
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

O presente estudo trata de colocar em análise o conceito de improdutividade 

teorizado pelo filósofo Georges Bataille (1897-1962), que analisa este em seus 

diversos campos. Neste trabalho teremos como eixos principais de conceituação 

da improdutividade a religião, a antropologia, a economia e a literatura. Nossa 

hipótese é usar o fenômeno da improdutividade como chave de leitura para a 

compreensão do pensamento do filósofo, e propormos demonstrar como isto se 

relaciona e fundamenta a ideia de liberdade afirmada pelo pensador, a saber, a 

crítica da ideologia da utilidade e do produtivismo, fundamento que rege o mundo 

capitalista. Portanto abrindo a possibilidade de um ser que dispende de forma 

suntuosa ao ponto de romper com as amarras ao seu redor, tornando conceitos 

originados da racionalidade e do mundo do trabalho nulos. Nossa metodologia é 

a pesquisa bibliográfica de obras de Georges Bataille, livros de autores 

relacionados ao seu pensamento, e também textos de comentadores de sua 

filosofia. Esperamos como resultado a realização de uma constelação dos 

conceitos bataillianos, dos pensadores que foram inspiração para sua teoria, e, 

por fim, trazer seu pensamento para a contemporaneidade. 
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APRESENTAÇÃO 
 

Fabio Caprio Leite de Castro 
Os últimos anos testemunham um crescente interesse do público brasileiro 

pela obra de Georges Bataille. Antes pouco comentado, ou praticamente 

desconhecido, o pensamento batailliano foi objeto de um renovado interesse, 

especialmente nos campos da teoria literária e da filosofia. Um indício desse 

movimento é a tradução brasileira de seus principais livros para o português em 

edições brasileiras relativamente recentes.1 Outro importante indício é o florescente 

número de investigações, comentários e críticas à obra batailliana nas duas últimas 

décadas.2  

Apesar desses marcos balizadores, a sensação é de que tal processo ainda é 

bastante incipiente. Bataille segue sendo um autor pouco comentado, mesmo 

desprezado, seja na cultura acadêmica, seja fora dela. E sublinho que essa situação 

não é diferente em grupos e linhas de pesquisa que se voltam para a filosofia 

francesa, os quais praticamente desconsideram a obra batailliana. Curiosa 

circunstância, especialmente se fizermos o exercício de observar a presença e a 

influência de Bataille em diversos autores franceses da chamada geração de 1968, 

bem como em outros posteriores. Ainda que não tenhamos uma resposta para essa 

depreciação, não podemos ignorá-la. E talvez uma postura academicista pedante 

esteja aliançada à crença inverídica de que a obra batailliana não teria consistência 

filosófica.  

                                                     
1 Entre eles, O Erotismo (trad. Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014); A Literatura 
e o Mal (trad. Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015), A Parte Maldita precedida 
de “A Noção de Dispêndio” (Trad. Júlio Castañon Guimarães. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 
2016); Teoria da Religião, seguida de “Esquema de uma História das Religiões” (trad. Fernando 
Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016). 
2 A título ilustrativo, faço alusão ao resultado de algumas pesquisas, como as dissertações de Júlia 
Vilaça Goyatá, Georges Bataille e Michel Leiris : a experiência do sagrado (1930-1940).Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2012; e de Roberta Sendacz, Catherine Breillat e Georges Bataille: o ritual do 
impossível. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008; as teses de Fernando 
Scheibe, Coisa nenhuma: ensaio sobre literatura e soberania (na obra de Georges Bataille). 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004; e de Anderson Barbosa Camilo, Riso e 
lágrimas que não têm planos: o sujeito lacerado e a experiência interior, segundo Georges Bataille, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2020; e artigos de Rita de Paiva, “Bataille: 
condição humana e literatura”, Revista Discurso, 47, 2017, p. 107-12; bem como o capítulo de minha 
autoria, “Genet e o Mal: Sartre, Bataille, Derrida”. Adriano Correa et al. (Org). Filosofia Francesa 
Contemporânea. São Paulo: Anpof, 2017, p. 146-167.  
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Em sentido inverso, desafiando essa estranha resistência, o livro de Pedro A. 

Gregorio de Araujo, A Revolta contra a Utilidade, abre um caminho novo de 

investigação filosófica, através de uma profunda e detalhada perscrutação dos 

meandros do pensamento batailliano. Este livro segue a senda de um artigo 

publicado pelo autor “Em busca da continuidade perdida: erotismo e morte em 

Georges Bataille”.3 Sua interrogação fundamental mostra-se genuína. Como colocar 

em análise, evidenciar, mostrar as sinuosidades, os efeitos, as consequências, do 

conceito de improdutividade teorizado por Bataille?  

Não se trata de tarefa simples, considerando que o problema da 

improdutividade investigado por Bataille se desdobra em diversos campos, como a 

literatura, a religião, a economia e a antropologia. No entanto, esse árduo caminho 

traz uma recompensa ao leitor: percorrendo as veredas do excesso, do heterogêneo, 

da inutilidade, do dispêndio, do ritual sacrificial, do erotismo, da morte, da 

transgressão, do interdito, do mal secreto, Pedro de Araujo guia-nos em direção à 

crítica batailliana da ideologia da utilidade, fundamento polimórfico do capitalismo. 

E isso o autor realiza de forma segura, sem condescender com eventuais falhas ou 

lapsos, demonstrando a cada passo a maturidade de quem conhece os detalhes, as 

continuidades e descontinuidades do pensamento batailliano. 

O livro que o leitor encontra pode ser lido como introdução à Bataille, como 

um ensaio crítico e como um aprofundamento à sua obra pelo fio condutor do 

conceito de improdutividade. Isso porque o texto reúne qualidades difíceis de serem 

conjugadas, como o rigor filosófico, a solidez e a generosidade didática. Não é 

exagero entrever no livro de Pedro de Araujo um dos principais estudos filosóficos 

sobre Bataille no Brasil, quiçá o principal até o presente momento. 

 
 

Fabio Caprio Leite de Castro. 
Escola de Humanidades. 
PPG-Filosofia – PUCRS. 

                                                     
3 Intuitio, 13(1), e34275. 



 

 1. INTRODUÇÃO 

 

Há, em nossa sociedade um predomínio do útil: temos que ser úteis e 

produtivos o maior número de horas possíveis, precisamos pensar calcular 

racionalmente os resultados de determinadas ações, temos que subordinar coisas 

para chegarmos a determinados fins. Tal pensamento utilitário, no entanto, não está 

presente apenas na esfera do trabalho: quantas vezes usamos termos referentes à 

economia para tratarmos nossas relações pessoais? “Investimos” em determinada 

pessoa, “Valorizamos” amizades, e assim por diante. 

 No entanto, será que podemos dizer que a produtividade está realmente no 

centro de tudo que fazemos? Como podemos explicar fenômenos tidos como inúteis, 

como por exemplo, a própria arte. A arte não é algo necessário para termos um 

resultado econômico x ou y: não há necessidade racional na existência de 

determinados projetos arquitetônicos, apenas motivos ostentatórios.  

 Por isso, gostaríamos neste trabalho de apresentar a filosofia de um autor um 

tanto quanto marginal na filosofia enquanto instituição: o francês Georges Bataille 

(1897-1962). Bataille possui um pensamento que privilegia tudo aquilo que é tido por 

dispendioso e excessivo, e que é, portanto, excluído pela sociedade. E seu 

pensamento é uma crítica aos conceitos utilitários que norteavam sua sociedade e 

que ainda norteiam a nossa, tais quais, “acumulação”, “escassez”, “produtividade”, 

etc…  

 Podemos afirmar que Bataille, em toda sua obra, esteve a escrever sempre o 

mesmo texto, que viria a ser um texto da heterogeneidade. Portanto, gostaríamos de 

avisar de antemão aos nossos leitores que certos conceitos empregados por Bataille 

são, muitas das vezes, renomeados e usados novamente porém com certas 

diferenças sutis. Como é o caso, por exemplo, dos conceitos de “homogeneidade”, 

“economia restrita”, “interdito”, e “Bem”. Todos estes são utilizados para se referirem 

a como funciona o predomínio da utilidade na vida humana, no entanto eles possuem 

diferenças.  

 No primeiro capítulo explicitaremos as bases do pensamento heterológico de 

Bataille, e para isso iremos expor como ele analisa a estrutura psicológica da 

sociedade. Segundo o autor, nossa sociedade pode ser divida em duas partes: a 
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primeira, que temos ciência e que é aceita socialmente, é a homogeneidade; a 

segunda é pertencente a tudo aquilo que é fruto da improdutividade, que é chamada 

de heterogeneidade. Esta se divide em duas partes: aquela daquilo que é excluída por 

ser superior e aquela daquilo tido por inferior. Teremos que mostrar como o fascismo 

se relaciona sendo uma junção de heterogeneidade superior com a homogeneidade, 

e depois exporemos como Bataille pensa a sua heterologia: o estudo do totalmente 

diferente. 

 No segundo capítulo iremos expor o pensamento de dispêndio de Bataille. 

Começaremos com o texto A Noção de Dispêndio, em que Bataille defende, a partir 

dos achados antropológicos de Marcel Mauss, que o que predomina em todas as 

sociedades é o dispêndio, e não a utilidade. Depois disso falaremos da obra posterior 

A Parte Maldita, em que Bataille defende a mesma tese do texto anterior, porém sob 

um viés mais metafísico, apontando a existência de uma economia geral que começa 

com o sol que dispende puramente, contrapondo esse tipo de economia com as 

economias restritas que são focadas apenas na utilidade. 

 No terceiro capítulo falaremos sobre o sacrifício religioso, e como ele é uma 

forma de dispêndio. Neste capítulo do nosso trabalho começaremos comparando a 

existência do animal com a existência humana. Segundo Bataille, a existência animal 

é uma existência tal qual a água dentro da água, sem relações de subordinação, ao 

passo que a existência humana possui uma subordinação dos animais e da natureza 

para com os humanos. Depois, falaremos como o sacrifício religioso é visto por 

Bataille como uma forma tornar aquilo que foi profanado em sacro. E também 

trataremos de como a morte da vítima serve para o espectador e o sacrificador se 

sentirem mortos, e descobrirem a grande verdade da morte: que a morte revela 

apenas o nada. 

 No quarto capítulo será focado na questão do erotismo, que é, para Bataille, a 

aprovação da vida até na morte. Para entendermos isso, teremos que explicitar como 

o erotismo viola a individualidade do sujeito que se coloca em jogo voluntariamente 

para entrar em comunicação com outrem. Depois, explicaremos como se dá o jogo 

entre interdito e transgressão: um precisa do outro, logo, transgredir é sempre criar 

novos limites. 
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 No último capítulo falaremos sobre a noção de literatura segundo Bataille. 

Iniciaremos com uma breve caracterização de seus romances notando seus 

elementos recorrentes tanto substanciais quanto estilísticos. Depois mostraremos 

como isso é, na prática, ao vermos o seu primeiro romance História do Olho, que nos 

demonstra como funciona o seu conceito de transgressão. Por último, trataremos 

sobre a atitude de Bataille sobre a literatura como um todo. Para ele, a literatura é 

privilegiada porque ela pode se expressar como bem quiser. Ela é um produto do Mal, 

e precisa confessar-se culpada deste Mal que possibilitou sua liberdade. Liberdade 

esta que é um soberano reencontro da infância do autor, que entra em comunicação 

com seu leitor. 



 



 

2. UMA FILOSOFIA DO EXCESSO: COMO PENSAR O HETEROGÊNEO 
 
 
 

Nossa hipótese nesta dissertação é mostrar que o dispêndio, a 

improdutividade, é a “filosofia primeira” na obra de Georges Bataille. No entanto, se 

quisermos testar esta hipótese, necessitamos falar sobre os conceitos de 

homogeneidade e heterogeneidade. Fazendo isso podemos explicar o que é a 

heterologia que Bataille tem como uma espécie de método em sua obra. Para 

entender o homogêneo e o heterogêneo, teremos que analisar o texto de Bataille 

sobre a estrutura psicológica do fascismo. Teremos que entrar na questão do 

fascismo em si para que possamos analisar um exemplo de mistura de homogêneo 

com heterogêneo, pois nos focaremos nos dois conceitos-chave introduzidos por 

Bataille neste estudo. Depois disso, precisamos analisar o que Bataille entende como 

a “ciência” do totalmente outro que não o exclua ou o absorva, a heterologia, no texto 

sobre o valor de uso de Marquês de Sade. 

