável e com cio, como dizia Gauguin'” (Ibidem, p.108). 

 A lógica da sensação quer pintar as forças. Em arte, como vimos, não se reproduz nem 

se inventam formas, mas sim captam-se forças. E esta ideia é central ao pensamento 

deleuziano ao considerar que nenhuma arte é figurativa. “A tarefa da pintura define-se como a 

tentativa de tornar visíveis forças que o não são” (Ibidem, p.111). Força e sensação, por essa 

linha, encontram-se intrincadas intimamente: só há sensação quando uma força se exerce 

sobre um corpo, ou seja, sobre um ponto da grande onda. Considerações sobre a morte são 

tecidas a este respeito, como exemplo. Ora, “a vida grita à morte, mas precisamente a morte já 

não é esse algo de demasiado-visível que nos faz fraquejar; é antes essa força invisível que a 

vida detecta, desaloja do seu esconderijo e dá a ver no ato de gritar” (Ibidem, p.119). A morte 

é levada a julgamento sobretudo em vida, e não ao contrário. É aqui também Blanchot 

falando. Beckett, Bacon, a dupla irlandesa: falam em nome da vida intensa. É a Figura da vida 

que se constroi cada vez mais forte. E, enfim, fora de toda medida ou cadência, é preciso 

tornar sensível o tempo em si mesmo. Para isso existem pintores, músicos, escritores, etc. 

Proust e a acoplagem das sensações, pondo-as em luta, num “corpo-a-corpo de energias” 

(Ibidem, p.127), desencarnado, ressonante e, assim, catártico. Encarcerar as coisas e as 

pessoas para capturar delas suas cores. A memória involuntária acontecendo como Figura. 

Acoplagem e ressonância são patamares da sensação complexa, lugares de luta: sono, desejo, 

arte.  

 Bacon, como o olho-câmera de Beckett em “Film11”, gosta de criar suas próprias 

testemunhas. O círculo, sempre deslocável, é melhor testemunha do que um voyeur ou 

espectador externo. Função-testemunha. A testemunha mais fortificante, a figural, será aquela 

que não vê, a que está fora da situação que possibilita ver. Seu traço é a horizontalidade: não 

cresce, não diminui. As composições trípticas de Bacon, enfim, testemunham-se e bastam-se. 

Ultrapassar os limites da sensação para fazer nascer no sujeito a impressão do tempo, ao 

presenciá-la. É possível decompor, então, o processo: 

Pintar a sensação, que é essencialmente ritmo... mas, na sensação simples, o ritmo 

depende ainda da Figura; apresenta-se como vibração que percorre o corpo sem 

órgãos, é o vetor da sensação, aquilo que a faz passar de um nível a outro. Na 

acoplagem de sensação, o ritmo já se encontra liberto, porque põe em confronto e 

reúne os níveis diversos de diferentes sensações: o ritmo agora é ressonância, mas 

confunde-se ainda com linhas melódicas, pontos e contrapontos, de uma Figura 

acoplada (...) o próprio ritmo devém sensação (Ibidem, p.134). 

                                                 
11. “Film” (1964) é o único roteiro cinematográfico escrito por Samuel Beckett. O filme é realizado por Alain 

Schneider e tem como protagonista Buster Keaton: EUA, duração de 25 minutos. O argumento de Beckett 

explora uma das teses principais do filósofo irlandês George Berkeley (1685-1753), o “esse est percipi” (“ser é 

ser percepcionado”). Link para o curta-metragem na íntegra: https://www.youtube.com/watch?v=1AGk9xK12zo. 

Acessado em 23/06/2015.  

https://www.youtube.com/watch?v=1AGk9xK12zo
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 Da mesma maneira que os grandes artistas que confrontam-se com o problema da 

intensidade da sensação, Bacon especializa-se nas quedas. A luta anterior pressupõe a queda 

seguinte. Nas figuras de Bacon, “a carne desce dos ossos, o corpo desce dos braços ou das 

coxas ainda verticais. A sensação desenvolve-se por queda, caindo de um nível para outro” 

(Ibidem, p.144). Uma realidade positiva, ativa; no entanto, em queda. Desmoronar. A queda 

faz com que os níveis possam ser afirmados na sua diferença enquanto únicos. Aproximar-se 

do ponto zero. E esta ideia de queda não tem nenhuma relação com miséria, sofrimento ou 

falência, não é uma queda num espaço específico. É, de fato, nesta queda profunda que está o 

que há de mais vivo na sensação: experiência de algo que pulsa, intensivamente. Nada é 

passivo numa queda. Eis a lógica irracional ou lógica da sensação que constitui a pintura, nas 

palavras de Deleuze, mas não só a pintura, como também todas as outras artes, de acordo com 

seus acontecimentos e meios. Movimentos de movimentos, figuras e ritmo. “O tempo já não 

está no cromatismo dos corpos, passou para dentro de uma eternidade monocromática. É um 

imenso espaço-tempo que reúne todas as coisas, mas introduzindo entre elas as distâncias de 

um Saara” (Ibidem, p.149). 

 Para Deleuze, equivoca-se aquele que crê que o pintor encontra-se, antes de produzir, 

perante uma superfície branca, vazia, assim como o escritor sob um papel, ou ecrã, virgem: 

 

O pintor tem muitas coisas na cabeça, à volta dele ou no seu estúdio. Ora acontece que 

tudo o que tem na cabeça ou à sua volta está já na tela, mais ou menos enquanto 

virtualidade, mais ou menos como atualização, antes de começar o seu trabalho. Tudo 

isso está presente na tela, enquanto imagens atuais ou virtuais. De modo que o pintor 

não trata de preencher uma superfície branca, mas sim de esvaziar, desimpedir ou 

limpar uma superfície. Sendo assim, o pintor não pinta para reproduzir na tela um 

objeto que funcionasse como modelo; pinta por cima de imagens que já lá estão para 

pintar uma tela cujo funcionamento vai desmantelar as relações entre modelo e a cópia 

(Ibidem, p.151). 

   

 É preciso, portanto, definir todos esses “dados” que antecedem o trabalho artístico, 

sejam eles obstáculos ou auxiliares. Os efeitos do trabalho preparatório também fazem parte 

do processo. A figuração, por exemplo, é prévia à pintura, pois vive-se rodeado de fotografias, 

ilustrações, jornais narrativos, cinema e imagem televisa e, hoje, internet. Tais dados recebem 

a denominação de “clichês”. Isto é, clichê é tudo aquilo que já está, que é preexistente. 

“Existem clichês psíquicos, tal como existem clichês físicos, percepções já feitas, 

recordações, fantasmas” (Ibidem, p.152). É preciso desconstrui-los. A tela ou o papel já estão 

ocupados por esta categoria de coisas ou dimensões a qual Deleuze refere-se como clichês. E 

o autor mesmo define esta existência antecessora como “dramática”. Em Bacon, a luta contra 
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o clichê é o que há de mais evidente. Os destroços da batalha para vencê-lo devem voar 

desgovernadamente. Transformar um clichê não resulta num ato de pintura, não é suficiente. 

Melhor será abandoná-los de vez. Contudo, para isso, antes, é fundamental convocá-los todos, 

discerni-los e multiplicá-los até o esgotamento. “E só quando se abandona os clichês por um 

ato de rejeição, pode então o trabalho começar” (Ibidem, p.160). Noutros termos, a tela está 

antes de tudo já tão preenchida que o pintor, para criar sobre ela, tem de passar para o seu 

interior. Integrá-la, inserir-se dentro dela. Assim, claro, também passa para dento do conjunto 

de clichês ali precedente, estando, aparentemente sob jugo do acaso e das probabilidades. Só 

que contudo este acaso deve ser manipulado através das marcas visuais, tornando-o pictural. 

Não existe acidente se não for utilizado dentro da tela. O artista sabe o que quer fazer, mas o 

que o salva é não saber como conseguir. Entrar na tela, portanto, não é um problema. O 

problema é sair. E só saindo é que se pode, enfim, descobrir como fazer.  

 Recapitula-se, portanto, alguns pontos: um primeiro nível figurativo e pré-pictural já 

encontra-se no quadro e no pensamento/cabeça do pintor, naquilo que o pintor deseja aprontar 

antes de começar, uma ideia, formada através de clichês e probabilidades conscientes ou não. 

Esta instância não pode, de modo algum, ser eliminada no seu todo, pois sempre dela 

conserva-se alguma coisa. Também há outro nível figurativo, “aquele que o pintor obtém 

como resultado da Figura, como efeito do ato pictural. Porque a pura presença da Figura é na 

verdade a restituição de uma representação, a recriação de uma figuração” (Ibidem, p.167). 

Sendo assim, entre o que o pintor quis fazer e aquilo que realizou houve fundamentalmente 

um “como fazer”. A primeira figuração é deformada, desorganizada, por traços manuais livres 

que produzem a Figura até então improvável, a segunda figuração. Uma não se assemelha à 

outra e, em meio a acontecimentos acidentais, estão ambas destituídas de parecença, como 

quer Bacon. A tela é o palco de luta entre o pintor e seus clichês. 

 Talvez um dos conceitos mais importantes nesta lógica da sensação seja o de 

Diagrama12. É nele que encontra-se toda uma zona de Saara. O diagrama introduz um Saara 

na cabeça. Pele de rinoceronte esticada e vista com o auxílio de um microscópio. Trata-se de 

uma catástrofe que surge na tela, “abatendo-se sobre os dados figurativos e probabilísticos” 

(Ibidem, p.171). Tal conceito invoca a ideia do surgimento de um outro mundo. As marcas, os 

traços, ilógicos, involuntários e acidentais não representam, nem ilustram, tampouco narram; 

estão ao acaso. Não significam e são, por isso, traços assignificantes, os verdadeiros traços de 

                                                 
12. Como aqui é visto, o conceito de “diagrama”, para Deleuze, é distinto do conceito, em geral, matemático, 

que trata-se de uma representação visual estruturada e simplificada de uma determinada noção, como um traçado 

gráfico de pontos ou linhas indicativas, com a função de esquematizar ou orientar um plano.   
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sensação. Sensações confusas, relacionadas ao que trazemos desde o nascimento, como 

afirmava Cézanne, segundo Deleuze. Traços, além de tudo, manuais. E é nesse sentido que o 

pintor opera com pano, espátula, escova, esponja; e aí que são lançadas as tintas com a mão, à 

maneira de Pollock13. Mão independente, a serviço de outras forças, compondo marcas aquém 

da vontade e do olhar do artista. Nas marcas, então, a invasão de um outro mundo em meio ao 

campo visual da figuração. A mão desraigada quer romper com a soberania da organização 

ótica: “já não se vê nada, como numa catástrofe, num caos” (Ibidem, p.171). Mais 

precisamente, o diagrama é “o conjunto operatório das linhas e das zonas, dos traços e das 

manchas assignificantes e não representativos” (Ibidem, p.172). O diagrama tem por função 

sugerir, introduzir possibilidades de fato. Traço, mancha: ruptura com a figuração, para trazer 

o sujeito de volta à Figura. Contudo, os traços e as manchas não agem sozinhos: tem que ser 

manipulados, utilizados, para que confiram ao olho uma outra configuração que não é mais a 

ótica, e muito menos a figurativa. Diagrama: “caos, germe de ordem ou de ritmo. Abre 

domínios sensíveis, como diz Bacon. O diagrama termina o trabalho preparatório e começa o 

ato de pintar” (Ibidem, p.173). A catástrofe não está meramente associada à arte; ela vive nela, 

a constitui: o pintor deve abraçar o caos e tentar, a seguir, desvincular-se rumo à saída.  