 

2.1 A ESTRUTURA PSICOLÓGICA DA SOCIEDADE 

  

O texto A Estrutura Psicológica do Fascismo é do mesmo ano de A Noção de 

Dispêndio, 1933, ano em que o fascismo estava no seu auge na Europa (Hitler tornar-

se-ia chanceler da Alemanha no início deste ano e Mussolini já havia tomado o poder 

na Itália). As teorias apresentadas por Georges Bataille em ambos os textos são 

complementares: no primeiro artigo Bataille nos retrata como a sociedade exclui 

aquilo que é considerado improdutivo para a sociedade, e no segundo Bataille 

demonstra como, apesar de excluído, o improdutivo está no centro da sociedade.  

 Para Bataille, a sociedade teria um lado de dentro, e um lado de fora: aquele é 

o homogêneo, este o heterogêneo. A homogeneidade é associada à utilidade, o 

medível, conceitos liberais em geral, ao passo que a heterogeneidade escapa de 

definições, sendo melhor comparada a um choque, produto da improdutividade, 

sendo definida como um absolutamente outro. Exemplos de heterogeneidade são 

também radicalmente diferentes entre si: Bataille dá como exemplo de 

heterogeneidade tanto o fascismo como as classes oprimidas. Porém, o pensador 

francês realiza uma bifurcação no conceito, inspirado pelos estudos do sagrado: 
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assim como há um sagrado puro e impuro, há uma heterogeneidade pura, soberana, 

imperativa, e uma heterogeneidade impura.  

 A heterogeneidade soberana se associa a valores tidos, historicamente, como 

transcendentais, enquanto a heterogeneidade impura está atrelada ao que é tido por 

lixo e abjeto da sociedade. As forças homogêneas percebem que não possuem força 

para fundamentar seu domínio, e, portanto, buscam a ajuda de forças heterogêneas, 

de modo para oprimir a heterogeneidade impura, isto é, os setores menos 

favorecidos da sociedade.  

 Faremos o seguinte: falaremos sobre o homogêneo e como ele se identifica 

com a sociedade da produtividade e na sequência diremos como o heterogêneo se 

apresenta e se divide em dois: o heterogêneo superior e inferior. Não trataremos da 

análise psicológica do fascismo empreendida por Bataille, pois este não é nosso 

assunto, embora seja necessário falar sobre para ilustrar melhor o que é o 

heterogêneo. Nosso assunto é demonstrar como a sociedade homogênea exclui o 

dispêndio heterogêneo, e, portanto, todas as atividades que pretendemos estudar 

(erotismo, literatura e sacrifício religioso). 

 

2.1.1 O Homogêneo 

 

 Bataille inicia o artigo apresentando seu objetivo com ele, que seria apresentar 

a superestrutura da sociedade e sua relação com a infraestrutura econômica à luz 

do fascismo, porém ele reconhece que para fazer isso é necessário descrever a 

sociedade como um todo, e é precisamente nesta parte que gostaríamos de nos ater 

por hora no nosso trabalho: 

 

Este ensaio tenta uma representação rigorosa (se não compreensiva) da 

superestrutura social e suas relações com a infraestrutura econômica à luz do 

fascismo. […] No entanto, a simples apresentação da estrutura do fascismo teve 

de ser precedida por uma descrição da estrutura social como um todo.1 

                                                     
1 “This essay attempts a rigorous (if not comprehensive) representation of the social superstructure 
and its relations to the economic infrastructure in the light of fascism. […] However, the simple 
presentation of the structure of fascism had to be preceded by a description of the social structure as 
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 A exposição começa por aquilo que está mais visível na sociedade, isto é, seu 

lado homogêneo, que numa simples definição significa “a comensurabilidade de 

elementos e a consciência desta comensurabilidade”, de acordo com Bataille.2 A 

parte homogênea da sociedade serve para dar regras fixas para a existência humana, 

bem como a exclusão da violência deste modo de ser. Para exemplificar, seria como 

a vida em sociedade é regida por regras, e o infrator, ou seja, aquele que comete a 

violência, tem sua exclusão da comunidade homogênea.  

 O seu fundamento é nada mais nada menos que a própria produção, nas 

palavras de Bataille: “A sociedade homogênea é a sociedade produtiva, isto é, a 

sociedade útil. Cada elemento inútil é excluído, não da sociedade, mas de sua parte 

homogênea.”3 O inútil está excluído, não da sociedade como um todo, e sim da sua 

parte homogênea, porém como se diferencia o útil do inútil? O útil nunca é válido em 

si mesmo, o útil é julgado como tal com base na utilidade que ele teria para uma outra 

atividade, e assim por diante, ad infinitum; a atividade útil tem uma medida em 

comum com outra atividade que também é útil, e tal medida em comum é o dinheiro. 

Por exemplo, na obra, O Erotismo, Bataille chama o homogêneo de mundo do 

trabalho, ou seja, nosso mundo comum, onde tudo é reduzido ao princípio da 

utilidade e do trabalho. Vladimir Safatle, ao falar sobre a questão do trabalho na obra 

de Bataille, resume o que o francês quis dizer ao teorizar acerca da utilidade e seu 

papel na vida dos sujeitos:  

 

Fica claro como a utilidade aparece não apenas enquanto modo de descrição da 

racionalidade própria a um sistema socioeconômico determinado, mas 

principalmente como o princípio fundamental de definição moral da natureza dos 

sujeitos inerentes a tal sistema. Os sujeitos racionais no interior do capitalismo 

são aqueles que organizam suas ações tendo em vista sua autoconservação, a 

manutenção de seus bens, o cálculo econômico de seus esforços e a fruição de 

formas moderadas de prazer, ou seja, formas de prazer  que  não  nos  coloquem 

                                                     
a whole.” (BATAILLE, Georges. The Psychological Structure of Fascism. Trad. Carl R. Lovitt. New 
German Critique, n. 16, inverno, 1979, p. 64, tradução nossa) 
2 “Homogeneity signifies here the commensurability of elements and the awareness of this 
commensurability” (Ibid., tradução nossa) 
3 “Homogeneous society is productive society, namely useful society. Every useless element is 
excluded, not from all of society, but from its homogeneous part.” (Ibid., p. 65, tradução nossa) 
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fora de nosso próprio domínio.4 

 

 A utilidade seria portanto o norteador tanto do sistema capitalista quanto da 

moral dos indivíduos que vivem neste determinado sistema. As vidas são regidas por 

valores compatíveis com os valores econômicos tradicionais, como a 

autoconservação, o cálculo econômico, o hedonismo moderado, etc… Tal é a forma 

que a homogeneidade opera para assimilar tudo em seu caminho: por meio da 

utilidade e do trabalho.  

 A homogeneidade social tem como objetivo a redução dos indivíduos a uma 

medida comum, conforme Bataille afirma: “a sociedade homogênea [se produz] 

como uma redução à medida comum.”5 Cada homem vale aquilo que ele produz, 

segundo a sociedade homogênea, que tem sua homogeneidade fundamentada pela 

classe burguesa. Isto é, a parte homogênea da sociedade é constituída por esta 

classe: “a parte homogênea da sociedade é feita por aqueles homens que tem os 

meios de produção ou o dinheiro destinado para sua manutenção ou compra”.6 É a 

burguesia que decide o valor, e, portanto, é ela que governa a sociedade homogênea.  

 O ser humano, dentro desta forma de existência, para de ter valor em si 

mesmo, e torna-se mera função dentro dos limites calculáveis da homogeneidade, e 

esta redução da humanidade, segundo Bataille, começa dentro do setor médio da 

própria burguesia e se estende ao máximo possível para as classes médias. Porém, 

há uma classe irreduzível à homogeneidade, a saber, o proletariado industrial, que se 

encontra em uma posição contraditória: quando ele está no seu trabalho ele está 

incluso na homogeneidade, porém, assim que ele coloca o pé para fora do trabalho, 

ele é excluído, tal como um estranho para seu superior, Bataille afirma:  

 

Mas o proletariado industrial permanece, em geral, irreduzível. Ele mantém uma 

relação dupla à atividade homogênea: a última o exclui – não do trabalho, mas 

                                                     
4 SAFATLE, Vladimir. O Circuito dos Afetos: Corpos Políticos, Desamparo e o Fim do Indivíduo. 2 ed. 
rev., 4. reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2018, p. 161. 
5 “[…] homogeneous society as a reduction to the common measure […]” (BATAILLE, Georges. The 
Psychological Structure of Fascism. Trad. Carl R. Lovitt. New German Critique, n. 16, inverno, 1979, p. 
76, tradução nossa) 
6 “the homogeneous part of society is made up of those men who own the means of production or the 
money destined for their upkeep or purchase” (Ibid., p. 65, tradução nossa, grifos do autor) 
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dos lucros. Enquanto agentes de produção, os trabalhadores caem dentro do 

modelo de organização social, mas a redução homogênea como regra afeta 

somente suas atividades salariais; eles estão integrados na homogeneidade 

psicológica em termos de comportamento no trabalho, mas não geralmente 

enquanto homens.7 

 

 A teoria de Bataille acerca da redução do homem a uma função é similar à 

teoria marxiana da alienação, embora Bataille não cite Marx em seu texto. De fato, o 

texto de Bataille começa com uma crítica ao marxismo, dizendo que “o marxismo 

não empreendeu nenhuma elucidação geral das modalidades peculiares à formação 

da sociedade religiosa e política”8, sendo esta a justificativa para seu ensaio. Porém, 

Bataille dá razão à concepção de Estado que está presente nas obras marxistas: “No 

período contemporâneo, a homogeneidade social está ligada à classe burguesa por 

elos essenciais.”9 Lembremos da concepção marxista de Estado, de acordo com 

Vladímir Lênin: “Segundo Marx, o Estado é um órgão de dominação de classe, um 

órgão de opressão de uma classe por outra, é a criação da ‘ordem’ que legaliza e 

consolida essa opressão, moderando o conflito das classes.” 10  O Estado é, na 

filosofia marxista, uma forma de oprimir determinada classe. Tal concepção é 

importante lembrar-se, pois Bataille afirma que a homogeneidade social é uma forma 

de vida precária, e sujeita tanto à violência externa, quanto à dissidência interna, logo, 

sendo necessário recorrer a elementos imperativos. Porém, o Estado não é um 

elemento imperativo, e sim um elemento que media as relações das classes 

homogêneas para com as agências soberanas (por exemplo, o exército):  

 

                                                     
7 “But the industrial proletariat remains for the most part irreducible. It maintains a double relation to 
homogeneous activity: the latter excludes it- not fromwork but from profit. As agents of production, 
the workers fall within the framework of the social organization, but the homogeneous reduction as a 
rule only affects their wage-earning activity; they are integrated into the psychological homogeneity 
in terms of their behavior on the job, but not generally as men.” (Ibid., p. 65, tradução nossa, grifos do 
autor) 
8 “Marxism did not undertake any general elucidation of the modalities peculiar to the formation of 
religious and political society.” (Ibid., p. 64, tradução nossa) 
9 “In the contemporary period, social homogeneity is linked to the bourgeois class by essential ties” 
(Ibid., p. 66, tradução nossa, grifos do autor) 
10 LÊNIN, Vladímir Ilitch. O Estado e a Revolução: a Doutrina do Marxismo sobre o Estado e as Tarefas 
do Proletariado na Revolução. Trad. Edições Avante!. 1 ed. Sao Paulo: Boitempo, 2017, p. 29. 
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O próprio Estado não é um desses elementos imperativos; ele é diferente de reis, 

chefes de exército ou de nações, mas é o resultado das modificações sofridas 

por uma parte da sociedade homogênea ao entrar em contato com esses 

elementos. Essa parte é uma formação intermediária entre as classes 

homogêneas e os órgãos soberanos dos quais deve emprestar seu caráter 

obrigatório, mas cujo exercício da soberania deve confiar nela como 

intermediário.11 

 

 A fragilidade da homogeneidade está no fato dela depender inteiramente da 

homogeneidade no campo econômico. Caso haja contradição dentro do sistema 

produtivo, ocorre uma dissociação da da existência social homogênea, isto é, setores 

da sociedade param de ter interesse na perpetuação da homogeneidade social, e 

preferem a vê-la destruída, fazendo com que haja uma filiação de elementos 

anteriormente homogêneos para uma existência heterogênea. A massa 

anteriormente afilhada à homogeneidade junta-se a forças heterogêneas:  

 

A homogeneidade social depende fundamentalmente da homogeneidade (no 

sentido geral da palavra) do sistema produtivo. Toda contradição decorrente do 

desenvolvimento da vida econômica implica, portanto, uma dissociação 

tendencial da existência social homogênea.12 

 

 Agora em que setores da sociedade associam-se à heterogeneidade, é hora 

de demonstrar o estudo de Bataille sobre a temática. 

 

2.1.2 A Heterogeneidade 

  

Definir  a  heterogeneidade é, Bataille admite, problemático, tendo em vista que 

                                                     
11 “The state is not itself one of these imperative elements; it is distinct from kings, heads of the army, 
or of nations, but it is the result of the modifications undergone by a part of homogeneous society as 
it comes into contact with such elements. This part is an intermediary formation between the 
homogeneous classes and the sovereign agencies from which it must borrow it obligatory character, 
but whose exercise of sovereignty must rely upon it as an intermediary.” (BATAILLE, Georges. The 
Psychological Structure of Fascism. Trad. Carl R. Lovitt. New German Critique, n. 16, inverno, 1979, p. 
66, tradução nossa) 
12 “Social homogeneity fundamentally depends upon the homogeneity (in the general sense of the 
word) of the productive system. Every contradiction arising from the development of economic life 
thus entails a tendential dissociation of homogeneous social existence.”(Ibid., p. 67, tradução nossa) 
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ela escapa a todas objetificações pois ele é absolutamente outro. A própria palavra 

“heterogêneo” já nos indica que é inassimilável por definição. Isto impacta tanto a 

assimilação do diferente no campo científico quanto no campo social, Bataille 

argumenta: “Esta impossibilidade que tem um impacto fundamental na assimilação 

social, também tem um impacto na assimilação científica.”13 Segundo Bataille, estes 

dois tipos de assimilação tem como objetivo estabelecer a homogeneidade e excluir 

a heterogeneidade: a ciência estabelece a homogeneidade dos fenômenos 

estudados, e a sociedade precisa assegurar sua homogeneidade sempre. “Esses 

dois tipos de assimilação têm uma estrutura única: o objetivo da ciência é 

estabelecer a homogeneidade dos fenômenos.”14 Pode-se dizer, portanto, que os 

elementos heterogêneos estão sujeitos à censura em ambos os campos: “Em tais 

condições, os elementos heterogêneos, ao menos como tais, encontram-se sujeitos 

a uma censura de fato.”15 Censura esta que faz Bataille nos lembrar de conceitos 

psicanalíticos, para exemplificar melhor sua tese. A exclusão dos elementos 

heterogêneos pelas forças homogêneas é o mesmo tipo de exclusão que o 

inconsciente sofre nas mãos da consciência: “A exclusão dos elementos 

heterogêneos do reino homogêneo da consciência lembra formalmente a exclusão 

dos elementos, descritos (pela psicanálise) como inconscientes, cuja censura exclui 

do ego consciente.” 16  Portanto, Bataille afirma que é preciso entender a 

heterogeneidade como uma “diferença não-explicável” primeiramente para poder 

dar início a um estudo sobre o fenômeno. 

 O pensador francês nos aponta seis considerações para melhor ilustrar o que 

viria a ser o conceito de heterogeneidade. A primeira aproximação feita acerca do 

conceito por Bataille é a partir dos estudos da sociologia da religião, em que da 

mesma forma em que mana e tabu seriam formas particulares do sagrado, o sagrado 

                                                     
13 “this impossibility which has a fundamental impact on social assimilation, likewise has an impact 
on scientific assimilation.” (Ibid., p. 67-68, tradução nossa) 
14 “These two types of assimilation have a single structure: the object of science is to establish the 
homogeneity of phenomena.” (Ibid., p. 68, tradução nossa, grifos do autor) 
15 “In such conditions, the heterogeneous elements, at least as such, find themselves subjected to a 
de facto censorship.” (Ibid., p. 68, tradução nossa) 
16 “The exclusion of heterogeneous elements from the homogeneous realm of consciousness formally 
recalls the exclusion of the elements, described (by psychoanalysis) as unconscious, which 
censorship excludes from the conscious ego.” (Ibid., p. 68, tradução nossa, grifos do autor.) 
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em si é uma forma particular do heterogêneo. Ou seja: fenômenos como mana e tabu 

estão dentro do sagrado, e o sagrado dentro do heterogêneo:  

 

Assim como, na sociologia religiosa, mana e tabu designam formas restritas às 

aplicações particulares de uma forma mais geral, o sagrado, o próprio sagrado 

pode ser considerado como uma forma restrita do heterogêneo.17 

 

 Bataille explica com mais clareza: tanto a mana como o tabu são de definição 

fácil, pois eles dizem respeito a fenômenos limitados e restritos. Mana é a energia 

mágica líderes religiosos possuem, e o tabu é uma proibição, de acordo com as 

palavras de Bataille:  

 

Mana designa a força misteriosa e impessoal de indivíduos como reis e 

feiticeiros. O tabu indica a proibição social do contato referente, por exemplo, a 

cadáveres e mulheres menstruadas. Dados os fatos precisos e limitados a quais 

eles se referem, estes aspectos da vida heterogênea são fáceis de definir.18 

 

 Mas o que acontece quando ampliamos o fenômeno estudado? Isto é, se 

quisermos definir o sagrado? Encontramos mais dificuldades em nosso caminho, 

Bataille afirma, precisamente por conter mais comportamentos dentro de seu 

âmbito: “No entanto, uma compreensão explícita do sagrado, cujo campo de 

aplicação é relativamente vasto, apresenta dificuldades consideráveis.”19 A definição 

do sagrado não é apenas algo referente a uma magia dos líderes religiosos ou uma 

proibição social, mas sim o conjunto dessas e mais outras práticas. Bataille aqui 

relembra de quando o sociólogo Émile Durkheim percebeu que é impossível dar uma 

definição científica afirmativa do sagrado, e se resignou a definir o mundo sagrado 

como absolutamente heterogêneo ao mundo profano. Para o sociólogo francês não 

                                                     
17  “Just as, in religious sociology, mana and taboo designate forms restricted to the particular 
applications of a more general form, the sacred, so may the sacred itself be considered as a restricted 
form of the heterogeneous.”(Ibid., p. 68, tradução nossa, grifos do autor.) 
18 “Mana designates the mysterious and impersonal force possessed by individuals such as kings and 
witch doctors. Taboo indicates the social prohibition of contact pertaining, for example, to cadavers 
and menstruating women. Given the precise and limited facts to which they refer, these aspects of 
heterogeneous life are easy to define.” (Ibid., p. 68-69, tradução nossa, grifos do autor.) 
19  “However, an explicit understanding of the sacred, whose field of application is relatively vast, 
presents considerable difficulties.”(Ibid., p. 69, tradução nossa, grifos do autor.) 
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basta uma definição hierárquica, pois esta seria muito abrangente e ambígua, logo 

Durkheim define o sagrado em sua heterogeneidade advinda da sua relação com o 

profano, heterogeneidade esta que é diferente de todas as outras pelo fato dela ser 

absoluta no tocante ao sagrado. Vejamos como Durkheim define o sagrado em seu 

estudo de sociologia da religião, As Formas Elementares da Vida Religiosa:  

 

Mas, se uma distinção puramente hierárquica é um critério ao mesmo tempo 

muito geral e muito impreciso, não nos resta outra coisa para definir o sagrado 

em relação ao profano, a não ser sua heterogeneidade. E o que torna essa 

heterogeneidade suficiente para caracterizar semelhante classificação das 

coisas e distingui-la de qualquer outra é justamente o fato de ela ser muito 

particular: ela é absoluta.20 

 

 Segundo Jürgen Habermas, a caracterização do objeto sagrado na sociologia 

durkheimiana é de um objeto que tem um poder de sedução e atração ao mesmo 

tempo em que assusta e repele: diante da imagem sagrada somos atraídos, mas logo 

repelidos – eis seu caráter paradoxal que também está presente no heterogêneo 

como um todo, de acordo com Habermas: “os objetos sagrados são dotados de uma 

força aurática que seduz e atrai os homens, ao mesmo tempo que os aterroriza e 

repele.”21 Além do mais, quando tocados tais objetos transportam o sujeito para um 

nível de realidade que está para além daquele profano, ou seja, a realidade dos 

objetos religiosos não pode ser homogenizada, calculada. Ainda de acordo com o 

filósofo alemão:  

 

Quando tocados, desencadeiam efeitos de choque e representam um outro e 

mais elevado nível de realidade: não são mensuráveis conforme as coisas 

profanas, escapam a um exame homogeneizador que assimila o estranho ao 

conhecido e explica o imprevisto com o auxílio do habitual.22 

 

                                                     
20 DURKHEIM, Émile. As Formas Elementares da Vida Religiosa: o Sistema Totêmico na Austrália. 
Trad. Paulo Neves. 1 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 21-22, grifos do autor. 
21 HABERMAS, Jurgen. O Discurso Filosófico da Modernidade: Doze Lições. Trad. Luiz Sérgio Repa, 
Rodnei Nascimento. 1 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 306. 
22 Ibid.  
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 Entretanto, é necessário fazer a seguinte observação: a concepção de 

heterogeneidade para Durkheim não é a mesma concepção teorizada por Bataille. O 

filósofo Paul Hegarty afirma que, para Georges Bataille, a heterogeneidade é 

absoluta, no entanto, a noção de “absoluto” é uma noção que está dentro da lógica 

homogênea, o que neutralizaria a heterogeneidade. A heterogeneidade é, antes de 

tudo, para o escritor de A História do Olho, aquilo que transgride o absoluto: “Para 

Bataille, a divisão é de fato absoluta, mas a ideia de absoluto é uma ideia firmemente 

dentro da homogeneidade; a heterogeneidade é o que quebra o que é considerado 

absoluto – é o que transgride.”23 Enquanto que a concepção de Durkheim acerca da 

heterogeneidade é que ela é estática e divisora, Bataille considera a heterogeneidade 

como aquilo que está fora e o processo que levou a esta exclusão, bem como a forma 

pode retornar, de acordo com Hegarty: “Para Durkheim, a heterogeneidade é estase 

e separação; para Bataille, é o que está do lado de fora, mas também o processo pelo 

qual veio a estar do lado de fora e pelo qual pode voltar novamente (em sacrifício, por 

exemplo, ou no festival).”24  

 O sagrado, segundo Bataille, só pode ser conhecido positivamente de forma 

implícita. Podemos dizer, então, que a forma aceita por Bataille de descrever o 

sagrado é pela via da teologia negativa, pois todas tentativas de descrever o sagrado 

positivamente estão fadadas ao fracasso, visto nossa impossibilidade de apreender 

a heterogeneidade de forma científica. De fato, Bataille retorna aos exemplos da 

mana e tabu para falar das reações causadas pelo heterogêneo. Segundo ele, o 

heterogêneo é, ao mesmo tempo, possuidor de uma energia misteriosa e perigosa tal 

qual a mana, e sujeito a uma proibição social que o separa da existência homogênea, 

ou seja, é um tabu, e é neste sentido que ele contém o campo do sagrado dentro de 

si:  

No entanto, é possível admitir que o sagrado seja conhecido positivamente, pelo 

menos implicitamente (uma vez que a palavra é comumente usada em todas as 

línguas, esse uso supõe uma significação percebida por toda a humanidade). 