 A arte abstrata, criticada por Deleuze nesse período, substitui o diagrama por um 

código digital, concebendo uma escolha binária no lugar da escolha-acaso. O código retoma o 

simbolismo do figurativo, no sentido de precisar ser lido, decodificado. Nesta mesma via, o 

expressionismo abstrato ou a arte informal (informalismo) também está na mira de Deleuze, 

porque permite que o caos e o abismo desenvolvam-se nos seus extremos. A abstração, a seu 

ver, segue sendo figurativa, uma vez que determina séries codificadas à sua compreensão e 

ainda segue marcada por contornos fixos. Há a produção de uma violência exercida sobre o 

olhar, uma repetição mecânica de processos específicos elevados à intuição. Os trípticos de 

Bacon portanto reagem à abstração e ao informalismo, pois fazem com que os limites deixem 

de isolar, embora sigam separando e dividindo: “há uma reunião-separação que é a solução 

técnica de Bacon e que, com efeito, põe em jogo o conjunto dos procedimentos do artista na 

sua diferença” (Ibidem, p. 183) com os demais. 

 Os abstratos e os informais extrapolam o diagrama por todo o espaço da tela, enquanto 

que Bacon insiste em impedir sua proliferação completa, no intuito de mantê-lo sobre certas 

regiões da obra apenas e presente em determinados momentos do ato de pintar. É preciso 

                                                 
13. Pintor moderno norte-americano, referência do expressionismo abstrato. É conhecido pelo aprimoramento da 

técnica, criada por Max Ernst, de respingar tinta de modo aleatório em seus quadros, às vezes com a própria 

mão. 
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limitá-lo no espaço e no tempo, mantendo-o controlado e operatório. “Que os meios violentos 

não se desarticulem e que a catástrofe necessária não submerja o todo” (Ibidem, p. 185). É 

preciso igualmente ver o diagrama como possibilidade de fato, e não como o próprio fato. Só 

assim se pode levar a sensação a seu nível máximo de clareza e precisão. É fundamental sair 

da catástrofe ao invés de afundar-se nela. Bacon, no final de tudo, quer salvar o contorno, o 

contorno das coisas, numa nova organização, nova lógica. A via de Bacon não seria nem a 

ótica (figurativa) e nem a que reduz o diagrama ao estado de código (abstração) ou radicaliza-

o em si mesmo não podendo dele sair (informalismo). Sua via é aquela que evita tanto a 

codificação quanto a confusão plena.  

 Da operação diagramática há de surgir, por fim, uma outra coisa. Trata-se de uma 

relação entre a geometria e o sensível, entre a sensação e a duração: a clareza será esse 

resultado. Uma espécie de novo equilíbrio dentre o caos. Enquanto o diagrama é analógico, o 

código é digital. E a linguagem analógica é “do hemisfério direito ou, melhor, do sistema 

nervoso, ao passo que a linguagem digital é do hemisfério esquerdo do cérebro” (Ibidem, 

p.190). Isso indica que a linguagem analógica é uma linguagem de relações que comporta os 

movimentos expressivos, “os signos paralinguísticos, os sopros e os gritos” (Ibidem, p.191), 

tudo aquilo que Artaud elevou com seu teatro ao estado de linguagem diversificada. O 

analógico, ao contrário do que se pensa, não age pela semelhança ou parecença - no sentido 

da analogia linguística -, mas sim é identificado como uma certa evidência, através de uma 

devida presença que se impõe, enquanto o digital precisa ser aprendido e apreendido. O 

âmbito digital constroi mensagens, narrativas; precisa de um conjunto de referências, ao passo 

que, na ausência de qualquer código, “as relações são produzidas de maneira direta por 

relações inteiramente diferentes, criando uma parecença à custa de meios destituídos de 

parecença” (Ibidem, p.193). É justamente nesse último tipo de parecença que a semelhança 

sensível é produzida: ao invés de criar-se por intermédio da imposição dos códigos, devém 

sensualmente a partir da sensação. Sem parecença primária, genética, originária; sem código 

prévio, homogeneizante e tirânico: eis a analogia estética, anti-binária, plural, em Deleuze. 

“Resumindo, é talvez a noção de modulação em geral (e não a de similitude) que se revela 

apta à compreensão da natureza da linguagem analógica ou do diagrama. A pintura é a arte 

analógica por excelência” (Ibidem, p.195).  

 Toda libertação, inclusive no sentido de revolucionário, deve passar pela catástrofe, 

isto é, pela esfera diagramática: “os corpos estão em desequilíbrio, em estado de queda 

perpétua; os planos caem uns sobre os outros; as próprias cores caem na confusão e já não 

delimitam nenhum objeto” (Ibidem, p.198). No caso da pintura, esta deve ser compreendida 
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enquanto libertação de blocos vivos e visuais, quadro-máquina. Contudo, a parecença 

profunda, não figurativa, necessita da integração da massa do corpo com o desequilíbrio, a 

partir de deformações, que são os lugares da força, não da transformação. Libertar-se é sair do 

diagrama com um novo modelo sensível, claro e durável; é realizar a sensação. O diagrama 

agencia a linguagem analógica, modula. As coordenadas figurativas estão destruídas e agora o 

olho tateia. O homem, graças à guinada da arte moderna, não vê-se mais enquanto essência, 

mas antes como acidente. Numa provável fórmula deleuziana: como um acidente 

revolucionário, maquínico. A forma é também acidente. Fissura e queda estão por todos os 

lados. E as partículas nômades por aí circulam. 

 A figuração e a narração são efeitos a serem banidos como foram outrora banidos da 

cidade os poetas por Platão. Pelo fim, como quis Bacon, de tudo que decora, de toda função 

decorativa. O diagrama, enquanto espaço, deve ser o lugar onde as forças agitam-se, em “que 

a vaga de cores entra em relação de vizinhança” (Ibidem, p.250). Migrância e multiplicidade, 

fluxos e cortes.  

 Pois bem, o digital de fato subordina a mão ao olho, tornando a visão interior e a mão 

reduzida ao dedo que escolhe unidades, que tecla, que gruda-se ao pincel, subordinado 

igualmente a conexões virtuais. O inverso disso, será a relação “manual”, entre mão e olho, 

onde as lógicas são subvertidas dessa vez por alternâncias orgânicas. Visão que toca, que 

assume sua natural função de toque, distinta do cárcere ótico. “Dir-se-á neste caso que o 

pintor pinta com os olhos, mas apenas na medida em que toca com os olhos” (Ibidem, p.256). 

O resumo é simples sobre a lei do diagrama: parte-se de uma forma figurativa; então um 

diagrama intervém na intenção de perturbar; deste processo, ganha corpo uma forma de 

natureza agora diversa na sua completude, a Figura. O diagrama age criando uma zona de 

indiscernibilidade ou de interminabilidade objetiva entre a forma anterior e a por vir, e “entre 

as duas impõe a Figura, deixando-a apresentar-se sob as suas relações originais” (Ibidem, 

p.260). O que quer Bacon também é simples: seu programa é produzir a parecença com meio 

destituídos de parecença, eis a nova lógica: 

 

Desorganizar-se-ão as linhas figurativas prolongando-as, sombreando-as, ou seja, 

introduzindo entre elas novas distâncias, novas relações, das quais sairá a parecença 

não figurativa: “através do diagrama vê-se de súbito que a boca poderia ir de um 

extremo ao outro do rosto”. Há uma linha diagramática, a do deserto-distância, da 

mesma forma que há uma mancha diagramática, a do cinzento-cor, e as duas reúnem-

se na mesma ação de pintar, pintar o mundo com um cinzento-Saara (...) que 

aparentasse conter as distâncias do Saara. (Ibidem, p.262) 

      

 Não obstante, é necessário que o diagrama esteja localizado no espaço e no tempo e, 
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do mesmo modo, o diagrama não pode preencher a totalidade do quadro, pois daí a mera 

confusão tornar-se-ia a regra; ao invés da linha deserto, tomaria conta uma linha pântano, 

como denomina Deleuze. O diagrama, por si só, já é catastrófico e, por isso, ele não deve 

produzir uma catástrofe. Zona de perturbação que não deve perturbar a obra. É mistura, mas 

não deve misturar as cores de maneira anárquica; deve, sim, quebrar os tons preestabelecidos. 

Enfim, o diagrama, enquanto manual, deve ser injetado no conjunto visual, lugar/espaço onde 

processa consequências que o ultrapassam, que o vençam. Dele deve sair algo; “se nada sair, 

falhou. E o que sai do diagrama, a Figura, sai gradualmente e de uma vez só” (Ibidem, p.263). 

Falhar significa perder para o diagrama; ser dominado por ele. A questão: o diagrama é 

sobretudo, como viu-se, uma possibilidade de fato, e portanto, a pintura deve, gota a gota, 

constituir a passagem desta possibilidade ao fato em si. O diagrama deve passar. Este fato 

então criado é chamado por Deleuze “o fato pictural”. Trata-se nitidamente de um 

acontecimento14. 

 À medida em que a sensação é a condição dos movimentos na pintura de Bacon, como 

viu-se, esta encontra-se no corpo figural enquanto experiência. Roberto Machado (2009, 

p.237) não deixa esquecer: “é preciso que uma força se exerça sobre um corpo para que haja 

sensação. A sensação é o resultado de uma violência, é uma sensação violenta”. As sensações 

são compostas por diversos níveis, domínios ou ordens. No entanto, não há sensações de 

diferentes ordens, mas há diferentes níveis e domínios numa mesma sensação. Isto é, cada 

sensação traz consigo conjuntos que lhe dão especificidade na sua composição; são 

acontecimentos que geram-se e movimentam-se dentro da sensação única, e não ordens 

exteriores que classificam as sensações em enquadramentos já existentes, pré-definidos. Dois 

conceitos são fundamentais à compreensão do que é a sensação para Deleuze: os afectos e os 

perceptos. Para o autor, é importante frisar, somente a arte é capaz de conservar algo no 

mundo. Mesmo não durando além de seu suporte e material, a arte conserva e conserva-se em 

si: “num romance ou num filme, o jovem deixa de sorrir, mas começará outra vez, se 

voltarmos a tal página ou a tal momento” (DELEUZE;GUATTARI, 1992, p.213). A arte é 

independente de quem a cria, tanto quanto independe do espectador ou leitor, ou seja, da sua 

recepção. “O que se conserva, a coisa ou a obra de arte, é um bloco de sensações, isto é, um 

composto de perceptos e afectos” (Ibidem).  

 Os perceptos não são mais percepções, pois são autônomos em relação ao estado 

                                                 
14. Do francês “événement”, que, em linhas gerais, traduz-se como um fato que surge de modo imprevisível e 

único. O acontecimento, para Deleuze, além de marcar uma ruptura, não pode ser repetido, tampouco 

representado, ele é sempre um devir, e só pode ser dito através da criação de conceitos.      
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daqueles que os experimentam. Do mesmo modo, os afectos não se tratam mais de 

sentimentos ou afetos, porque transbordam a força daqueles que são atravessados por eles. As 

sensações, esse composto de perceptos e afectos, são seres que valem por si mesmos e 

excedem qualquer vivido. Na ausência do homem, existem e persistem, e os sujeitos, de 

acordo como fixam-se na pintura ou na literatura, são eles próprios conjuntos de perceptos e 

de afectos. “Trata-se fundamentalmente de negar a hipótese de uma decorrência da arte a 

partir do vivido” (JUSTO, 2001, p.14), ou seja, das experiências mundanas. Noutros termos, o 

homem é um conjunto de sensações, assim como a obra de arte é um ser de sensação, 

existindo somente em si, nada mais. Em pintura, por exemplo, tons e cores são afectos. Como 

Bacon realiza com maestria, o artista cria blocos de perceptos e afectos, mas a única lei desta 

criação é que tal composto deve ficar de pé por si mesmo. E eis talvez a maior dificuldade em 

arte: fazer manter a obra de pé sozinha: “manter-se de pé sozinho não é ter um alto e um 

baixo, não é ser reto (pois mesmo as casas são bêbadas e tortas), é somente o ato pelo qual o 

composto de sensações criado se conserva em si mesmo” (DELEUZE;GUATTARI, 1992, 

p.214). 

 Pois bem, pinta-se, esculpe-se e escreve-se com sensações. Nesse viés, por esses 

mesmos caminhos, compõe-se sensações. Pensando de maneira antimimética, as sensações, 

como perceptos, não são percepções que fariam referência a um objeto: “se se assemelham a 

algo, é uma semelhança produzida por seus próprios meios, e o sorriso sobre a tela é somente 

feito de cores, de traços, de sombra e luz” (Ibidem, p.216). O que afinal conserva-se em si não 

é nada mais do que os próprios perceptos e afectos. Eterno enquanto durar: “mesmo se o 

material só durasse alguns segundos, daria à sensação o poder de existir e de se conservar em 

si, na eternidade que coexiste com esta curta duração” (Ibidem). É justamente neste trajeto 

que Deleuze, junto a Guattari, garante que o objetivo da arte é arrancar o percepto das 

percepções do objeto e dos estados temporários de um sujeito que percebe; arrancar o afecto 

das afecções, como passagem de um estado a um outro. 

 A obra de arte é, afinal, para os autores, um “monumento”. Um monumento não no 

sentido que comemora e revive um passado, mas sim sob a ótica de um bloco de sensações 

presentes que só devem a si mesmas sua própria conservação. A celebração, portanto, 

vincular-se-á ao acontecimento. Monumento de acontecimentos. A memória, assim, deve 

intervir pouco na obra: “o ato do monumento não é a memória, mas a fabulação. Não se 

escreve com lembranças de infância, mas por blocos de infância, que são devires-criança do 

presente” (Ibidem, p. 218). E tal acepção conecta-se muito bem com o que Deleuze escreve 

sobre fabulação e saúde em ´´A literatura e a vida``: 
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Não há literatura sem fabulação, mas, como Bergson soube vê-lo, a fabulação, a 

função fabuladora não consiste em imaginar nem eu projetar um eu. (...) Não se 

escreve com as próprias neuroses. (...) Por isso o escritor, enquanto tal, não é doente, 

mas antes médico, médico de si próprio e do mundo. O mundo é o conjunto dos 

sintomas cuja doença se confunde com o homem. A literatura aparece, então, como 

um empreendimento de saúde: não que o escritor tenha forçosamente uma saúde de 

ferro (...), mas ele goza de uma frágil saúde irresistível, que provém do fato de ter 

visto e ouvido coisas demasiado grandes pra ele, fortes demais, irrespiráveis, cuja 

passagem o esgota, dando-lhe contudo devires que uma gorda saúde dominante 

tornaria impossíveis. (...) a saúde como literatura, como escrita, consiste em inventar 

um povo que falta (DELEUZE, 1997, p.14). 

 

 Através da função fabuladora é que se pode inventar um povo. Povo que ainda não 

está e faz falta. Contrário à memória pessoal e à escrita ou pintura composta conforme as 

próprias lembranças, Deleuze considera a arte sempre enquanto agenciamento coletivo e é a 

partir disso que surge seu interesse pelo que chama por literatura menor, que é o que funda na 

língua seu devir-outro, que minoriza seu sistema dominante e arrasta, através do delírio que é 

escrever, a língua nativa à sua própria língua estrangeira, ecoando o que diz Proust (1974, 

p.110): “a única maneira de defender a língua é atacá-la... Cada escritor é obrigado a fabricar 

para si sua língua”. Tanto a arte quanto a literatura: paisagens que apenas aparecem no 

movimento. É preciso revelar o fora das linguagens, sejam elas quais forem. A passagem da 

vida na linguagem é que constroi as ideias. Só assim se pode fazer vibrar a sensação. Em 

literatura, novamente, os personagens não podem existir no mundo que não é o da obra, e o 

autor apenas pode criá-los porque, sobretudo, eles não percebem, embora entrem na paisagem 

e participem do composto de sensações. Os personagens agem a partir de perceptos, pela 

percepção anterior ao homem, na ausência do homem. Nesse mesmo viés, os afectos também 

serão devires não humanos do homem, ao passo que os perceptos são paisagens não humanas 

da natureza. A transição estará no estilo: “Sempre é preciso o estilo – a sintaxe de um escritor, 

os modos e ritmos de um músico, os traços e as cores de um pintor – para se elevar das 

percepções vividas ao percepto, de afecções vividas ao afecto” (DELEUZE;GUATTARI, 

1992, p.221).  

 Portanto nada de lembranças, nada de fantasmas: a fabulação criadora extrapola os 

estados perceptivos e as passagens afetivas da experiência humana. A Figura, ao exemplo de 

Bacon, é como a fabulação. Libertar a vida de onde ela é prisioneira. “Os perceptos podem ser 

telescópicos ou microscópicos, dão aos personagens e às paisagens dimensões de gigantes, 

como se estivessem repletos de uma vida à qual nenhuma percepção vivida pode atingir 

(Ibidem, p.222). Tornam-se gigantes mesmo sem deixar de ser o que são: medíocres ou 

grandiosos são vivos demais para serem vivenciados ou vivíveis. Esta é a ideia. E é Virginia 
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Woolf quem explica o processo: “Saturar cada átomo. Eliminar tudo o que é resto, morte e 

superfluidade”, ou seja, tudo aquilo que gruda nas percepções cotidianas e experimentadas, 

tudo o que alimenta o romancista medíocre, segundo Deleuze. Deve-se guardar apenas a 

saturação que nos dá um percepto. E completa Woolf15: “incluir no momento o absurdo, os 

fatos, o sórdido, mas tratados em transparência. Colocar aí tudo e contudo saturar” 

(DELEUZE;GUATTARI, 1992, p.223). Assim faz o romancista ou o pintor antes de perderem 

o fôlego. Em síntese: o afecto trata da simples passagem de um estado vivido a um outro, mas 

forma-se como o legítimo devir não humano do homem, que, por sua vez, não significa 

primitivo ou pré-humano numa escala histórica. Constroi um bloco de vizinhança para dar 

voz ao que é vegetal, mineral ou animal que existe no ser humano. O artista inventa afectos 

que não são conhecidos nem desconhecidos, mas que, de repente, devêm. De um escritor a 

outro, os grandes afectos podem se encadear ou derivar em compostos de sensações que se 

transformam, vibram: “são estes seres de sensação que dão conta da relação do artista com o 

público, da relação entre as obras de um mesmo artista ou mesmo de uma eventual afinidade 

de artistas entre si” (Ibidem, p.227). Tais seres são “variedades”. 

 Em suma, para Deleuze, a arte é a linguagem das sensações, que percorre palavras ou 

cores. Ao invés da organização da percepção, da afecção e das opiniões, agora prevalece, em 

substituição, um monumento composto de perceptos, afectos e blocos de sensações 

constituintes da linguagem. Fazer gaguejar, balbuciar, tremer, gritar pelo estilo, pela sintaxe. 

Criar a língua estrangeira na língua para falar daquilo que a língua dominante não é capaz. 

Torcer a linguagem a ponto de extrair o percepto das percepções, o afecto das afecções e, por 

fim, a sensação da opinião. Fundar o povo que ainda não existe, porque nada disso limita-se 

ao subjetivo. Criar o monumento que, no lugar de idolatrar o passado, “transmite para o futuro 

as sensações persistentes que encarnam o acontecimento: o sofrimento sempre renovado dos 

homens, seu protesto recriado, sua luta sempre retomada” (Ibidem, p.229). Casa-sensação: 

tudo aquilo que é vida inorgânica. O possível como categoria estética: juntar planos de 

diversas orientações para levantar o prédio. As verdadeiras faces de um cubo de sensação, que 

nitidamente Deleuze e Guattari tomam de empréstimo de Fernando Pessoa, hipótese que se 

articulará melhor no capítulo seguinte. A lógica da sensação, finalmente, dá vida ao ser de 

sensação que somente em “O que é a filosofia”, publicado dez anos depois do estudo sobre 

Francis Bacon, será descrito e sintetizado, possivelmente após Deleuze tomar conhecimento 

de Pessoa, por coincidência ou não: 

                                                 
15. WOOLF, Virginia. Journal d'un écrivain, Ed. 10-18, I, p.230.  
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Numa palavra, o ser da sensação não é a carne, mas o composto das forças não-

humanas do cosmos, dos devires não humanos do homem, e da casa ambígua que os 

troca e os ajusta, os faz turbilhonar com os ventos. A carne é somente o revelador que 

desaparece no que revela: o composto de sensações. (...) Mas sempre, se a natureza é 

como a arte, é porque ela conjuga de todas as maneiras esses dois elementos vivos: a 

Casa e o Universo, o Heimlich e o Unheimlich, o território e a desterritorialização, os 

compostos melódicos finitos e o grande plano de composição infinito, o pequeno e o 

grande ritornelo (Ibidem, p.236-240). 

 

 Toda arte será, portanto, composição. Obras são compostos estéticos. Diferente das 

composições técnicas, que envolvem as ciências, a composição estética é o trabalho da 

sensação. Sendo a duração do material sempre relativa, a sensação pertence a uma ordem 

distinta, tendo sua existência em si definida pelos limites da duração de seu respectivo 

material. A progressão em arte será a sua própria mudança, criação de perceptos e afectos 

únicos, que desviam, partilham e retornam, avançam escalas, atravessam níveis, embora 

nunca se repitam, “já que nenhuma arte, nenhuma sensação, jamais foram representativas” 

(Ibidem, p.248). Desta maneira, num duplo caso, a sensação se realiza em seu material, ao 

mesmo tempo em que o material entra na sensação. Fora desta entrada, a sensação torna-se 

nula. O plano técnico não vale por si mesmo somente. A arte pela arte é um conceito 

equívoco, ou mesmo não é arte, pois não forma compostos, tampouco insere-se no plano 

próprio de composição devidamente estética. O plano é único, imanente; de maneira 

irredutível, é estético, e a partir dele encadeiam-se, passam ou separam-se, enquanto rizoma e 

sobre linhas de fuga, múltiplos universos. “A sensação composta, feita de perceptos e de 

afectos, desterritorializa o sistema da opinião que reunia as percepções e afecções dominantes 

num meio natural, histórico e social” (Ibidem, p.253). E para Deleuze e Guattari, o elo com 

Fernando Pessoa agora é inclusive é nítido e referenciado: “como em Pessoa, uma sensação, 

sobre o plano, não ocupa um lugar sem estendê-lo, distendê-lo pele Terra inteira, e liberar 

todas as sensações que ela contém: abrir ou fender, igualar o infinito” (Ibidem, p.253). O 

próprio pensamento, para os autores, define-se, enquanto heterogênese, sempre quando 

enfrenta-se o caos e esboça-se um plano sobre ele. Plano de ação. Levar ao infinito 

acontecimentos ou conceitos consistentes, eis a tarefa da filosofia, enquanto que a arte quer 

criar um finito que restitua o infinito, ao traçar um plano de composição que é erguido por 

verdadeiros monumentos de sensações compostas, por meio da ação de figuras estéticas. 

Contrárias as religiões e suas imposições de firmamentos, filosofia, ciência e arte cruzam-se a 

todo instante, contudo sem síntese ou identificação: “a filosofia faz surgir acontecimentos 

com seus conceitos, a arte ergue monumentos com suas sensações, a ciência constroi estados 
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de coisas com suas funções” (Ibidem, p.255). Para que haja, por fim, acordo entre as coisas e 

os pensamentos, é fundamental que as sensações se reproduzam, garantam ou então 

testemunhem tal acordo. Trazer do caos variações, como faz o artista, que não formam uma 

reprodução do sensível no órgão, “mas erigem um ser do sensível, um ser da sensação, sobre 

um plano de composição, anorgânica, capaz de restituir o infinito” (Ibidem, p.260). A arte luta 

com o caos, não essencialmente contra ele, pois não visa destruí-lo por completo, porque 

entende, de modo sensível, a importância da sua vitalidade. A visão que o ilumina por uma 

variável duração, uma Sensação. Embora não apague nenhum dos lados, a arte vai ao caos 

para pegar dele emprestadas as armas com as quais precisa voltar-se contra a opinião, contra 

os clichês, à maneira de Bacon. 