                                                     
23  “For Bataille, the split is indeed absolute, but the idea of absoluteness is one firmly within 
homogeneity; heterogeneity is what breaks what is held to be absolute – it is that which transgresses.” 
(HEGARTY, Paul. Georges Bataille: Core Cultural Theorist. Londres: SAGE, 2000, p. 29, tradução nossa.) 
24 “For Dürkheim, the heterogeneity is stasis and separation, for Bataille it is that which is outside, but 
also the process by which it came to be outside, and by which it can come back in again (in sacrifice, 
for example, or the festival).” (Ibid, tradução nossa.) 
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Esse conhecimento implícito de um valor heterogêneo permite que um caráter 

vago, mas positivo, seja comunicado à sua descrição. No entanto, pode-se dizer 

que o mundo heterogêneo é amplamente composto pelo mundo sagrado, e que 

reações análogas às geradas por coisas sagradas são provocadas por coisas 

heterogêneas que, estritamente falando, não são consideradas sagradas. Essas 

reações são tais que se supõe que a coisa heterogênea é carregada com uma 

força desconhecida e perigosa (lembrando a mana polinésia) e que uma certa 

proibição social de contato (tabu) a separa do mundo homogêneo ou comum 

(que corresponde ao mundo profano na oposição estritamente religiosa).25 

 

 A segunda caraterização do heterogêneo é referente à sua relação com o 

dispêndio improdutivo (ponto que é de imensa importância para nós aqui). De acordo 

com Bataille, a heterogeneidade é tudo aquilo que resulta do dispêndio improdutivo, 

ou seja, tudo aquilo que não está de acordo com a corrente da utilidade homogênea, 

e isso inclui tanto o que é excluído como inferior e quanto o que é considerado como 

superior:  

o mundo heterogêneo inclui tudo o que resulta de dispêndios improdutivos (as 

coisas sagradas fazem parte desse todo). Isso consiste em tudo que é rejeitado 

pela sociedade homogênea como desperdício ou como valor transcendente 

superior.26  

 

 Habermas define este aspecto do heterogêneo com uma frase: “O mundo 

heterogêneo comporta-se perante o mundo profano como o supérfluo.”27 Tudo que 

                                                     
25 “It is nevertheless possible to admit that the sacred is known positively, at least implicitly (since the 
word is commonly used in every language, that usage supposes a signification perceived by the whole 
of mankind). This implicit knowledge of a heterogeneous value permits a vague but positive character 
to be communicated to its description. Yet, it can be said that the heterogeneous world is largely 
comprised of the sacred world, and that reactions analogous to those generated by sacred things are 
provoked by heterogeneous things that are not, strictly speaking, considered to be sacred. These 
reactions are such that the heterogeneous thing is assumed to be charged with an unknown and 
dangerous force (recalling the Polynesian mana) and that a certain social prohibition of contact 
(taboo) separates it from the homogeneous or ordinary world (which corresponds to the profane world 
in the strictly religious opposition).” (BATAILLE, Georges. The Psychological Structure of Fascism. 
Trad. Carl R. Lovitt. New German Critique, n. 16, inverno, 1979, p. 69, tradução nossa, grifos do autor.) 
26 “The heterogeneous world includes everything resulting from unproductive expenditure (sacred 
things themselves form part of this whole). This consists of everything rejected by homogeneous 
society as waste or as superior transcendent value.” (Ibid., tradução nossa, grifos do autor.) 
27 HABERMAS, Jurgen. O Discurso Filosófico da Modernidade: Doze Lições. Trad. Luiz Sérgio Repa, 
Rodnei Nascimento. 1 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 306. 
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é supérfluo pertence ao heterogêneo, e os exemplos dados por Bataille de produtos 

do dispêndio improdutivo são vários: desde os dejetos humanas, até organizações 

sociais que escapam da estrutura capitalista (multidões, aristocracias, castas 

guerreiras, aqueles que são ingovernáveis), passando pelos atos e palavras eróticas. 

O que todos estes fenômenos tão heterogêneos entre si tem em comum? Todos são 

gerados pelo dispêndio improdutivo, e, prontamente, são excluídos da 

homogeneidade social ou como lixo, ou como transcendentais. Vejamos os 

exemplos listados por Bataille:  

 

Estão incluídos os produtos residuais do corpo humano e certas matérias 

análogas (lixo, vermes, etc.); as partes do corpo; pessoas, palavras ou atos com 

um valor erótico sugestivo; os vários processos inconscientes, como sonhos ou 

neuroses; os numerosos elementos ou formas sociais que a sociedade 

homogênea é impotente para assimilar: multidões, guerreiros, classes 

aristocráticas e empobrecidas, diferentes tipos de indivíduos violentos ou pelo 

menos aqueles que recusam o governo (loucos, líderes, poetas, etc.).28 

 

 Então os fenômenos heterogêneos são produtos de dispêndio improdutivo, 

são variados entre si e radicalmente diferentes comparados à realidade homogênea. 

Isso nos leva à terceira caracterização do heterogêneo para Bataille: as reações 

originadas a partir dele. Segundo o autor, a heterogeneidade provoca reações 

radicais do sujeito que as presencia, podendo levar a uma atração ou uma repulsa 

extremada, ou até mesmo a uma repulsa seguida de atração. Os objetos que causam 

esse tipo de reação são, necessariamente, heterogêneos, conforme escreve Bataille:  

 

Dependendo da pessoa, elementos heterogêneos provocarão reações afetivas de 

intensidade variável, e é possível supor que o objeto de qualquer reação afetiva 

seja necessariamente heterogêneo (se não geralmente, pelo menos em relação 

                                                     
28 “Included are the waste products of the human body and certain analogous matter (trash, vermin, 
etc.); the parts of the body; persons, words, or acts having a suggestive erotic value; the various 
unconscious processes such as dreams or neuroses; the numerous elements or social forms that 
homogeneous society is powerless to assimilate: mobs, the warrior, aristocratic and impoverished 
classes, different types of violent individuals or at least those who refuse the rule (madmen, leaders, 
poets, etc.).” (BATAILLE, Georges. The Psychological Structure of Fascism. Trad. Carl R. Lovitt. New 
German Critique, n. 16, inverno, 1979, p. 69, tradução nossa.) 



 

 

 
 

Pedro Antonio Gregorio de Araujo | 31 

 

ao sujeito). Às vezes há atração, às vezes repulsa e, em certas circunstâncias, 

qualquer objeto de repulsa pode se tornar um objeto de atração e vice-versa.29 

 

 Ainda sobre as reações Bataille demonstra sua quarta caraterização: pode-se 

adjetivar as heterogêneo com a violência, o excesso, o delírio e a loucura. Claramente 

isso é mais palpável quando se está falando sobre pessoas e grupos associados à 

heterogeneidade, Bataille concede, contudo, isso também estaria presente com 

certos objetos inertes, como, por exemplo, um corpo em estado de decomposição 

também possui marcas de violência, podendo causar delírio nos entes queridos que 

o veem. Excesso e violência fazem parte de sua natureza, conforme afirma Bataille 

aqui. Porém, não se trata de um “excesso” no quesito quantitativo, e sim qualitativo. 

Um excesso que se torna isso pela sua característica de absolutamente outro:  

 

Violência, excesso, delírio, loucura caracterizam elementos heterogêneos em 

graus variados: ativos, como pessoas ou multidões, resultam da violação das leis 

da homogeneidade social. Essa característica não se aplica adequadamente a 

objetos inertes, mas estes apresentam uma certa conformidade com emoções 

extremas (se é possível falar da natureza violenta e excessiva de um corpo em 

decomposição).30 

 

 A realidade do heterogêneo é diferente da realidade do homogêneo: eis a 

quinta tipificação apresentada por Bataille. A homogeneidade tem uma realidade que 

se apresenta de forma abstrata e neutra, a partir de objetos definidos de forma clara 

e distinta, seria a realidade específica de objetos sólidos, afirma Bataille: “A realidade 

homogênea se apresenta com o aspecto abstrato e neutro de objetos estritamente 

definidos e identificados (basicamente, é a realidade específica de objetos 

                                                     
29 “Depending upon the person, heterogeneous elements will provoke affective reactions of varying 
intensity, and it is possible to assume that the object of any affective reaction is necessarily 
heterogeneous (if not generally, at least with regard to the subject). There is sometimes attraction, 
sometimes repulsion, and in certain circumstance, any object of repulsion can become an object of 
attraction and vice versa.”(Ibid., tradução nossa, grifos do autor.) 
30  “Violence, excess, delirium, madness characterize heterogeneous elements to varying degrees: 
active, as persons or mobs, they result from breaking the laws of social homogeneity. This 
characteristic does not appropriately apply to inert objects, yet the latter do present a certain 
conformity with extreme emotions (if it is possible to speak of the violent and excessive nature of a 
decomposing body).” (Ibid., p. 70, tradução nossa, grifos do autor.) 
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sólidos).”31 Enquanto isso, a realidade heterogênea tem o aspecto de choque. Isto é, 

ela se apresenta como um valor que passa de uma coisa para outra de forma quase 

que abstrata, de modo que a mudança pareça ter acontecido no juízo do sujeito, e 

não no mundo físico:  

 

A realidade heterogênea é a de uma força ou choque. Ela se apresenta como uma 

carga, como um valor, passando de um objeto para outro de maneira mais ou 

menos abstrata, quase como se a mudança estivesse ocorrendo não no mundo 

dos objetos, mas apenas nos julgamentos do sujeito.32  

 

 Porém, isto não significa que a realidade heterogênea é de natureza relativista, 

onde tudo depende do sujeito e de sua percepção falível, Bataille aponta como um 

contraexemplo a função dos objetos utilizados para atividades eróticas. Para ele, a 

função destes está embasada em sua natureza objetiva. O que a realidade 

heterogênea permite é transmitir esse valor erótico para um outro objeto análogo ou 

próximo:  

O aspecto anterior, no entanto, não significa que os fatos observados devam ser 

considerados subjetivos: logo, a ação dos objetos da atividade erótica está 

manifestamente enraizada em sua natureza objetiva. No entanto, de uma 

maneira desconcertante, o sujeito tem a capacidade de deslocar o valor excitante 

de um elemento para outro análogo ou vizinho.33 

 

 Em suma, o que a realidade heterogênea tem de tão diferente da realidade 

homogênea é que dentro dela os símbolos de significância afetiva têm tanto valor 

quanto os elementos fundamentais e a parte pode ter o mesmo valor que o todo: “Na 

realidade heterogênea, os símbolos carregados com valor afetivo têm a mesma 

                                                     
31 “Homogeneous reality presents itself with the abstract and neutral aspect of strictly defined and 
identified objects (basically, it is the specific reality of solid objects).” (Ibid., tradução nossa, grifos do 
autor.) 
32 “Heterogeneous reality is that of a force or shock. It presents itself as a charge, as a value, passing 
from one object to another in a more or less abstract fashion, almost as if the change were taking 
place not in the world of objects but only in the judgments of the subject.” (Ibid., tradução nossa, grifos 
do autor.) 
33 “The preceding aspect nevertheless does not signify that the observed facts are to be considered 
as subjective: thus, the action of the objects of erotic activity, is manifestly rooted in their objective 
nature. Nonetheless, in a disconcerting way, the subject does have the capacity to displace the exciting 
value of one element onto an analogous or neighboring one.” (Ibid., tradução nossa.) 
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importância que os elementos fundamentais, e a parte pode ter o mesmo valor que o 

todo.”34 Esta diferença gritante entre ambas as realidades também implica que para 

conhecer a heterogeneidade não adianta usar a metodologia científica usada pela 

sociedade homogênea. O caminho para conhecer a heterogeneidade é por meio de 

métodos não-convencionais, como por exemplo os métodos místicos das 

sociedades antigas e a interpretação dos sonhos psicanalítica. Seria necessário 

aquilo que Bataille denomina, posteriormente, de experiência interior:  

 

É fácil notar que, uma vez que a estrutura do conhecimento para uma realidade 

homogênea é a da ciência, o conhecimento de uma realidade heterogênea é 

encontrado no pensamento místico dos primitivos e nos sonhos: é idêntico à 

estrutura de o inconsciente.35 

 

 Resumindo: o heterogêneo é o “absolutamente outro” – eis aqui a sexta e 

última caraterização do conceito. A heterogeneidade é incomensurável, e somente 

assim ela pode ser representada, Bataille argumenta: “Em resumo, comparada à vida 

cotidiana, a existência heterogênea pode ser representada como outra coisa, como 

incomensurável, carregando essas palavras com o valor positivo que elas têm na 

experiência afetiva.”36 É necessário agora falar sobre os tipos de heterogeneidade 

para Bataille. 