 De um modo geral, como comenta José Justo, “torna-se assim claro que a lógica do 

percepto e do afecto – ou seja, a lógica da sensação – se constitui no âmbito da lógica do devir 

outro e consequentemente no âmbito de uma crítica do sujeito” (JUSTO, 2001, p.16), 

estendida além das artes, às vistas de uma intensa filosofia da diferença. Na sequência do 

argumento, Justo ainda interpreta que é preciso negar “o papel cristalizador de um sujeito 

hominizado e 'humanizado', constituído de modo estável e auto-reiterado, para inversamente 

aceitar as múltiplas formas de transformação que a sensação desencadeia” (Ibidem, p.17). 

Deste modo, a articulação proposta entre Pessoa e Deleuze encaminha-se para sua 

concretização final, no terceiro capítulo, em que será exposta a hipótese de diálogo entre os 

autores.                                   
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 4. O compartilhamento de um mesmo plano de imanência entre o pensamento de 

Deleuze e Pessoa: sensação e modernidade em diálogo 

 

 Apesar do distanciamento temporal, dos distintos campos da escrita e de diferentes 

motivações vinculadas ao contexto de cada um, são inúmeros, de fato, os possíveis diálogos 

entre Fernando Pessoa e Gilles Deleuze. Devido ao recorte aqui proposto, escolheu-se 

privilegiar a produção teórica de Pessoa sobre o Sensacionismo, propondo-lhe, de partida, um 

encontro com a lógica da sensação de Deleuze - estudo sobre Francis Bacon. Isso porque 

interessa a este início de pesquisa averiguar convergências e especificidades do pensamento 

de ambos relacionadas à ideia de sensação, sobretudo por se partir do princípio de que tanto 

um quanto outro contribuíram intensamente para o debate que atravessa o século XX acerca 

de como pensar a arte, a literatura, o ser e a modernidade. Atuando, digamos, como quer José 

Gil, sobre um mesmo plano de imanência16 do pensamento, os dois autores articularam, ao 

longo de suas obras, diversas reflexões a respeito da alteridade, da diferença, da 

multiplicidade, do devir, do desejo e da criação estética, sempre ao encontro do que se pode 

referir aqui como um verdadeiro jogo duplo entre uma poética e uma filosofia da sensação.  

 A propósito da imanência, é essencial perceber que “a filosofia é um construtivismo, e 

o construtivismo tem dois aspectos complementares, que diferem em natureza: criar conceitos 

e traçar um plano” (DELEUZE;GUATTARI, 1992, p.51). O plano é a máquina abstrata que 

forma o horizonte dos conceitos, que são, invariavelmente, acontecimentos. “Se a filosofia 

começa com a criação de conceitos, o plano de imanência deve ser considerado como pré-

filosófico” (Ibidem, p.57). E este plano corta o caos, não tornando-se transcendente, 

tampouco metafísico, pois a imanência só é imanente a si mesma. A transcendência só pode 

ocorrer com a ruptura do plano, que forma-se em pensamento e tem a função de barrar o que é 

obscuro ou caótico. Para escapar de uma ideia de todo ou absoluto, devem haver diversos 

planos, sem nunca haver um único e superior. A escolha por traçar um plano de imanência, 

filosoficamente, foge tanto da ideia de crer na transcendência como da ideia de se deixar levar 

pelo caos. É uma saída pensante, operatória, sob a ordem da possibilidade de criar. E é nesse 

sentido que se pode pensar Pessoa e Deleuze agindo sobre um mesmo plano de imanência das 

ideias: 

                                                 
16. Imanência: etimologicamente, existir ou permanecer no interior. Para Deleuze, o processo de produção da 

vida está contido na própria vida, e não em causas exteriores. Em termos de pensamento, isso implica uma 

espécie de metapensamento, ou de metafilosofia.  
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O tempo filosófico é assim um grandioso tempo de coexistência, que não exclui o 

antes e o depois, mas os superpõe numa ordem estratigráfica. É um devir infinito da 

filosofia, que atravessa sua história mas não se confunde com ela. (...) A filosofia é 

devir, não história; ela é coexistência de planos, não sucessão de sistemas. (...) O 

plano de imanência é o mais íntimo no pensamento, e todavia o fora absoluto. Um 

fora mais longínquo que todo mundo exterior, porque ele é um dentro mais profundo 

que todo mundo interior: é a imanência, a intimidade como Fora, o exterior, tornando 

intrusão que sufoca e a inversão de um e de outro” (Ibidem, p.79). 

   

 Neste mesmo plano de imanência, ainda, poderiam transitar, por exemplo, Spinoza e 

Walt Whitman, dois autores - um filósofo e outro poeta, respectivamente -, que são citados e 

admirados tanto por Pessoa quanto por Deleuze. Sem entrar em maiores detalhes, é 

interessante lembrar que Álvaro de Campos, quando define-se no espectro sensacionista, 

assume-se “como um Walt Whitman tendo dentro um poeta grego”. A relação com a presença 

de Whitman no pensamento relaciona-se à sua “força de sensação intelectual, emocional e 

física”. E, por fim, admite que o que o distancia do poeta norte-americano é “seu poder de 

construção e desenvolvimento ordenado de um poema que nenhum poeta desde Milton 

atingiu” (PESSOA, 2005, p.451). Deleuze, em “Crítica e clínica”, dedica um breve, porém 

intenso, ensaio a Whitman, destacando sua potencialidade fragmentária, sua escrita 

convulsiva e excitada, aliás, nesses sentidos, muito aproximada da vasta composição 

pessoana. Em Whitman, Deleuze (1997, p.78) vê “o mundo como conjunto de partes 

heterogêneas: colcha de retalhos infinita, ou muro ilimitado feito apenas de pedras (...) o 

mundo como mostruário (...) partes notáveis e não totalizáveis que se destacam de uma série 

de partes ordinárias.” Desde mesmo modo, sobre os sistemas filosóficos, Pessoa (2005, p.445) 

destaca Spinoza, por afirmar que “os sistemas filosóficos estão certos no que afirmam e 

errados no que negam. Esta, a maior de todas as afirmações panteístas, pode repeti-la o 

sensacionismo em relação às coisas estéticas”. Spinoza está também englobado ao 

Sensacionismo. Enquanto isso, Deleuze declara em diversos momentos sua afinidade com o 

filósofo racionalista do século XVII, sobretudo a respeito de suas proposições sobre o ato de 

filosofar enquanto experiência existencial de ordem prática, sobre sua relação do corpo com a 

filosofia e também sobre seu encontro ético antimoralista em prol de um pensamento da vida. 

Spinoza, Whitman, Pessoa, Deleuze e muitos outros movimentam-se sobre um mesmo plano 

imanente, em defesa dos aspectos da sensação.      

 Convém, portanto, nesse viés, dar voz a José Gil, ensaísta que comenta primeiramente 

as afinidades entre os autores, quando supõe, em Pessoa, que “se a escrita poética tem o valor 

de uma ação capaz de transformar o modo de sentir, é porque já se tinha formado um plano de 
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imanência, virtual ou interior, em que o movimento da escrita desposava totalmente o 

movimento do sentir” (GIL, 2000, p. 131). Sabe-se, pois, que o movimento é central para 

Deleuze. No caso da pintura de Bacon, é o movimento na figura que, intenso, percorre o 

corpo, levando a própria figura aos limites do material, em direção à zona de 

indiscernibilidade, onde tudo que é representativo, mimético e concreto se dissipa em devir, 

onde o acontecimento projeta-se, fazendo com que a sensação multiplique-se, e os perceptos e 

afectos venham à tona. O movimento coexiste em arte, funda o ritmo, o estilo; trata-se do 

movimento vital das coisas, do temperamento, do sistema nervoso, o movimento que faz 

correr os fluxos, as intensidades e o desejo. Contudo, como salienta Deleuze, são os níveis de 

sensação que traduzem o movimento, nunca o contrário. Existe movimento na própria 

imobilidade, ou melhor, no que há de aparentemente imóvel, na saúde frágil e irresistível do 

atleta escritor ou pintor. “Sabe-se como em Deleuze os conceitos são reportados a 

circunstâncias, não mais a essências, o que explica seu preconizado 'atletismo': ao longo de 

linhas de devir, os conceitos devem se compor em variedade caótica” (FILHO, 2007, p.4). A 

linguagem analógica, que é referida a Bacon, é uma linguagem de relações que comporta os 

movimentos expressivos, não agindo por semelhança, mas por maquinismos dos mais 

variados. A sensação é a condição dos movimentos e o apagamento do sentir só irá 

constranger a arte e o sujeito à imobilidade, o que ambos os autores recusam. Nessa direção, 

Fernando Pessoa é também um atleta imprescindível. 

 Ora, a teoria sensacionista de Pessoa é também agenciada pela ideia de movimento. 

Não apenas, claro, pelo fato do Sensacionismo poder ser visto como um “movimento 

estético” inteiro, no sentido de autores, concepções e obras movimentarem-se em torno e em 

prol de um mesmo ideal artístico, mas sobretudo devido a ligação da ação do movimento às 

proposições da atitude enérgica e vibrante defendida pelo espírito sensacionista que, por sua 

vez, busca, através das múltiplas forças do sentir, interpenetrar-se com a matéria, porque a 

sensação deve tudo englobar. Se a lógica da sensação, para Deleuze, quer, no caso de Bacon, 

pintar as forças, Pessoa busca intercruzar, com as forças da sensação, as vibrações 

intelectuais, tomando consciência dessa tarefa, intelectualizando os processos provenientes da 

insuficiente experiência vivida, para que a arte vibre com “toda a beleza do contemporâneo, 

com toda a onda de máquinas, comércio, indústrias” (PESSOA, 2005, p.438), como bem viu-

se antes.  

 Se, na primeira metade do século XX, as vanguardas simbolizavam a modernidade em 

arte, a desconstrução desses programas marcou o passo da segunda metade. Contudo, o 

sentido desse apontamento requer uma importante distinção: Pessoa, na entrada do século 
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XX, em meio à primeira guerra mundial e às constantes novidades vanguardistas na Europa, 

situa-se num contexto de produção em que, de vez, tornam-se motes centrais a intenção 

experimental e a vontade de ruptura, de decomposição, assim como serve de guia à criação o 

sentimento transformacional da modernidade, pulsante, crente na mudança e no novo. É 

curiosa, assim, a oscilação de Pessoa entre deslumbrar-se com as demandas da ocasião e ser 

crítico às supostas investidas que considera muitas vezes vulgares, avesso à “salgalhada de 

coisas sem sentido e contraditórias de que o futurismo, o cubismo e quejandos são ocasionais 

expressões” (Ibidem, p.430). A negação de uma aderência plena a qualquer corrente em voga, 

junto a seu inevitável desejo de inserir-se no fluxo moderno enquanto poeta diferenciado, faz 

com que Pessoa desenvolva seu próprio movimento, embora preferisse denominá-lo como 

uma atitude, ao invés de propriamente um movimento ou corrente à sombra das demais 

vanguardas. Afinal, seu projeto, essa cosmovisão, base de toda a arte, é considerado pelo 

autor como o melhor e mais bem fundamentado programa estético de seu tempo. Por outro 

lado, próximo ao final do século XX, Deleuze encontra-se já bastante distanciado de qualquer 

supervalorização do sentimento de vanguarda e da procura incessante pelo novo. As 

possibilidades de ser autêntico e inovador parecem definitivamente esgotadas. Apesar de 

reconhecer a importância de movimentos como o surrealismo, o dadaísmo e o cubismo, a 

preocupação de Deleuze parece situar-se, a grosso modo, noutras vias de pensar a arte, já 

pensando-a, sem dúvida, aquém de qualquer corrente, sistema ou doutrina, valorizando seu 

caráter menor, assignificante, maquínico. Para Deleuze, inclusive, a ideia de novo é 

desconsiderada, visto que para ele não há começo em definitivo, pois tudo surge no meio, 

“'começa-se sempre no meio', diz Deleuze, de um processo que vinha se desenrolando havia 

anos” (GIL, 2000, p.47). É como acontece com o rizoma17, que está sempre entre as coisas, 

sem inciar nem concluir, onde tudo distribui-se e agencia-se. 