 

2.1.2.1 Heterogeneidade Superior e Inferior e o caso do Fascismo 

  

Neste texto em que estamos dedicando nossa atenção, Bataille apresenta 

uma bifurcação do heterogêneo. Se o heterogêneo é tudo aquilo que é excluído da 

sociedade homogênea, ou como excremento ou como transcendente, então é 

                                                     
34 “In heterogeneous reality, the symbols charged with affective value thus have the same importance 
as the fundamental elements, and the part can have the same value as the whole.” (Ibid., tradução 
nossa.) 
35 “It is easy to note that, since the structure of knowledge for a homogeneous reality is that of science, 
the knowledge of a heterogeneous reality as such is to be found in the mystical thinking of primitives 
and in dreams: it is identical to the structure of the unconsious.” (Ibid., tradução nossa.) 
36 “In summary, compared to everyday life, heterogeneous existence can be represented as something 
other, as incommensurate, by charging these words with the positive value they have in affective 
experience.” (Ibid., tradução nossa.) 
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necessário afirmar que há duas heterogeneidades: uma “superior” associada a 

valores nobres, soberanos, e outra, “inferior”, associada ao vulgar, ao sujo, assim 

como nas religiões existe a pureza e a impureza. Por exemplo, no judaísmo, no 

islamismo, e no hinduísmo (entre outras religiões), o sangue menstrual é sagrado da 

mesma forma que os seus respectivos livros sagrados, porém impuro, oposto à 

pureza daqueles. A argumentação de Bataille é embasada na antropologia social e 

seus estudos:  

 

A noção da dualidade das formas sagradas é uma das conclusões conclusivas 

da antropologia social: essas formas devem ser distribuídas entre duas classes 

opostas: pura e impura. […] em certo sentido, há uma identidade de opostos entre 

glória e desânimo, entre formas exaltadas e imperativas (superiores) e formas 

empobrecidas (inferiores). Essa oposição divide todo o mundo heterogêneo e une 

as características já definidas da heterogeneidade como elemento 

fundamental.37 

 

 E é nesta dualidade que possibilita Bataille afirmar que tanto o fascismo 

quanto a casta hindu dos dalits são heterogêneos. O fascismo é um exemplo da 

heterogeneidade superior, enquanto os dalits são uma heterogeneidade inferior. 

Ressaltemos o fato que Bataille não está usando tais termos de forma prescritiva ou 

de endosso, e sim descrevendo como são caracterizados tais fenômenos de acordo 

com categorias historicamente tidas como superiores/inferiores. E também 

lembremos que Bataille foi um antifascista convicto por toda sua vida:  

 

Obviamente, o uso das palavras superior, nobre, exaltado não implica endosso. 

Aqui, essas qualidades simplesmente designam que algo pertence a uma 

categoria historicamente definida como superior, nobre ou exaltada.38 

                                                     
37 “The notion of the duality of sacred forms is one of the conclusive findings of social anthropology: 
these forms must be distributed among two opposing classes: pure and impure. […] in a certain sense, 
there is an identity of opposites between glory and dejection, between exalted and imperative (higher) 
forms and impoverished (lower) forms. This opposition splits the whole of the heterogeneous world 
and joins the already defined characteristics of heterogeneity as a fundamental element.” (Ibid., p. 72, 
tradução nossa, grifos do autor.) 
38 “Obviously, the use of the words higher, noble, exalted does not imply endorsement. Here these 
qualities simply designate that something belongs to a category historically defined as higher, noble, 
or exalted.” (Ibid., tradução nossa, grifos do autor.) 
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 O fascismo é um movimento heterogêneo, pois ele se apresenta como o anti-

establishment, o outsider. Figuras como Benito Mussolini e Adolf Hitler são figuras 

que exalam uma força diferente daquela presente nos políticos liberais que estão 

integrados à homogeneidade social e à sua realidade morna e abstrata; é uma força 

que os coloca acima dos humanos, dos partidos políticos, e até mesmo do próprio 

direito, Bataille afirma:  

 

Ao contrário dos políticos democráticos, que representam em diferentes países 

a banalidade inerente à sociedade homogênea, Mussolini e Hitler imediatamente 

se destacam como algo diferente. Quaisquer que sejam as emoções que sua 

existência real como agentes políticos da evolução provoque, é impossível 

ignorar a força que os situa acima dos homens, partidos e até leis: uma força que 

interrompe o curso regular das coisas, a homogeneidade pacífica mas exigente, 

impotente para se manter.39 

 

 E o fascismo não é somente um exemplo de heterogeneidade, ele é também 

um exemplo de heterogeneidade superior, no sentido em que ele apela aos conceitos 

tidos como nobres pela sociedade, como por exemplo o conceito de “pátria”, de 

“família”, de “Deus”. A superioridade também se deve ao fato de os fascistas 

colocarem a autoridade como estando acima de qualquer cálculo utilitário, isto é, o 

fascismo não aceita questionamentos acerca da autoridade:  

 

A ação fascista heterogênea pertence a todo o conjunto de formas superiores. 

Faz apelo a sentimentos tradicionalmente definidos como exaltados e nobres e 

tende a constituir a autoridade como um princípio incondicional, situado acima 

de qualquer julgamento utilitário.40 

                                                     
39 “Opposed to democratic politicians, who represent in different countries the platitude inherent to 
homogeneous society, Mussolini and Hitler immediately stand out as something other. Whatever 
emotions their actual existence as political agents of evolution provokes, it is impossible to ignore the 
force that situates them above men, parties, and even laws: a force that disrupts the regular course of 
things, the peaceful but fastidious homogeneity powerless to maintain itself.”(Ibid., p. 70, tradução 
nossa.) 
40 “Heterogeneous fascist action belongs to the entire set of higher forms. It makes an appeal to 
sentiments traditionally defined as exalted and noble and tends to constitute authority as an 
unconditional principle, situated above any utilitarian judgment.” (Ibid., p. 72, tradução nossa, grifos 
do autor.) 
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 Como podemos definir o “superior” da heterogeneidade? Bataille associa o 

superior à figura do sádico, isto é, é superior aquele que tem poder sobre outros, 

como, por exemplo, o pai em relação aos filhos, o comandante para com sua tropa, o 

mestre para os seus servos, e assim por diante. O mestre justifica sua autoridade 

com base em conceitos transcendentais, como é o caso da teoria do direito divino 

dos reis, por exemplo, e por embasar sua autoridade em ideias elevadas, logo sua 

natureza é de um outro absoluto, ou seja, heterogêneo em virtude do irracionalismo 

de sua justificativa. Porém, isso não nega o fato de que o mestre é tão heterogêneo 

quanto o seu servo. A heterogeneidade do servo se deve às condições materiais que 

o colocam como sujo e intocável, enquanto que a heterogeneidade do mestre tem 

como objetivo eliminar a sujeira que é servo, tal é a relação entre a heterogeneidade 

superior para com a inferior: eliminação total:  

 

O simples fato de dominar os companheiros implica a heterogeneidade do 

mestre, na medida em que ele é o mestre: na medida em que ele se refere à sua 

natureza, à sua qualidade pessoal, como justificativa de sua autoridade, ele 

designa sua natureza como algo diferente, sem poder explicá-la racionalmente. 

[…] Se a natureza heterogênea do escravo é semelhante à da imundície à qual sua 

situação material o condena a viver, a do mestre é formada por um ato que exclui 

toda imundície: um ato puro na direção, mas sádico no formato.41 

 

 Bataille afirma que o fascismo renova a junção entre poder militar e religioso 

que outrora constituía a autoridade do rei absolutista, com a única diferença sendo 

o fato que no fascismo o poderio militar é exercido por grupos paramilitares. O 

exército, para Bataille, também é uma organização de heterogeneidade superior, 

tendo em vista que é uma instituição caracterizada pela disciplina e hierarquia, 

porém o seu fundamento é a sanguinolência e carnificina. O que torna tal instituição 

nobre seria o uso dos uniformes: é isso que transforma um genocídio num ato de 

                                                     
41 “The simple fact of dominating one's fellows implies the heterogeneity of the master, insofar as he 
is the master: to the extent that he refers to his nature, to his personal quality, as the justification of 
his authority, he designates his nature as something other, without being able to account for it 
rationally. [...] If the heterogeneous nature of the slave is akin to that of the filth to which his material 
situation condemns him to live, that of the master is formed by an act excluding all filth: an act pure in 
direction but sadistic in form.” (BATAILLE, Georges. The Psychological Structure of Fascism. Trad. 
Carl R. Lovitt. New German Critique, n. 16, inverno, 1979, p. 73, tradução nossa.) 
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guerra “nobre”, “glorioso”. O pensador francês nota um movimento de negação 

dentro das tropas. Há um conflito entre o comandante e seus subordinados: estes 

veem sua natureza ser negada por aquele. De fato, os soldados tornam-se uma 

extensão do comandante, Bataille afirma, e se gera uma homogeneidade interna para 

a organização da tropa:  

 

Partindo de elementos informes e empobrecidos, o exército, sob o impulso 

imperativo, organiza-se e atinge internamente uma forma homogênea por conta 

da negação dirigida ao caráter desordenado de seus elementos: de fato, a massa 

que constitui o exército passa de um esgotado e a existência arruinada a uma 

ordem geométrica purificada, da ausência de forma à rigidez agressiva. Na 

verdade, essa massa negada deixou de ser ela mesma para se tornar 

afetivamente (“afetivamente” se refere aqui a comportamentos psicológicos 

simples, como ficar em posição de sentido ou marchar em marcha dupla) a coisa 

do chefe e como uma parte do próprio chefe.42 

 

 Entretanto, para fundar um poder e mantê-lo não basta a força militar, é 

necessário haver também a força religiosa, que é, para Bataille, o fundamento da 

autoridade social como um todo, e um exemplo de como a religião fundamenta a 

sociedade seria a doutrina do direito divino dos reis, e a própria noção de 

hereditariedade do trono:  

 

Na medida em que é possível formular um julgamento válido sobre o passado 

distante da humanidade, parece bastante claro que a religião – não o exército – 

é a fonte da autoridade social. Além disso, a introdução da hereditariedade marca 

regularmente a predominância de uma forma religiosa de poder.43 

                                                     
42  “Starting with formless and impoverished elements, the army, under the imperative impulse, 
becomes organized and internally achieves a homogeneous form on account of the negation directed 
at the disordered character of its elements: in fact, the mass that constitutes the army passes from a 
depleted and ruined existence to a purified geometric order, from formlessness to aggressive rigidity. 
In actuality, this negated mass has ceased to be itself in order to become affectively (“affectively” 
refers here to simple psychological behaviors, such as standing at attention or marching double-time) 
the chief's thing and like a part of the chief himself.” (Ibid., p. 78, tradução nossa, grifos do autor) 
43 “To the extent that it is possible to formulate a valid judgment about the distant past of mankind, it 
seems fairly clear that religion - not the army - is the source of social authority. Furthermore, the 
introduction of heredity regularly marks the predominance of a religious form of power:”(Ibid., p. 79, 
tradução nossa) 
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 De acordo com Bataille, o fascismo se constrói a partir deste fundamento que 