 Dito isso, como sugere José Gil, é fundamental privilegiar o transporte de conceitos 

entre os dois pensamentos ao invés de meramente comentá-los em comparação, ou mesmo no 

sentido de ler Pessoa através de Deleuze, e vice-versa. Nessa via é que pode-se considerar que 

haja um mesmo plano de imanência entre os dois, um plano onde questões semelhanças são 

levantadas, e, embora a maneira de resolvê-las seja distinta, considerações similares dirigem-

se a instâncias equivalentes: 

 

                                                 
17. Modelo epistemológico criado por Deleuze e Guattari. O rizoma, em resumo, implica que qualquer modelo 

ou ordem de pensamento possa ser modificada. Conjuntos de conceitos afins formam a organização rizomática, 

promovendo a multiplicidade, o agenciamento entre elementos e a não-determinação.   
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ambos visavam aos mesmos objetivos: acabar com a transcendência metafísica (pelo 

menos num certo Pessoa), pensar e escrever (produzindo multiplicidades) na 

imanência. Como é que esse projeto, concebido e realizado em dois campos 

diferentes, o da poesia e o da filosofia, foi possível, tem certamente a ver com as 

tendências especulativas de Pessoa e o amor de Deleuze pela literatura. Mas há talvez 

uma razão mais funda: se os dois convergiram para o mesmo plano de imanência do 

pensamento, foi porque um e outro levaram ao limite extremo o projeto (poético e 

filosófico) da modernidade (GIL, 2000, p.14).  
 

 A realização do pensamento múltiplo é com certeza um dos grandes elos entre os dois. 

Ambos encontram-se na afirmação das diferenças, contrários ao estancamento das 

identidades. Num primeiro nível, é nítida a aproximação do processo heteronímico pessoano 

ao princípio de multiplicidade que Deleuze articula com Guattari, em “Mil Platôs” (1980), 

extensa obra central de ambos os autores. Apesar de tal discussão envolver e exigir um espaço 

mais amplo para desenvolver-se, já nos escritos teóricos de Pessoa sobre o Sensacionismo 

percebe-se a vontade de fragmentação embutida no seu pensamento. O motivo é que deve-se 

sentir tudo de todas as maneiras, tanto como deve-se multiplicar a personalidade em direção a 

todas as outras, devir-outro, tornar-se vários. Para a criação da heteronímia é preciso dispersão 

e despersonalização, privilegiando o múltiplo ante o uno. O sujeito vê-se cingido, 

desintegrado espiritualmente. É mesmo Pessoa quem diz: “tento duramente não ser a mesma 

coisa no decorrer de três minutos, porque isto é má higiene estética” (PESSOA, 2005, p.432). 

A metamorfose, portanto, é constante e condizente à própria ideia de que quaisquer discursos 

ou crenças são variáveis, porque estão subordinados à expressão da sensação da vez, à 

sintonia do dizer com o que se sente, por isso, para o sensacionista, toda a forma de arte é 

aceita, com a exceção de ser aceita apenas uma delas (aglomerar ao invés de destruir). O 

poeta, “no momento em que escreve acredita ou não acredita, de acordo com o pensamento 

que melhor o capacita a obter consciência e dar expressão à sua sensação naquele momento” 

(Ibidem).  

 A realidade da vida é a sensação, ao passo que a realidade da arte é a consciência da 

sensação enquanto sentida. A arte deve contorcer-se para estar de acordo com a sensação, e, 

para isso, é preciso controlá-la, manuseá-la, como faz Bacon com o diagrama, na perspectiva 

deleuziana. O contrário disso, para os dois pensamentos, é uma queda sem retorno ao caos, à 

penumbra. Sobre a multiplicidade, nesse viés, é relevante anunciar: “uma multiplicidade não 

tem nem sujeito nem objeto, mas somente determinações, grandezas, dimensões que não 

podem crescer sem que mudem de natureza (as leis de combinação crescem então com a 

multiplicidade)” (DELEUZE;GUATTARI, 2011, p.23). O ponto é convergente não no sentido 

da inexistência completa das unidades, mas converge quando ambos se aproximam da 
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sentença de que em cada unidade há o múltiplo. Ou seja, há partículas universais – se estas 

forem consideradas – no mais íntimo gesto, na menor das micromoléculas.  

 Em resumo, tanto Deleuze quanto Pessoa negam a abstração pura, manifestada no 

domínio da metafísica ou do caos em diversas composições artísticas. Afirmará Pessoa (2005, 

p.449): “a arte tem por assunto não a realidade (...), não a emoção (...), mas a abstração. Não a 

abstração pura, que gera a metafísica, mas a abstração criadora, a abstração em movimento”. 

Isto é, uma abstração que seja fruto da inteligência, do esforço e da transpiração de quem a 

cria. Para Deleuze, como viu-se, deve-se enfrentar o caos para esboçar, sobre ele, um plano de 

ação, um plano de saída. Usar-se do caos para depois sair dele, à maneira da pintura de Bacon. 

O movimento prevê que se traga do caos as mais intensas variações (multiplicidade enquanto 

substantivo), que não formam uma reprodução do sensível, “mas erigem um ser do sensível, 

um ser da sensação, sobre um plano de composição, anorgânica, capaz de restituir o infinito” 

(DELEUZE;GUATTARI, 1992, p.260). 

 Numa leitura às pressas, pode-se acreditar que ambos estão a favor de uma espécie de 

arte hermética, que acaba em si e só deve preocupar-se consigo. No momento em que ambos 

afirmam que a arte não pode ser invadida pelo que é exterior, é que surge o tensionamento. No 

entanto, há ainda passagens que sugerem uma ideia de arte pela arte, formando, por fim, uma 

espécie de aparente aporia semelhante ao pensamento dos dois autores. Na resolução de 

Deleuze, a arte organiza-se como um monumento de perceptos e afectos, tornando-se a típica 

linguagem das sensações. Sendo assim, é preciso romper com os clichês que estão à volta 

antes do artista começar a produzir. O clichê, no sentido deleuziano, é um conjunto de 

exterioridades que circunda a obra, “existem clichês psíquicos, tal como existem clichês 

físicos, percepções já feitas, recordações, fantasmas” (DELEUZE, 2001, p.152). Transformar 

esses dados exteriores não é suficiente para produzir arte, pois é preciso abandoná-los, o que 

não significa não levá-los em conta em nenhum momento. Trata-se de uma luta consciente 

com o que é exterior, para que se extraia desses aspectos mundanos ou subjetivos o composto 

de sensação que dará à arte sua dimensão particular. Isto é, se a arte alguma vez exclui o que 

lhe exterior, é somente depois de enfrentá-lo. Trata-se de um processo de conjuro.  

 Do mesmo modo, para Pessoa, a arte tem como finalidade decompor a realidade. O 

Sensacionista precisa ter, ao mesmo tempo, todas as opiniões políticas e também nenhuma. A 

sinceridade será o grande crime da arte, sendo o segundo maior a insinceridade. “A arte é uma 

tentativa de criar uma realidade inteiramente diferente daquela que as sensações 

aparentemente do exterior e as sensações aparentemente do interior nos sugerem (PESSOA, 

2005, p.449). Certas condições de Realidade, entretanto, devem ser seguidas, contudo não na 



54 

busca de uma parecença (representação) com o mundo, e sim da construção da própria 

Realidade em arte. Essa Realidade, portanto, será a da sensação convertida em objeto estético 

específico.  

 A exterioridade, nesse sentido, estaria vinculada a tudo que é vivido sem ser antes 

intelectualizado, no sentido mais operatório e orgânico do termo. A arte, então deve converter 

as sensações (sentidas através da experiência) em outras sensações, estas últimas, sim, 

artísticas. O processo é convergente ao que Deleuze articula: ambos não desabilitam ou 

excluem a exterioridade por completo, mas sim a trabalham para depois desligarem-se dela, 

no sentido de tornar a composição artística independente do exterior, fundá-la enquanto 

diferença perante a realidade de fora, porque a simples transmissão não seria suficiente para 

tal autonomia, seguindo assim no domínio da representação. Deleuze e Pessoa buscam, 

sobretudo, a possibilidade antimimética no desejo de dar à arte um possível mundo próprio. O 

plano convergente desta vez é o da desconstrução, que como já diria Jacques Derrida18, é um 

acontecimento. 

 Noutro polo, também há a crítica de Pessoa aos artistas que preocupam-se 

demasiadamente com os fins sociais de suas obras. Na lógica sensacionista, a arte sendo 

autônoma, pertence, como única, ao universo maior que é o da natureza. A natureza, portanto, 

é quem produz seu destino social, embora o oculte entre seu labirinto de desígnios, como diz 

o autor. Isto é, a escrita não deve olhar para fora de si para alçar-se à arte: “não há para a arte 

critério exterior. O fim da arte não é ser compreensível, porque a arte não é a propaganda 

política ou imoral” (PESSOA, 2005, p.434). Seu resultado social não dependerá do artista: 

“todo o artista que dá à sua arte um fim extra-artístico é um infame. É, além disso, um 

degenerado no pior dos sentidos que a palavra tem. É, além disso e por isso, um anti-social” 

(Ibidem, p.435).  

 Bacon, para Deleuze, igualmente age para eliminar o espectador de suas obras. O 

espectador traz consigo o espetáculo, a opinião, reforçando os clichês exteriores. É preciso 

lembrar que para Deleuze a única coisa que conserva algo no mundo é a arte. Ao mesmo que a 

preocupação com os fins sociais deve ser excluída para Pessoa, Deleuze quer também excluir 

o sujeito da sua criação. A arte é independente de quem a cria, assim como é independente de 

seu espectador ou leitor, isto é, da sua recepção. Os perceptos e os afectos, criadores reais da 

arte, como viu-se, são livres em relação aos sujeitos e às suas experiências. Eis a perspectiva 

assubjetivante a que Deleuze se refere. “Trata-se fundamentalmente de negar a hipótese de 

                                                 
18. “La desconstrucción tiene lugar; es un acontecimiento que no espera la deliberación, la conciencia o la 

organización del sujeto, ni siquiera de la modernidad.” (DERRIDA, 1997, p.26). 
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uma decorrência da arte a partir do vivido” (JUSTO, 2001, p.14). As sensações, esse 

composto de perceptos e afectos, são seres próprios que valem por si mesmos e excedem 

qualquer vivido. Trata-se do processo que Deleuze explica pelo fato dos perceptos e afectos 

escaparem do que é percebido ou sentido pelo sujeito no mundo. Homem e obra são conjuntos 

de sensações, mas conjuntos distintos, que devem existir somente por si, mantendo-se de pé 

sem auxílio exterior. 

 Pertinente à discussão que se apresenta, passa a ser fundamental a noção de duração 

para ambos. Para Pessoa, tudo deve variar para estar de acordo com a sensação da vez, que, 

assim, é medida conforme sua duração. Após o término dos efeitos de uma específica 

sensação, virá à tona uma seguinte sensação, junto a suas novas demandas, as quais tudo 

então deve subjugar-se. Viu-se logo acima como este processo se desenvolve. Já em Deleuze, 

o material de cada obra se relaciona a um duplo caso: no mesmo instante que a sensação se 

realiza no material, o material passa a pertencer à sensação, durante determinado espaço de 

tempo. O plano técnico ou formal nunca valerá por si, segundo Deleuze. “Mesmo se o 

material só durasse alguns segundos, daria à sensação o poder de existir e de se conservar em 

si, na eternidade que coexiste com esta curta duração” (DELEUZE;GUATTARI, 1992, p. 

213). A sensação, através da arte, sobrevive na eternidade de cada duração19. A efemeridade 

dos materiais é significativa para Deleuze; basta voltar-se ao exemplo do sorriso do jovem no 

cinema: quando se retorna à cena do filme, lá está novamente o sorriso conservado, até que o 

material se dissipe. O mesmo ocorre na pintura e na literatura. Retornar à página, retornar a 

uma exposição ou ao registro de imagem: lá estará outra vez a eternidade do momento 

buscado. Afinal, “o que se conserva, a coisa ou a obra de arte, é um bloco de sensações, isto é, 

um composto de perceptos e afectos” (Ibidem). E é então que passa a fazer maior sentido a 

relação concreta e, inclusive referencial, entre Deleuze e Pessoa. 

 Além de todas as demais hipóteses surgidas até aqui, há um vínculo inevitável entre os 

autores, que explicita-se em “O que é a Filosofia?” (1991), de Deleuze e Guattari. Trata-se das 

primeiras e únicas referências concretas a Fernando Pessoa encontradas em toda a obra do 

filósofo francês. José Gil (2000, p.10) já antecipava o indício: “não foi por acaso que Deleuze, 

em 'O que é a Filosofia?', publicado depois da vaga pessoana ter começado a expandir-se em 

França, chamou 'heterônimos' às suas 'personagens conceituais”. Há um capítulo no livro, de 

fato, denominado “Os personagens conceituais”, em que a existência dos conceitos em 

                                                 
19. É interessante ver as diferenças entre o tempo tradicional como referência e cronologia e o tempo como 

duração que Deleuze assume a partir de Bergson. O tempo da duração, para Bergson, é o tempo experimentado e 

incompreensível à lógica humana, pois existe enquanto qualitativo. Este tempo será total e interpenetrado, 

contrário a qualquer sucessão temporal física, sendo antes percebido por sensações do que quantitativamente.   
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filosofia é referida como heterônimos. E sabe-se que foi Pessoa o primeiro autor é utilizar tal 

nomenclatura a respeito de seus outros escritores de si mesmo, a citar Alberto Caeiro, Ricardo 

Reis e Álvaro de Campos, criando, e, inúmeras vezes, escrevendo sobre este original 

fenômeno da heteronímia. Noutro momento, no mesmo livro, os autores então fazem uso de 

um dos conceitos mais curiosos da poética sensacionista pessoana, o cubo de sensações. Ao 

trabalharem com a ideia de que a arte começa com a casa (casa-sensação, onde tudo que é 

vida inorgânica), em alusão à arquitetura, a primeira das artes, pegam de empréstimo o 

conceito pessoano: 

 

(...) juntar todos esses planos, extensão do muro, extensão de janela, extensão de solo, 

extensão de declive, é todo um sistema composto rico em pontos e contrapontos. As 

molduras e suas junções sustentam os compostos de sensação, dão consistência às 

figuras, confundem-se com seu dar consistência, seu próprio tônus. Aí estão as faces 

de um cubo de sensação. As molduras ou as extensões não são coordenadas, 

pertencem aos compostos de sensações dos quais constituem as faces, as interfaces. 

Mas, por mais extensível que seja esse sistema, é preciso ainda um vasto plano de 

composição que opere uma espécie de desenquadramento segundo linhas de fuga, que 

só passe pelo território para abri-lo sobre o universo, que vá da casa-território à 

cidade-cosmos, e que dissolva agora a identidade do lugar na variação da Terra 

(DELEUZE;GUATTARI, 1992, p.242).    
  

 A passagem acima praticamente funciona como uma síntese das proposições 

deleuzianas, sugerindo linhas de fuga que fazem escapar partículas dos sistemas, pensando a 

desterritorialização e a dissolução da identidade na multiplicidade da diferença. O 

aproveitamento do conceito é pertinente no sentido, quase geométrico, de dar luz à 

complexidade da sensação: vê-la na sua forma cúbica significa adentrar sua composição 

variável, seus níveis constituintes, podendo desconstruir o cubo para depois montá-lo 

novamente. Tudo se passa através das faces do cubo de sensação, as quais para Pessoa, vale a 

pena lembrar, são: 

 

(...) a sensação do objeto exterior como objeto; a sensação do objeto exterior como 

sensação; as ideias objetivas associadas a esta sensação – isto é, o “estado de mente” 

por meio do qual o objeto é visto naquele momento; o temperamento e a atitude 

mental fundamentalmente individual do observador; a consciência abstrata por trás 

desse temperamento individual (PESSOA, 2005 p.442). 

   

 Este grande bloco de sensação então composto com a finalidade de impulsionar a 

criação em arte, engloba os seis níveis que Pessoa considera fundamentais ao projeto 

sensacionista. Para a aplicação de Deleuze, o bloco de sensação será composto por perceptos 

e afectos e também será medido de acordo com a sua duração. O uso do bloco cúbico terá 

função de mapeamento. Desse modo, a própria “sensação é um cubo, que pode ser 
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considerado como assente sobre o lado representando F, tendo o lado representando A voltado 

para cima” (Idem, p.447), como foi explicado no primeiro capítulo desse trabalho. 

Verdadeiros seres de sensação se projetam no pensamento de ambos. O esquema apresentado 

por Pessoa, “Ideias = linhas; Imagens (internas) = planos; Imagens de Objetos = sólidos” 

(Ibidem), esclarece muito do que Deleuze articula em “O que é a Filosofia?” sobre linhas, 

planos e figuras, assunto a ser melhor desenvolvido em pesquisa mais ampla. No entanto, por 

fim, outra aproximação parece ganhar contorno: trata-se de quando Pessoa define a arte 

excluindo dela qualquer tentativa de representação de uma emoção, para, no lugar disso, 

extrair a sensação dessa emoção, que, aí sim, interessará à arte e a irá compor. Tanto Deleuze 

quanto Pessoa dirigem-se à emoção pura e espontânea (sentida, vivida por alguém) como algo 

que não deve ser trazido à arte. O que deve ser trazido é algo que saia dessa emoção mundana 

e subjetiva, que é o que Deleuze denomina afecto e Pessoa sensação de emoção.      

 No livro em pauta, as referências a Pessoa não se esgotam por aí: numa curiosa lista de 

“filósofos pela metade”, consagrados pelos autores, o poeta português aparece de forma 

inusitada. Pessoa é portanto explorado na sua genialidade híbrida, devido às acrobacias que 

faz entre as disciplinas do pensar. Na lista, de fato, há “filósofos pela metade”, mas que: 

 

são também bem mais filósofos, embora não sejam sábios. Que força nestas obras 

com pés desequilibrados, Hölderlin, Kleist, Rimbaud, Mallarmé, Kafka, Michaux, 

Pessoa, Artaud, muitos romancistas ingleses e americanos, de Melville a Lawrence ou 

Miller (...) certamente eles não fazem uma síntese de arte e de filosofia. Eles bifurcam 

e não param de bifurcar. São gênios híbridos que não apagam a diferença de natureza, 

nem a ultrapassam, mas, ao contrário, empenham todos os recursos de seu “atletismo” 

para instalar-se na própria diferença, acrobatas esquartejados num malabarismo 

perpétuo (DELEUZE;GUATTARI, 1992, p.89).  

  

 Objetivando a relação e a leitura atenta de Pessoa por Deleuze, ainda em passagem 

que explica os perceptos e afectos, é trazida outra referência explícita a propósito do poeta. 

Deleuze e Guattari chegam juntos à síntese de que o objetivo da arte, de acordo com seu meio 

material e duração, será retirar o percepto e o afecto das percepções e emoções vividas, como 

foi apontado no segundo capítulo. A proposta que concretiza esse fator-arte, portanto, estará 

vinculada à essa extração, que faz passar os fluxos de um estado ao outro. São blocos de 

sensação que se formam, seres puros de sensações. Como exemplo dessa passagem bem 

sucedida, citam os autores: “é preciso um método que varie com cada autor e que faça parte 

da obra: basta comparar Proust e Pessoa, nos quais a pesquisa da sensação, como ser, inventa 

procedimentos diferentes” (DELEUZE;GUATTARI, 1992, p. 217). Parte desse comentário, 

aliás, vem de uma nota de rodapé indicando a leitura de “Fernando Pessoa ou a metafísica das 
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sensações”, de José Gil, em que o ensaísta moçambicano estuda a extração dos perceptos a 

partir de percepções vividas no poema “Ode Marítima”, fazendo referência ao próprio 

Deleuze. É sinalizada, aqui, além da leitura pessoana, também a leitura de José Gil por 

Deleuze, formando de fato uma autêntica rede de referências que parte, sobretudo, de 

Fernando Pessoa.       

 Se é mesmo razoável pensar que o pensamento de Pessoa e o de Deleuze transitam 

através de um mesmo plano de imanência, seja ele filosófico ou poético, seja ele ambos, 

certas considerações sobre o sujeito moderno podem ser traçadas nesse plano como suposta 

entrada e saída, respectivamente, no terreno das ideias do século XX. É na medida que o 

desenvolvimento do pensamento de ambos introjeta-se afora de quaisquer projetos modernos 

comuns à época, que José Gil comenta que a produção dos dois autores leva ao limite o 

próprio programa da modernidade, ou seja, põe em discussão suas próprias fronteiras e aponta 

para algo por vir. Não é objetivo desse trabalho, diga-se de passagem, enquadrá-los em 

categorias como a pós-modernidade ou afins, por exemplo, embora seja de interesse 

aproximar os comentários que ambos tecem a respeito da situação moderna, encaminhando-se 

ao contemporâneo, mesmo que brevemente. 

 Nesse sentido, de um modo quase sociológico, Pessoa tenta esquematizar seu presente 

em três grupos, que projetam-se como sua percepção sobre as divisões simultâneas que 

persistem ou criam-se através do agitado impulso moderno revigorado no início do século 

XX: “1) temos a decadência proveniente da falência de todos os ideais passados e mesmo 

recentes; 2) temos a intensidade, a febre, a atividade turbulenta da vida moderna;” e, 

parecendo ser o mais relevante, “3) temos finalmente a riqueza inédita de emoções, de ideias, 

de febres e de delírios que a Hora europeia nos traz” (PESSOA, 2005, p.438). Num extremo, 

há a camada decadente que denota uma suposta falência da tradição ou mesmo da 

possibilidade de novos ideais serem construídos. Num segundo plano, há um conjunto de 

intensidades formado pelos impasses modernos e, por fim, um terceiro nível que aponta para 

uma mudança de paradigmas, que o próprio Pessoa, adiante, tentará protagonizar. A arte 

moderna, em meio a esse contexto, ou cultivará o sentimento decadente, pela imitação do que 

é clássico e moribundo, ou fará vibrar a beleza do contemporâneo, já articulada pela iniciativa 

Sensacionismo que está por trás de tudo. Pessoa constata em seu tempo a diversidade que 

apresenta um mundo em abrupta transformação. Para ele, o Sensacionismo deveria ser um 

movimento abrangente, cosmopolita, miscigenado. A esperança depositada no movimento é 

tão efêmera quanto a própria duração do Sensacionismo, que depois de 1916 não volta a ser 

nitidamente comentado por Pessoa, como se o autor o deixasse, de repente, de lado. Ou seja, o 



59 

próprio movimento é um fruto da sensação da explosão moderna, onde tudo passava, 

alternava-se, compartilhava espaços e, sobretudo, dissipava-se num imenso sumidouro de 

inciativas abortadas. 