é militar e religioso ao mesmo tempo, e mesmo sendo distintos eles não podem ser 

separados de dentro da organização fascista: “O poder fascista é caracterizado por 

uma base religiosa e militar, na qual esses dois elementos habitualmente distintos 

não podem ser separados.” 44 , porém, o que predomina é o aspecto militar do 

fascismo. A relação do duce ou do führer para com seus partidários é a mesma 

relação que um comandante tem com suas tropas: o líder fascista atraí os afetos 

revolucionários da massa para então negá-los: “A presença imperativa do líder 

equivale a uma negação da efervescência revolucionária fundamental que ele 

explora;” 45 . Este domínio interno dentro do partido fascista implica um certo 

comprometimento, um meio-termo, entre sociedade e Estado, conforme fala Bataille:  

 

Mas esta dominação interna não está diretamente subordinada a atos de guerra 

reais ou possíveis: ela se apresenta essencialmente como o meio termo de uma 

dominação externa da sociedade e do Estado, como o meio termo de um valor 

imperativo total. Assim, qualidades características das duas dominações 

(interna e externa, militar e religiosa) estão simultaneamente implícitas: 

qualidades derivadas da homogeneidade introjetada, como dever, disciplina e 

obediência, e qualidades derivadas da heterogeneidade essencial: violência 

imperativa e posicionamento do chefe como o objeto transcendente da 

afetividade coletiva.46 

 

 Ou seja, o fascismo trai sua própria soberania: o fascismo seria, então, uma 

aliança do heterogêneo com o homogêneo. Mas o que dá a tônica afetiva ao 

fascismo é seu caráter religioso, e é isso que distingue seus militantes dos meros 

soldados: o chefe, seria representação material da nação. E não somente isso – o 

                                                     
44 “fascist power is characterized by a foundation that is both religious and military, in which these 
two habitually distinct elements cannot be separated.” (Ibid., p. 81, tradução nossa) 
45 “The imperative presence of the leader amounts to a negation of the fundamental revolutionary 
effervescence that he taps;”(Ibid., tradução nossa) 
46 “But this internal domination is not directly subordinated to real or possible acts of war: it essentially 
poses itself as the middle term of an external domination of society and of the State, as the middle 
term of a total imperative value. Thus, qualities characteristicof the two dominations (internal and 
external, military and religious) are simultaneously implied: qualities derived from the introjected 
homogeneity, such as duty, discipline and obedience, and qualities derived from the essential 
heterogegeity: imperative violence and the positioning of the chief as the transcendent object of 
collective affectivity.” (Ibid., tradução nossa) 
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fato do líder encarnar a nação também implica que seus seguidores devam agir como 

se em êxtase em sua presença:  

 

O chefe como tal é, de fato, apenas a emanação de um princípio que não é outro 

senão o da gloriosa existência de uma nação elevada ao valor de uma força 

divina (que, substituindo qualquer outra consideração concebível, exige não 

apenas paixão, mas êxtase de seus participantes).47 

 

 Voltemos um pouco. Lembremos da seção acerca da homogeneidade: 

afirmamos que a homogeneidade tende a excluir tudo que é heterogêneo, porém, 

dada a sua fraqueza, a sua dificuldade de ser autossuficiente, a sociedade 

homogênea precisa recorrer a elementos heterogêneos soberanos para excluir a 

sujeira da heterogeneidade inferior e, também, associar-se com forças superiores. 

Lembremos da etimologia da palavra “fascismo”. Ela vem do “fasces”, que era uma 

arma que significava a união, ou seja, o fascismo é colaboracionista. Conforme 

Fernando Scheibe afirma, acerca da crítica ao fascismo realizada por Bataille:  

 

ele [o fascismo] representa justamente uma solução de compromisso, uma 

aliança entre a parte homogênea da sociedade e o pólo alto – soberano – da 

parte heterogênea contra os elementos baixos – os únicos irredutivelmente 

heterogêneos – desta.48  

 

 Roberto Esposito afirma que sendo o fascismo uma condensação e união de 

poder, ele também é a mais alta forma de teologia política: “contra a coesão 

revolucionária realizada pela decapitação do soberano, a coesão fascista é do tipo 

teológico-político. O fascismo é, aliás, a mais alta forma de teologia política.”49 Um 

exemplo concreto deste caráter colaboracionista, conciliatório, seria a forma como, 

                                                     
47 “The chief as such is in fact only the emanation of a principle which is none other than that of the 
glorious existence of a nation raised to the value of a divine force (which, superseding every other 
conceivable consideration, demands not only passion but ecstasy from its participants)” (Ibid., 
tradução nossa) 
48 SCHEIBE, Fernando. Coisa Nenhuma: Ensaio sobre Literatura e Soberania (na Obra de Georges 
Bataille). Tese (Doutorado em Literatura) - Centro De Comunicação e Expressão. Universidade Federal 
de Santa Catarina, 2004, p. 32. 
49 ESPOSITO, Roberto. Categorias do Impolítico. Trad. Davi Pessoa. 1 ed. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2019, p. 301. 
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historicamente, grupos burgueses fizeram aliança com grupos fascistas e militares 

para impedir supostas “ameças comunistas”, como no caso da Itália e da Alemanha 

pré-Segunda Guerra Mundial:  

 

De fato, como regra, a sociedade homogênea exclui todo elemento heterogêneo, 

imundo ou nobre; as modalidades da operação variam tanto quanto a natureza 

de cada elemento excluído. Para uma sociedade homogênea, apenas a rejeição 

de formas empobrecidas tem um valor fundamental constante (de modo que o 

menor recurso às reservas de energia representadas por essas formas requer 

uma operação tão perigosa quanto a subversão); mas, dado que o ato de excluir 

formas empobrecidas associa necessariamente formas homogêneas a formas 

imperativas, estas não podem mais ser pura e simplesmente rejeitadas. Para 

combater os elementos mais incompatíveis, a sociedade homogênea usa forças 

imperativas flutuantes; e, quando deve escolher o próprio objeto de sua atividade 

(a existência em si mesma a serviço do qual deve necessariamente se colocar) 

do domínio que excluiu, a escolha recai inevitavelmente sobre as forças que já se 

mostraram mais eficazes.50 

 

 Bataille se pergunta como o fascismo acopla setores da população humilde 

de trabalhadores (e, de fato, Bataille afirma que essa proximidade do fascismo com 

as classes empobrecidas é algo que distingue-o das realezas clássicas). A resposta 

para esta charada se dá na organização militar do movimento fascista. Como vimos 

anteriormente, os ideais de disciplina e respeito à hierarquia dentro do exército levam 

a uma negação da própria natureza do soldado. O mesmo se repete dentro da 

organização  da  milícia  fascista:  o  líder  fascista  se apresenta como a solução aos 

                                                     
50 “In fact, as a rule, homogeneous society excludes every heterogeneous element, whether filthy or 
noble; the modalities of the operation vary as much as the nature of each excluded element. For 
homogeneous society, only the rejection of impoverished forms has a constant fundamental value 
(such that the least recourse to the reserves of energy represented by these forms requires an 
operation as dangerous as subversion); but, given that the act of excluding impoverished forms 
necessarily associates homogeneous forms with imperative forms, the latter can no longer be purely 
and simply rejected. To combat the elements most incompatible with it, homogeneous society uses 
free-floating imperative forces; and, when it must choose the very object of its activity (the existence 
for itself in the service of which it must necessarily place itself) from the domain that it has excluded, 
the choice inevitably falls on those forces which have already proved most effective.” (BATAILLE, 
Georges. The Psychological Structure of Fascism. Trad. Carl R. Lovitt. New German Critique, n. 16, 
inverno, 1979, p. 74, tradução nossa.) 
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problemas de todos, e os seus seguidores, hipnotizados, se identificam com ele:  

 

Aqui, o tipo específico de unificação é, na verdade, derivado da afetividade 

propriamente militar, o que quer dizer que os elementos representativos das 

classes exploradas só foram incluídos no processo afetivo pela negação de sua 

própria natureza (assim como a natureza social de um recruta negado por meio 

de uniformes e desfiles). Este processo que mescla as diferentes formações 

sociais de baixo para cima deve ser entendido como um processo fundamental 

cujo esquema se dá necessariamente na própria formação do chefe, que tira seu 

sentido profundo do fato de ter compartilhado a vida abatida e empobrecida do 

proletariado.51 

 

 Ao interpretar este texto de Bataille, Habermas afirma que o regime fascista é 

caracterizado pela mescla do homogêneo com o heterogêneo. Haveria, portanto, de 

um lado os valores homogêneos centrados no funcionamento da sociedade do 

trabalho: pragmaticidade, obediência e o respeito pela ordem. De outro lado teríamos 

os valores heterogêneos soberanos, mais notoriamente a agitação das massas e a 

aura de autoridade do líder fascista. Portanto, assevera Habermas, o Estado fascista 

é a estatização da soberania:  

 

Na dominação fascista mesclam-se elementos homogêneos e heterogêneos de 

um modo novo: por um lado, a operacionalidade, a disciplina e o amor à ordem, 

qualidades que pertencem às exigências funcionais da sociedade homogênea, e 

o êxtase das massas e a autoridade do líder, que revelam um reflexo da 

verdadeira soberania. O Estado fascista possibilita a unidade total dos elementos 

heterogêneos como os homogêneos; é a soberania estatizada.52 

 

                                                     
51 “Here the specific type of unification is actually derived from properly military affectivity, which is to 
say that the representative elements of the exploited classes have been included in the affective 
process only through the negation of their own nature (just as the social nature of a recruitis negated 
by means of uniforms and parades). This process which blends the different social formations from 
the bottom up must be understood as a fundamental process whose scheme is necessarily given in 
the very formation of the chief, who derives his profound meaning from the fact of having shared the 
dejected and impoverished life of the proletariat.” (Ibid., p. 82, tradução nossa) 
52 HABERMAS, Jürgen. O Discurso Filosófico da Modernidade: Doze Lições. Trad. Luiz Sérgio Repa, 
Rodnei Nascimento. 1 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 307. 



 

 

 

 

42 | A REVOLTA CONTRA A UTILIDADE: A Improdutividade em suas Diversas Facetas na Obra de G. Bataille 

 

 Pode-se levar a pensar que a heterogeneidade inferior tem um papel passivo 

dentro dessa esquemática, porém, Bataille afirma que no momento em que as 

massas pertencentes a este tipo de heterogeneidade entram em ebulição motivada 

pela revolta contra a homogeneidade das formas jurídicas e a heterogeneidade 

soberana ocorre uma espécie de – em termos marxistas – “consciência de classe”, 

ou seja, as formas de vida pertencentes à heterogeneidade servil precisam ter 

consciência de sua capacidade revolucionária. Eles formam, então, a 

heterogeneidade subversiva. Subversiva no sentido de fazer com que aquilo tido por 

baixo esteja no topo, e aquilo no topo caía. Tal heterogeneidade não é composta 

apenas pelo proletariado consciente, Bataille vai além, a subversão é condição 

necessária para a formação de sujeitos conscientes de classe:  

 

É até possível dizer que tal ponto de concentração existe em um sentido anterior 

à formação do que deve ser chamado de "proletariado consciente": a descrição 

geral da região heterogênea na verdade implica que ela seja posta como um 

elemento constitutivo da estrutura de um todo que inclui não apenas formas 

imperativas e empobrecidas, mas também formas subversivas. Essas formas 

subversivas não são senão as formas inferiores transformadas com vistas à luta 

contra as formas soberanas. A necessidade inerente às formas subversivas 

requer que o que é baixo se torne alto, que o que é alto se torne baixo; este é o 

requisito em que a natureza da subversão é expressa.53 

 