 Nas palavras de Álvaro de Campos, apenas o português possuía um temperamento 

universal, e essa seria a grande vantagem que tinha Portugal para receber o movimento que 

mudaria a arte de uma vez por todas. Além da pretensão, há toda uma vontade jovem de 

triunfo que tenta a qualquer custo estabelecer seu próprio espaço de atuação. “Uma literatura 

original e tipicamente portuguesa não pode ser portuguesa, porque os portugueses típicos 

nunca são portugueses”. Nenhum povo como o português “deita mão tão prontamente às 

novidades”. Sendo assim, “nenhum povo se despersonaliza tão magnificentemente. Nesta 

fraqueza está sua grande força” (Ibidem, p.451). Sendo assim, tem-se uma prova bastante 

caricatural, num primeiro olhar, da atitude da época, mas que, num olhar mais profundo, leva 

a modernidade ao limite dada à complexidade com a qual se desenvolve o projeto mirabolante 

de Pessoa. Num misto de efervescência e efemeridade, ambição e vontade de mudança, o 

projeto de Pessoa parece extrapolar qualquer projeto contemporâneo ao seu, escapando pela 

tangente. No entanto, por uma tangente imprecisa, que força o senso-comum da modernidade 

ao seu esgotamento. É claro que o Sensacionismo é apenas uma mostra desta vasta gama de 

criação que, aliás, extrapola o universo da arte e parte à fragmentação do próprio sujeito no 

que concerne à heteronímia, antecipando muito do que se concretiza hoje no século XXI.  

 Na segunda metade do século XX, o projeto de Deleuze também parece ir além do que 

estava sendo pensado ainda em torno da voga estruturalista. Há inúmeras razões para se 

refletir, nesse sentido, ao longo de toda a obra do autor. “Francis Bacon: Lógica da sensação”, 

contudo, não se centraliza em apontamentos diretos a esse respeito, não na mesma intensidade 

em como ocorre noutras produções centrais de Deleuze, sobretudo junto a Guattari. No 

entanto, é claro, algumas investidas já apontam para a problematização dos limites da 

modernidade, inclusive dentro dela mesma. A pintura de Bacon, como paradigma de 

modernidade, ao investir contra os clichês expressivos, quer propor um efeito contrário ao 

domínio do narrativo. 

 

Em uma obra que conjura todo modelo a representar, toda história a contar, “alguma 

coisa se passa”, explica Deleuze, “que define o funcionamento da pintura”. Algo se 

passa, tem lugar: o acontecimento de uma catástrofe e de uma histeria no ato de 

pintura que acomete a Figura de modo a transmitir uma potencial violência de reação 

e de expressão. O “Bacon” de Deleuze apresenta a realidade vivida em uma nova e 

não convencional ordem de sensação (FILHO, 2007, s/p).                 
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 Toda a ideia de fim da representação, de ordem não convencional, não figurativa, em 

pintura, deixa claro o interesse de Deleuze em pensar possíveis pontos de fuga às estruturas 

que se projetam como soberanas no pensamento, em filosofia e na aplicação da arte. A 

sensação, ou mesmo essa lógica subversiva, inspirada na criação contorcida e intensa de 

Bacon, parece surgir como a base de um projeto maior, antimimético, desterritorializante, que 

conquistará um alcance imprescindível nos seus últimos anos de produção. O lugar pictural, 

nesse sentido, é dissipado, em direção ao que Deleuze se refere como “zonas indiscerníveis”, 

nos quais outros lugares, em diversas escalas de devir, reterritorializam-se fora de qualquer 

previsão. A imagem moderna é, assim, perturbada, e encontra-se, para usar um dos conceitos 

mais enigmáticos de Deleuze, esgotada. Um dos últimos textos do autor chama-se justamente 

“O esgotado”, e trata da obra de Samuel Beckett. “O esgotado é muito mais que o cansado” 

(DELEUZE, 2010, p.67). Enquanto o cansado esgota sua realização, o esgotado esgota 

qualquer sombra do possível, “o esgotado não pode mais possibilitar” (Ibidem). Séries 

exaustivas, de significação ou objetivação, tendem a levar todo projeto a seu desgaste 

limítrofe. É exatamente o que parece propor Deleuze, a propósito das possibilidades de 

programas filosóficos modernos. 

 Além da significação, da linguagem que nomeia o possível, o esgotamento trama a 

abolição do real, e nesse sentido, o encontro com Pessoa novamente é estabelecido, visto que, 

para o poeta português, a realidade é a sensação, o sonho, a criação no seu potencial intensivo, 

um real como a mais íntima das ficções. Ainda sobre o esgotamento é preciso dizer: depois de 

esgotada a linguagem, e aqui incluem-se os mais variados projetos de modernidade que 

tinham como meta reciclá-la, resta mobilizá-la na sua tensão interna, visando esburacá-la, 

processá-la, abrindo nela e a partir dela espaços que ainda faltavam, pois “o espaço goza de 

potencialidades na medida em que torna possível a realização de acontecimentos” (Ibidem, 

p.84). Pensando num mesmo vetor entre Bacon e Pessoa, intricado pelas condições de 

duração, como viu-se, é preciso levar em conta que “a imagem dura o tempo furtivo de nosso 

prazer, de nosso olhar” (Ibidem, p.85), seja a imagem poética ou pictural. A energia das 

imagens é dissipadora. “Há um tempo para as imagens, um momento certo em que elas 

podem aparecer, inserir-se, romper a combinação das palavras e o fluxo das vozes, há uma 

hora para as imagens (...) (Ibidem). As imagens saltam da linguagem, assim como fazem as 

palavras no seu estado poético.  

 As palavras também mentem, lembrará Deleuze, no mesmo passo em que Pessoa 

desenvolve sua teoria do fingimento. Primeiro Campos (2005, p.269), é quem diz: “o poeta 

superior diz o que efetivamente sente. O poeta médio diz o que decide sentir. O poeta inferior 
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diz o que julga que deve sentir. Nada disso tem que ver com a sinceridade”. Ao explicar a 

sentença, Campos confere que a maioria das pessoas não sabe o que sente e, por isso, sentem 

convencionalmente, embora sintam sem nenhum grau de sinceridade intelectual. A 

sinceridade intelectual é que importará ao poeta. Em Pessoa, existe uma pertinente cisão entre 

o autor e sua projeção como eu-lírico, e isto já faz parte da operação de fingir. Tudo que é 

fingido está ligado à imaginação criadora, que é, por sua vez, racional, desenvolvendo-se 

através de processos intelectuais. Fingir é construir. O objeto artístico, assim, sobrepõe-se à 

realidade, sendo a dor construída mais autêntica do que a dor experimentada em vida, como 

ocorre em “Autopsicografia”, já citado em nota no primeiro capítulo. Entende-se a mentira – 

ou o falso, em Deleuze -, como motor à criação, portanto. O fingimento, no sentido pessoano, 

será uma síntese operatória, em arte, da sensação e da capacidade de imaginação. 

 Nesse sentido, Deleuze, ainda sobre o esgotamento, parece complementar tal 

pensamento, embora traga à vista antes um problema que sua resolução: 

 

Beckett sabia, desde o início, a razão pela qual devia suportá-las [as palavras] cada 

vez menos: a dificuldade particular de esburacar a superfície da linguagem para que 

finalmente aparecesse o que se esconde atrás. (...) Não é apenas que as palavras sejam 

mentirosas; elas estão tão sobrecarregadas de cálculos e significações, e também de 

intenções e de lembranças pessoais, de velhos hábitos que a cimentam, que a sua 

superfície, tão logo fendida, se fecha. Ela cola. Ela nos aprisiona e sufoca. 

(DELEUZE, 2010, p. 108) 

 

 Num breve retorno à lógica da sensação, cabe ainda uma inquietação: pode-se dizer 

então que Bacon serve como uma travessia do caráter moderno para algo impreciso, segundo 

Deleuze? Embora essa especulação não esteja explícita, é possível interpretar que o olhar de 

Deleuze caminha nesse sentido. O ato de pintar e o pensamento moderno transitam por traços 

acidentais, livres, ao acaso, ao menos em superfície, enquanto que um pensamento-outro, 

vigoroso, maquina-se dentro da própria modernidade. Algo então passa, como quer Deleuze. 

Foge. E essas trajetórias é que permitem pensar sobre a deixa esboçada por José Gil, a 

respeito de levar à modernidade ao limite. “O pensamento moderno é, assim, um flerte com 

sua fragilidade congênita, intrínseca, uma experimentação no escuro, uma secreta patologia, 

uma ameaça de afundamento constante no que se pretende dominar” (FILHO, 2007, p. 19). 

 Dito isso, dada a necessidade de um fechamento mais concreto a respeito da relação 

entre o pensamento dos dois autores, segue a seguir um breve capítulo final que visa 

comparar, na prática, o trânsito conceitual em pauta manifestado no encontro de “Chuva 

Oblíqua” de Pessoa e “Figura deitada com Seringa Hipodérmica”, quadro de Bacon, lido a 

partir das considerações esboçadas por Deleuze.   
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 5. Considerações finais 

 

 Com caráter conclusivo, no intuito de materializar tais investidas na prática, cabe, num 

exemplo, ver como se manifesta o processo sensacionista em “Chuva Oblíqua” (anexo 1, 

página 67), de Fernando Pessoa, especialmente no poema V, em relação à “Figura deitada 

com Seringa Hipodérmica” (anexo 2, página 68), um dos mais significativos quadros de 

Francis Bacon, analisado sob a ótica deleuziana.  

 A composição de “Chuva Oblíqua”, dividida em seis poemas, constroi-se por meio de 

imagens que interrelacionam-se, transitam, forçam os sentidos e as relações entre eles num 

plano de imanência limítrofe ao devaneio, ao absurdo, fronteiriço à catástrofe do caos, onde o 

movimento infinito das sensações parece atingir sua velocidade plena. São conceitos, 

impressões, sucessões de interior e exterioridade, em que oscilam tempos e espaços dos mais 

distintos e improváveis, mas que contudo ganham aos poucos coerência na construção de uma 

Realidade poética. Do vago ao complexo, entre recursos próximos ao dos futuristas e cubistas 

de recorte e colagem, funda-se uma nova ótica sensorial e real através de fragmentação e 

sobreposições. Como se as imagens quisessem escapar, conjurando a soberania da 

representação e dos significantes. Dicotomias como loucura e razão, uno e múltiplo, real e 

imaginário ou diferença e identidade são aqui superficiais, porque dissipam-se num processo 

maquínico. Seria impossível discernir os polos. O funcionamento só é coeso, em meio à 

sintaxe desconstruída e à sede de fluxo, devido ao inaugural e insistente projeto pessoano de 

sentir tudo e ao mesmo tempo de todas as maneiras, aplicado, sobretudo, a Álvaro de 

Campos, mas aqui estendido a Pessoa ele-mesmo. Vontade de simultaneidade, vontade de 

torna-se tudo e extrapolar-se: devir outros, como quer Deleuze, devir outras coisas, outras 

possibilidades até o limite de seu esgotamento, pois “escrever é um caso de devir, sempre 

inacabado, sempre em via de fazer-se, e que extravasa qualquer matéria vivível ou vivida” 

(DELEUZE, 1997, p.11).  

 Como para Mallarmé, trata-se quase de um lance de dados ao acaso, embora Pessoa 

prefira explicitamente analisar este acaso antes de considerar um poema pronto. É o mesmo 

que, segundo Deleuze, Bacon faz com o acaso. As sensações portanto devem ser 

intelectualizadas. Desde o título da obra já se pode deduzir o processo: trata-se de uma chuva 

inclinada, que persegue e incomoda a quem dela não pode escapar. Uma chuva de 

intersecções, cruzamentos e atravessamentos incalculados, onde os elementos molham 

(ensopam) a cabeça humana interpretativa. Os significantes, portanto, esgotam-se? A sensação 

cúbica faz com que rompam-se os clichês? 
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 É válido afirmar que muitas vezes “Chuva Oblíqua” é considerado como um poema 

interseccionista, mas aqui, como dito no primeiro capítulo, o interseccionismo é visto já como 

um sensacionismo primário, e, além de tudo, não é central a essa investida de análise discutir 

classificações intermediárias, ao menos nesse momento de pesquisa.  