 Entretanto, Bataille concede que com o fim das monarquias e o advento das 

sociedades liberais as massas não ficam instantaneamente atraídas à subversão, o 

que pode dar força a movimentos profundamente reacionários. Então pode muito 

bem ocorrer de haverem duas heterogeneidades se combatendo assim que a 

homogeneidade dar sinais de fragilidade. De fato, Bataille afirma que se houver um 

                                                     
53 “It is even possible to say that such a point of concentration exists in a sense prior to the formation 
of what must be called the ‘conscious proletariat’: The general description of the heterogeneous region 
actually implies that it be posited as a constitutive element of the structure of a whole that includes 
not only imperative forms and impoverished forms but also subversive forms. These subversive forms 
are none other than the lower forms transformed with a view to the struggle against the sovereign 
forms. The necessity inherent to subversive forms requires that what is low become high, that what is 
high become low; this is the requirement in which the nature of subversion is expressed.” (BATAILLE, 
Georges. The Psychological Structure of Fascism. Trad. Carl R. Lovitt. New German Critique, n. 16, 
inverno, 1979, p. 85, tradução nossa, grifos do autor) 
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embate entre movimentos fascista contra um socialista, o fascismo vence, pois a 

burguesia e pequena burguesia desassociadas da homogeneidade terão mais peso 

no resultado do embate:  

 

Mas, a menos que seja possível restabelecer a homogeneidade interrompida, é 

evidente que a simples formação de uma situação dessa ordem determina 

antecipadamente seu próprio resultado: um aumento nessa efervescência é 

acompanhado por um aumento proporcional na importância dos elementos 

dissociados (burguesa e pequeno-burguesa) em comparação com os elementos 

que nunca haviam sido integrados (proletariado). Assim, as chances de uma 

revolução da classe trabalhadora, uma subversão libertadora da sociedade 

desaparecem na medida em que as possibilidades revolucionárias são 

afirmadas.54 

 

 Apesar desta conclusão um tanto quanto pessimista sobre as vitórias do 

fascismo, Bataille afirma que é importante conhecer os movimentos da sociedade de 

atração e repulsão para utilizar como uma arma para impedir esses movimentos 

fascistas, pois não basta utilizar da moral e do idealismo para combatê-lo. Além do 

mais, Bataille afirma que a oposição não é entre fascismo e comunismo, e sim entre 

formas radicalmente imperativas e formas subversivas que buscam a emancipação 

humana:  

Um sistema de conhecimento que permita a antecipação das reações sociais 

afetivas que atravessam a superestrutura e talvez até, até certo ponto, acabem 

com ela, deve ser desenvolvido a partir de uma dessas possibilidades. O fato do 

fascismo, que pôs em questão a própria existência de um movimento operário, 

demonstra claramente o que se pode esperar de um recurso oportuno a forças 

afetivas despertadas. Diferentemente da situação durante o período do 

socialismo utópico, a moral e o idealismo não são mais as questões hoje do que 

                                                     
54 “But, unless it is possible to reestablish the disrupted homogeneity, it is evident that the simple 
formation of a situation of this order dictates its own outcome in advance: an increase in this 
effervescence is accompanied by a proportionate increase in the importance of the dissociated 
elements (bourgeois and petty bourgeois) as compared to that of the elements that had never been 
integrated (proletariat). Thus the chances for a working class revolution, a liberating subversion of 
society disappear to the extent that revolutionary possibilities are affirmed.” (Ibid., p. 86-87, tradução 
nossa, grifos do autor) 
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as formas fascistas. Em vez disso, uma compreensão organizada dos 

movimentos da sociedade, de atração e repulsa, se apresenta como uma arma —

neste momento em que uma vasta convulsão se opõe, não tanto fascismo ao 

comunismo, mas formas imperativas radicais à profunda subversão que 

continua a perseguir a emancipação das vidas humanas.55 

 

 Então fica claro que a sociedade homogênea necessita da heterogeneidade 

para sobreviver. Seja recorrendo à mão de obra daqueles tidos por inferiores, seja 

recorrendo a valores e movimentos que se apresentam como superiores. 

Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que estes grupos, coisas, palavras, atos, estão 

fora da sociedade eles estão dentro também. Há uma forma de heterogeneidade que 

ameça a homogeneidade que impera e os valores soberanos, a saber, a 

heterogeneidade subversiva, que está sempre no horizonte da heterologia na obra de 

Bataille.  

 

2.2 PRINCÍPIOS DE UMA HETEROLOGIA 

  

Podemos ser levados a pensar que Bataille pensa o heterogêneo a partir de 

noções psicanalíticas, principalmente pelo seu uso da temática de “repressão” e a 

comparação deste campo ao campo do inconsciente. Porém, este não é o caso aqui. 

Conforme Habermas apresenta, a psicanálise não é o suficiente para explicar o 

fenômeno do fascismo, pois para Bataille o fascismo tem raízes mais profundas que 

o inconsciente. O que define o homogêneo e o heterogêneo é um modelo de exclusão 

e estabilização de limites, e é desta forma que Bataille pôde teorizar a partir do 

registro pulsional da sociedade, conforme Habermas aponta:  

 

                                                     
55 “A system of knowledge that permits the anticipation of the affective social reactions that traverse 
the superstructure and perhaps even, to a certain extent, do away with it, must be developed from one 
of these possibilities. The fact of fascism, which has thrown the very existence of a workers' movement 
into question, clearly demonstrates what can be expected from a timely recourse to reawakened 
affective forces. Unlike the situation duringthe period of utopian socialism, morality and idealism are 
no more the questions today than they are in fascist forms. Rather, an organized understanding of the 
movements in society, of attraction and repulsion, starklypresents itself as a weapon — at this moment 
when a vast convulsion opposes, not so much fascism to communism, but radical imperative forms 
to the deep subversion which continues to pursue the emacipation of human lives.” (Ibid., p. 87, 
tradução nossa.) 
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pelo contrário, [Bataille] está convencido de que as raízes do fascismo são mais 

profundas do que o inconsciente ao qual tem acesso a força analítica da auto-

reflexão. O modelo, segundo o qual Bataille pensa a dissociação dos 

heterogêneos, não é o modelo freudiano da repressão, mas o da exclusão e 

estabilização de limites, que somente podem ser rompidos no excesso, quer 

dizer, pela violência. Bataille busca uma economia do regime pulsional da 

sociedade inteira que explique por que a modernidade não tem alternativa senão 

efetuar exclusões que ameaçam a sua vida e por que é inútil a esperança em uma 

dialética do esclarecimento, que acompanhou o projeto da modernidade até o 

marxismo ocidental.56 

 

 O nome de tal modelo de estudo seria a heterologia. Por “heterologia” 

compreendemos aqui a definição dada por Philippe Joron. Segundo ele, a heterologia 

seria o estudo subversivo daquilo que é rotineiramente excluído da atividade social 

humana, isto é, o improdutivo, o inteiramente outro:  

 

a heterologia é nada mais que um domínio de pensamento subversivo que se 

propõe não somente a mostrar o que é deixado por conta – a vida improdutiva, 

mas também a trazer uma ordem de compreensão ao conjunto desses 

fenômenos cuja atividade séria dos homens não leva em conta, apesar de 

constituí-la.57 

 

 A noção de heterologia é desenvolvida por Bataille no texto O Valor de Uso de 

D.A.F. de Sade (1930), que foi intencionado como uma crítica aos surrealistas 

liderados por André Breton. Este texto (subintitulado como uma “carta aberta”) é 

focado na obra do Marquês de Sade e nas interpretações predominantes na época. 

Porém, a crítica na carta é endereçada àqueles que fazem defesas da obra de Sade, 

e não àqueles que se sentem escandalizados com sua obra, conforme Bataille 

afirma: “Não aludo desta maneira para as várias pessoas que se escandalizam com 

                                                     
56 HABERMAS, Jürgen. O Discurso Filosófico da Modernidade: Doze Lições. Trad. Luiz Sérgio Repa, 
Rodnei Nascimento. 1 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 306-307, grifos do autor.  
57 JORON, Philippe. A Vida Improdutiva: Georges Bataille e a Heterologia Sociológica. Trad. Tânia do 
Valle Tschiedel. Porto Alegre: Sulina, 2013, p. 127-128. 
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os escritos de Sade, mas somente aos seus apologistas mais abertos”58 De fato, em 

O Erotismo (1957), uma obra bem posterior a esta, Bataille afirma que os que rejeitam 

Sade o interpretaram bem melhor que aqueles que o veneram: “Em verdade, aqueles 

que viram em Sade um celerado corresponderam melhor a suas intenções do que 

seus modernos admiradores: Sade incita um protesto revoltado, sem o qual o 

paradoxo do prazer seria simplesmente poesia.”59  

 É importante que ressaltemos essa visão de Bataille sobre Sade pois, de certa 

forma, quando Bataille escreve sobre Sade ele está escrevendo sobre si mesmo e 

sua obra, pois ele sabe do risco de uma admiração excessiva e de uma rejeição, 

conforme Benjamin Noys afirma:  

 

Quando Bataille escreve sobre Sade ele nunca escreve apenas sobre Sade mas 

também sobre si mesmo. Ele está preocupado com as duas reações dominantes 

para Sade: a rejeição violenta da obra de Sade e a admiração da obra de Sade.60 

 

 A obra de Bataille foi rejeitada, em vida, pelos surrealistas e mais tarde pelos 

existencialistas. Em morte, sua obra é apropriada, porém ao ser apropriada ela é 

reduzida a algo. Ou como uma obra exclusivamente literária despida de suas obras 

políticas, ou a transgressividade de seu pensamento é reduzido a figuras de 

linguagem. Bataille testemunha isto ao falar sobre a leitura apropriadora de Sade, 

que reduz seu impacto no mundo real para virar um mero “empreendimento 

totalmente literário.” 61  O problema de tal interpretação é que o autor estaria 

reservado a ficar apenas em campos literários: facilmente podemos achar uma obra 

                                                     
58 “I do not allude in this way to the various people who are scandalized by the writings of Sade, but 
only to his most open apologists.” (BATAILLE, Georges. “The Use Value of D.A.F. de Sade (An Open 
Letter to My Current Comrades)”. In: ______. Visions of Excess: Selected Writings, 1927-1939. Trad. 
Allan Stoekl, Carl R. Lovitt e Donald M. Leslie, Jr. 2 reimp. Minneapolis: University of Minnesota Press, 
1986, p. 92, tradução nossa.) 
59 BATAILLE, Georges. O Erotismo. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2014, p. 207. 
60 “When Bataille writes about Sade he is never writing only about Sade but also about himself. He is 
concerned with two dominant reactions to Sade: the violent rejection of Sade’s works and the 
admiration of Sade’s works.” (NOYS, Benjamin. Georges Bataille: A Critical Introduction. Londres; 
Sterling, VA: Pluto Press, 2000, p. 2, tradução nossa.) 
61 “[…] thoroughly literary enterprise […]” (BATAILLE, Georges. “The Use Value of D.A.F. de Sade (An 
Open Letter to My Current Comrades)”. In: ______. Visions of Excess: Selected Writings, 1927-1939. 
Trad. Allan Stoekl, Carl R. Lovitt e Donald M. Leslie, Jr. 2 reimp. Minneapolis: University of Minnesota 
Press, 1986, p. 93, tradução nossa) 
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de Sade (ou de Bataille) numa livraria. Porém, ao fazer isso, todo seu potencial 

subversivo é negado. 