 Ainda a propósito do poema V, há uma nítida dificuldade de leitura entrelaçada pela 

vertigem das proposições, que, entretanto, não deve desencorajar a compreensão do texto. A 

proposta de Pessoa era que fosse deixada de lado a leitura treinada (coesa, racional, linear) 

para que se desse abertura a uma leitura-outra, que leve em conta, sobretudo, as interações 

advindas das sensações que são fabricadas entre leitor e poema, através dos blocos de 

sensações. Como se os significados fossem surgindo no e pelo contato do leitor com a obra, 

para depois extrapolarem-se em relação à presença do olhar subjetivo rumo à esfera específica 

da arte. No “redemoinho de sol” entrecruzam-se “cavalos de um carroussel” (verso 1), junto a 

demais elementos da natureza que bailam dentro do eu-lírico. A ideia da dança aqui é bastante 

frutífera, logicamente. As imagens e os elementos, portanto, dançam entre si. A sinestesia 

alcança níveis que ultrapassam qualquer poema simbolista: “E as luzes todas da feira fazem 

ruídos dos muros do quintal...” (verso 4). É interessante reparar como a referência ao todo é 

sempre marcada, seja indiretamente ou explícita. A descrição de uma feira tumultuada, 

portanto, articula as sensações em palco, enquanto é dia e noite, há luar e sol, lembrando que 

o princípio que guia o poema é o da sobreposição de colagens, de momentos dispersos, 

“todos” evocados num mesmo plano, resultando num único acontecimento.  

 Não só o tempo é uma soma de distintos momentos, o próprio espaço é 

simultaneamente feira e penedos, numa progressão quase cinematográfica e impressionante. 

Em seguida, vem-se a saber, no entanto, que tal mosaico de imagens sob palavras, “toda esta 

paisagem de Primavera, é a lua sobre a feira / E toda a feira com ruídos e luzes é o chão deste 

dia de sol...” (versos 16 e 17), ou seja, os sentidos humanos e as percepções mesclam-se e 

transformam-se de um modo gradual em perceptos e afectos; tudo vira algo, que vira outro, 

em meio a séries de metamorfoses que só não concretizam-se como nonsenses graças à crença 

de que podem ser sentidas, ouvidas, vistas, senão tocadas. É Pessoa quem contorce-se no seu 

atletismo híbrido, frágil e entretanto irresistível.  

 A ruptura sensacionista com a tradição poética é estrondosa e os próprios paradigmas 

modernos parecem tremer. A última estrofe, num ritmo alucinante, beira a uma explosão 

diagramática no sentido de Deleuze, uma queda num abismo dentro de outros abismos à luz 

de uma saída à frente: alguém exterior sacode a hora dupla (múltipla), sacode o cenário e os 

agenciamentos que vinham se interpenetrando, e a partir de uma peneira faz o “pó das duas 
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realidades” cair sobre a mão do eu-lírico coberta por desenhos de portos, formando uma 

imagem de intenso lirismo, tangente ao universo de uma criança que pinta desenhos na mão. 

Que cria seu próprio mundo. Nisso, as imagens anteriores já se dissolveram, porque as naus 

desenhadas “se vão e não pensam em voltar”; são, como tudo, efêmeras e agora já 

desimportantes. Foram úteis enquanto foram, enquanto tiveram sua duração, noutros termos 

que aqui convém e remetem-se à ideia convergente de duração para Pessoa e Deleuze. E as 

mãos, por fim, tornam-se os “passos daquela rapariga que abandona a feira / Sozinha e 

contente como o dia de hoje”. 

 Com a finalidade de materializar a relação entre o pensamento dos autores, serve como 

exemplo ainda ver como funcionam os processos desenvolvidos por Bacon, ligadas à lógica 

da sensação que Deleuze cria a partir da sua pintura, em “Figura deitada com Seringa 

Hipodérmica”. “O estudo deleuziano da figura privilegia o corpo” (MACHADO, 2009, 

p.228). O que é pintado como figura é experimentado não como a representação de um objeto, 

mas sim como um bloco de sensações. No quadro, o corpo envolve-se à pesquisa de uma 

união de ordem e desordem, horror e sua rejeição, presenciado unicamente pela própria Figura 

sem espectadores. O corpo sem órgãos se manifesta no processo de desconstrução ou 

dissipação das formas de controle do organismo, como Deleuze diria. No lugar da carne, há a 

“viande”, que pode ser traduzida como carniça ou mesmo vianda, ou melhor, pela carne no 

seu estado pronta para ser digerida. A vianda “é o estado do corpo em que a carne e os ossos 

se confrontam localmente (...) é como se a carne descesse dos ossos, os ossos se erguessem da 

carne” (Ibidem, p.229). A Figura despida e deitada sobre a cama tem as coxas levantadas 

como um osso, por onde a carne pode escorrer. Escapar do corpo, do sistema orgânico que 

aprisiona os órgãos. É pela seringa também que a vianda tenta fugir: a seringa “funciona 

como órgão-prótese” (DELEUZE, 2001, p.56), muito antes do ensejo de contar a possível 

história de alguém que se injeta com droga, de um junkie que está perdido, ou mesmo o 

contrário disso tudo. A Figura deforma-se, contrai-se numa espécie de dilatamento em que, 

por sua vez, ganha movimento. É a síntese das características que Deleuze vê em Bacon. O 

movimento portanto percorre o corpo, e a vianda vai ganhando força, enquanto seu potencial 

de devir cresce. A fuga ruma ao infinito, à indiscernibilidade, pois a vianda busca juntar-se ao 

material. Um processo de devir-animal se projeta; devir-outro, em último nível. Devir 

inclusive como um ser de sensação.      

 O contorno, de início isolante, passa a desterritorializar, ao passo que uma outra 

Realidade, como em Pessoa, desenvolve-se via lógica da sensação. A Figura, agora mais 

nítida do que qualquer outra ordem, no quadro, parece sofrer. Não se trata de um 
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“personagem” que sofre”, mas sim da Figura que sofre. Figura sem rosto (subjetividade), 

apenas dotada de cabeça. Animalidade da cabeça: são as figuras acopladas de Bacon, como 

viu-se no segundo capítulo: “o homem em acoplamento com o seu animal, numa tauromaquia 

latente”. (DELEUZE, 2001, p.61). Acoplado com seus traços de animal, com seu contorno, 

com a cama, com o ambiente de poucas cores e formas. E no sentido do sofrimento em jogo, é 

preciso lembrar que para Deleuze o homem que sofre é um animal. A insistência pela figura, 

contrária à abstração, nega também o figurativo, porque na pintura de Bacon nada é 

comunicado, nada é narrado ou transmitido, a não ser sua estética de sensação. A obra é 

também acontecimento. O movimento é convergente com o de “Chuva Oblíqua”, onde as 

imagens intercruzam-se, saltam, oscilam entre tempos e lugares, para trazer a sensação à tona, 

ao primeiro plano. Ao invés do olhar ótico, o quadro requer o olhar tátil, como diz Deleuze, o 

olhar em que os olhos tateiam. É pela ponta da agulha, ao mesmo tempo em que o corpo 

tentar escapar, que é preciso passar o olho. A sensação estará na duração dessa passagem. O 

próprio quarto no quadro não remete-se a um lugar preciso, o cenário pode sugerir outros 

vários. Catástrofe e acaso são manuseados pelo pintor, através do diagrama, para que a queda 

ao caos não seja completa ou derradeira. E nisso, a sensação faz com que as forças e os 

movimentos sejam pintados ou escritos sob imagens poéticas, ampliando as conexões entre o 

que Fernando Pessoa projeta e resolve ao seu modo e Deleuze constroi conceitualmente em 

filosofia acerca, no caso, de Bacon e, numa esfera maior, a respeito da construção artística e 

do ser na sua diferença.  

 Ambos, num mesmo plano de imanência, introjetam o pensamento da sensação na 

arte, no intuito de extrair perceptos e afectos do vivido e do subjetivo, de formar verdadeiros 

blocos de sensações que serão a linguagem específica da pintura ou da literatura. O projeto da 

modernidade estão é testado, forçado ao limite, levando em conta a leitura de José Gil, como 

visto no terceiro capítulo. Assim, este trabalho tentou, além de apresentar um panorama 

crítico sobre a teoria sensacionista de Pessoa e a lógica da sensação de Deleuze, apontar 

primeiras hipóteses de convergência e transporte conceitual entre o pensamento dos dois 

autores. Embora o estudo restrinja-se ainda à sua manifestação inicial, aqui foram já 

projetadas inúmeras reflexões que promovem o encontro entre Deleuze e Pessoa, na função de 

preparar terreno para um diálogo mais intenso a ser desenvolvido em etapa posterior de 

pesquisa. O amadurecimento destas indagações, a inclusão de novas aproximações e a 

ampliação do diálogo a outras instâncias e a outros autores convergentes são propostas já 

então previstas em projeto de dissertação a ser posto em prática no por vir.      
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 7. ANEXOS 

 ANEXO 1 

 

 Fernando Pessoa 

V - Lá fora vai um redemoinho de sol os cavalos do carroussel ... 

  V 

 01 Lá fora vai um redemoinho de sol os cavalos do carroussel... 

 02 Árvores, pedras, montes, bailam parados dentro de mim... 

 03 Noite absoluta na feira iluminada, luar no dia de sol lá fora, 

 04 E as luzes todas da feira fazem ruído dos muros do quintal... 

 05 Ranchos de raparigas de bilha à cabeça 

 06 Que passam lá fora, cheias de estar sob o sol, 

 07 Cruzam-se com grandes grupos peganhentos de gente que anda na feira, 

 08 Gente toda misturada com as luzes das barracas com a noite e com o luar, 

 09 E os dois grupos encontram-se e penetram-se 

 10 Até formarem só um que é os dois... 

 11 A feira e as luzes da feira e a gente que anda na feira, 

  

 12 E a noite que pega na feira e a levanta ao ar, 

 13 Andam por cima das copas das árvores cheias de sol, 

 14 Andam visivelmente por baixo dos penedos que luzem ao sol, 

 15 Aparecem do outro lado das bilhas que as raparigas levam à cabeça, 

  

 16 E toda esta paisagem de Primavera é a lua sobre a feira, 

 17 E toda a feira com ruídos e luzes é o chão deste dia de sol... 

  

 18 De repente alguém sacode esta hora dupla como numa peneira 

 19 E, misturado, o pó das duas realidades cai 

 20 Sobre as minhas mãos cheias de desenhos de portos 

 21 Com grandes naus que se vão e não pensam em voltar... 

 22 Pó de oiro branco e negro sobre os meus dedos... 

 23 As minhas mãos são os passos daquela rapariga que abandona a feira, 

 24 Sozinha e contente como o dia de hoje... 

 8-3-1914 

 «Chuva Oblíqua». Poesias. Fernando Pessoa. (Nota explicativa de João Gaspar Simões e Luiz de Montalvor.) Lisboa: 

Ática, 1942 (15ª ed. 1995).  In: http://arquivopessoa.net/textos/866 . Acessado em 25/06/2015.  

 1ª publ. In Orpheu, nº 2. Lisboa: Abr.-Jun. 1915. 
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 ANEXO 2 

  

 “Lying Figure with Hypodermic Syringe”, 1963. Francis Bacon. 

 Oil on canvas, 197.5 x 144.8 cm - University Art Museum, Berkeley. 

 

 

     

http://www.francis-bacon.com/paintings/lying-figure-with-hypodermic-syringe-1963/?c=62-

63 (Acessado em 20/06/2015). 

 

http://www.francis-bacon.com/paintings/lying-figure-with-hypodermic-syringe-1963/?c=62-63
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