 Bataille aponta que tanto uma leitura celebrativa quanto uma leitura 

rejeitadora de Sade são, no fim, a mesma coisa, apesar de soarem contrastantes. A 

mesma coisa pois ambos tratam Sade da mesma forma: na leitura negativa, Sade é 

excretado, tal qual um corpo estrangeiro. O mesmo acontece na leitura apropriadora: 

Sade é assimilado, para então ser excretado. Bataille associa a apropriação à 

homogeneidade e a excreção à heterogeneidade, que seriam, para ele, dois impulsos 

humanos polarizados, conforme vemos aqui:  

 

O processo de apropriação é então caracterizado por uma homogeneidade 

(equilíbrio estático) do autor da apropriação, e dos objetos como resultado final, 

onde excreção apresenta a si mesma como o resultado de uma heterogeneidade, 

e pode se mover na direção de uma heterogeneidade ainda maior, liberando 

impulsos cuja ambivalência é mais e mais pronunciada.62 

 

 Como vimos anteriormente, o homogêneo reduz tudo a um valor comum, 

enquanto que o heterogêneo é aquilo que é irredutível ao homogêneo. No entanto, 

este ato de homogeneização não consegue controlar completamente o corpo 

estrangeiro, que é o heterogêneo, conforme afirma Joron. Logo após ser assimilado, 

ele é excretado:  

 

Toda produção ou secreção corporal é então compreendida como um dado 

heterogêneo, como uma substância estrangeira à homogeneidade do corpo, e 

como tal, após evacuação, deverá sofrer todo um processo complexo de 

transformação, antes de poder reintegrar ou reconquistar um estatuto de 

elemento indispensável à manutenção da vida.63 

 

                                                     
62 “The process of appropriation is thus characterized by a homogeneity (static equilibrium) of the 
author of the appropriation, and of objects as final result, whereas excretion presents itself as the 
result of a heterogeneity, and can move in the direction of an ever greater heterogeneity, liberating 
impulses whose ambivalence is more and more pronounced.” (Ibid., p. 95, tradução nossa.) 
63 JORON, Philippe. A Vida Improdutiva: Georges Bataille e a Heterologia Sociológica. Trad. Tânia do 
Valle Tschiedel. Porto Alegre: Sulina, 2013, p. 129-130. 
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 É para isso que Bataille aponta o caminho de uma heterologia, para estudar 

tais elementos que são excretados, estudar a parte maldita da sociedade. 

Esclareçamos uma coisa: a heterologia não é uma “ciência” como tal, pois, como 

vimos anteriormente, o heterogêneo escapa de definições científicas. A heterologia 

estaria mais próxima de uma anti-filosofia, porque a filosofia tradicional, para 

Bataille, também é cúmplice deste processo de assimilação do heterogêneo, pois ela 

vê tais temáticas com um olhar de totalidade abstrata: “na maioria das vezes, ela [a 

filosofia] considera esses produtos residuais apenas em formas abstratas de 

totalidade (nada, infinito, o absoluto), às quais ela mesma não pode dar um conteúdo 

positivo;”64  

 A teologia consegue apreender melhor o heterogêneo enquanto heterogêneo. 

Todavia, há também problemas com essa abordagem, afirma Bataille. A maioria das 

religiões divide o mundo sagrado em dois: um mundo do celestial, superior, e um 

mundo do infernal, inferior. Ao se fazer isso, todo este plano considerado superior e 

celestial é homogeneizado, Deus perde seus aspectos aterrorizantes e se torna um 

signo de homogeneidade. Podemos ver isso na forma que os anjos são descritos na 

Bíblia e na forma que eles são retratados na maior parte da arte sacra: seres cuja 

descrição tende ao impensável que se tornam iguais aos homens:  

 

Mas, em geral, deve-se levar em conta o fato de que as religiões provocam uma 

separação profunda dentro do domínio sagrado, dividindo-o em um mundo 

superior (celestial e divino) e um mundo inferior (demoníaco, um mundo de 

decomposição); agora, tal divisão leva necessariamente a uma homogeneidade 

progressiva de todo o domínio superior (apenas o domínio inferior resiste a todos 

os esforços de apropriação). Deus perde rápida e quase inteiramente as suas 

feições aterrorizantes, a sua aparência de cadáver em decomposição, para se 

tornar, na fase final da degradação, o sinal simples (paterno) da homogeneidade 

universal.65 

                                                     
64  “it most often envisages these waste products only in abstract forms of totality (nothingness, 
infinity, the absolute), to which it itself cannot give a positive content.”  (BATAILLE, Georges. “The Use 
Value of D.A.F. de Sade (An Open Letter to My Current Comrades)”. In: ______. Visions of Excess: 
Selected Writings, 1927-1939. Trad. Allan Stoekl, Carl R. Lovitt e Donald M. Leslie, Jr. 2 reimp. 
Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986, p. 96, tradução nossa) 
65 “But in general one must take into account the fact that religions bring about a profound separation 
within the sacred domain, dividing it into a superior world (celestial and divine) and an inferior world 
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 Nem  mesmo  a  poesia  é  uma forma de acesso ao heterogêneo, pois ela está  

sempre à mercê de sistemas de apropriação artísticos, bem como sua própria 

homogeneização. A poesia, ademais, também corre o risco de postular o 

heterogêneo como algo acima do mundo real que elimine a realidade vulgar:  

 

Mas é muito fácil ver que dificilmente [a poesia] é menos degradada do que a 

religião. Quase sempre esteve à mercê dos grandes sistemas históricos de 

apropriação. E, na medida em que pode se desenvolver autonomamente, essa 

autonomia a conduz ao caminho de uma concepção poética total do mundo, que 

termina em qualquer uma de uma série de homogeneidades estéticas.66 

 

 A heterologia propõe uma inversão do processo filosófico. Ao invés de apenas 

servir como um aparelho de apropriação, ela serve como uma excreção, ela 

reintroduz as gratificações da vida social na filosofia, defende Bataille: “Dessa forma, 

ela [a heterologia] leva à reversão completa do processo filosófico, que deixa de ser 

o instrumento de apropriação, e agora serve à excreção; introduz a demanda pelas 

gratificações violentas implicadas pela vida social.”67 Conforme Hegarty argumenta, 

é um estudo não só daquilo que é maldito, como também um estudo do processo 

que gera essa exclusão e organiza o mundo do homogêneo:  

 

A heterologia, então, representa o modo de ver o que normalmente não é 

considerado, especialmente nas práticas da filosofia ou da ciência, sendo essas 

questões relativas ao sagrado, horror, excreção, sexualidade violenta, estados de 

excesso. Não é apenas o que está faltando, mas o processo pelo qual esses 

elementos são rejeitados como estando 'além dos limites', e esse processo é o 

                                                     
(demoniacal, a world of decomposition); now such a division necessarily leads to a progressive 
homogeneity of the entire superior domain (only the inferior domain resists all efforts at 
appropriation). God rapidly and almost entirely loses his terrifying features, his appearance as a 
decomposing cadaver, in order to become, at the final stage of degradation, the simple (paternal) sign 
of universal homogeneity.” (Ibid., tradução nossa.) 
66 “But it is only too easy to see that it is hardly less debased than religion. It has almost always been 
at the mercy of the great historical systems of appropriation. And insofar as it can be developed 
autonomously, this autonomy leads it onto the path of a total poetic conception of the world, which 
ends at any one of a number of aesthetic homogeneities.” (Ibid., p. 97) 
67 “In that way it [heterology] leads to the complete reversal of the philosophical process, which ceases 
to be the instrument of appropriation, and now serves excretion; it introduces the demand for the 
violent gratifications implied by social life.” (Ibid., tradução nossa.) 
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de organizar o conhecimento de forma coerente e adequada - que Bataille rotula 

o mundo homogêneo.68 

 

 Para Benjamin Noys, a intenção de Bataille com sua obra heterológica é expor 

a escrita ao totalmente outro e sua excitação violenta, de foorma que nós 

confrontemos com a impossibilidade do núcleo de sua filosofia: “O objetivo de 

Bataille é expor toda a escrita à violenta excitação do heterogêneo e, assim, nos 

obrigar a enfrentar a impossibilidade no cerne do pensamento.”69 O incategorizável 

desafia a filosofia, fazendo mostrar a necessidade de uma heterologia. Foi 

necessário que víssemos tal ponto na escrita de Bataille, pois é essa a corrente que 

une os elos de seu pensamento, de acordo com Hegarty, de forma não-

homogeneizante. Bataille desfaz os sistemas de pensamento, ele não os ignora:  

 

Bataille usa a heterologia e a heterogeneidade para fornecer uma lógica 

sistêmica instável, que reúne, sem homogeneizar, as múltiplas fontes de sua 

teoria. Não basta afirmar que Bataille é contra os sistemas - ele é contra eles de 

uma forma que desfaz, em vez de ignorar, a lógica dos sistemas.70 

 

 Agora, que vimos como Bataille pensa o heterogêneo, e sua metodologia, 

podemos analisar aquilo que fundamenta o heterogêneo, pois, como afirmamos 

anteriormente, o mundo heterogêneo é o mundo supérfluo originado pelo dispêndio 

improdutivo, fonte da vida. 

 

                                                     
68 “Heterology, then, stands for the way of looking at what is not normally considered, especially in the 
practices of either philosophy or science, these being matters pertaining to the sacred, horror, 
excretion, violent sexuality, states of excess. It is not only what is missed out, but the process by which 
these elements are rejected as being 'beyond the pale', and this process is that of organizing 
knowledge in coherent and proper ways - which Bataille labels the homogeneous world.” (HEGARTY, 
Paul. Georges Bataille: Core Cultural Theorist. Londres: SAGE, 2000, p. 27, tradução nossa) 
69 “Bataille’s objective is to expose all writing to the violent excitation of the heterogeneous and so to 
force us to confront the impossibility at the heart of thought.” (NOYS, Benjamin. Georges Bataille: A 
Critical Introduction. Londres; Sterling, VA: Pluto Press, 2000, p. 5, tradução nossa.) 
70 “Bataille uses heterology and heterogeneity to provide an unstable systemic logic, which brings 
together, without homogenizing, the multiple sources in his theory. It is not enough to state that 
Bataille is against systems - he is against them in a way that undoes, rather than ignores, the logic of 
systems.” (HEGARTY, Paul. Georges Bataille: Core Cultural Theorist. Londres: SAGE, 2000, p. 29, 
tradução nossa) 



 

 3. A IMPORTÂNCIA DA INUTILIDADE: DISPÊNDIO COMO BASE1 

 

Agora que expusemos a estrutura psicológica da sociedade, a partir das 

noções de homogeneidade e heterogeneidade, e apresentamos a metodologia 

heterológica de Bataille, podemos tratar do dispêndio para fundamentar a hipótese 

que se seguirá nas próximas páginas: o dispêndio é o que está no centro da 

sociedade e do universo, de acordo com o autor. Tal temática é tratada em duas 

obras do pensador francês: a primeira escrita em 1933 é A Noção de Dispêndio, a 

segunda é A Parte Maldita, publicada em 1949.  

Porém, precisamos começar apontando uma diferença essencial entra as 

duas obras, a saber, o que Bataille intencionou com cada uma delas de acordo com 

o contexto histórico, e como o dispêndio é apresentado em ambas. O texto escrito 

primeiro, A Noção de Dispêndio, é caracterizado pelo seu ardor revolucionário, 

Bataille dialoga com categorias expressamente marxistas (burguesia, proletariado, 

luta de classes, etc…), inclusive finalizando o seu texto teorizando como seria a 

revolução proletária. O dispêndio aqui é analisado em suas facetas culturais, a partir 

de fenômenos como jogos de azar, cerimônias religiosas, artes, e sua primazia é 

afirmada por Bataille por intermédio das observações do antropólogo francês Marcel 

Mauss acerca da instituição do potlatch praticada pelos indígenas norte-

americanos.  

A Parte Maldita não possui o mesmo caráter eminentemente revolucionário 

do texto anterior, e sim um aspecto sistematizador de economia política. Neste livro, 

Bataille começa a sua teorização não a partir de fenômenos culturais, e sim do sol, 

apontando que como este seria o astro que dá energia sem receber nada em troca, 

então o fundamento do universo estaria no dispêndio de energia em excesso. É 

também em A Parte Maldita que o filósofo francês intitulará sua teoria como 

“economia geral” (isto é, uma economia que tem como base o dispêndio), em 

                                                     
1 Trechos deste capítulo foram publicados em: ARAUJO, Pedro. “Homogeneidade e Heterogeneidade 
no pensamento do jovem Georges Bataille: a estrutura psico-econômica da sociedade”. In: CASTRO, 
Fabio Caprio Leite de; ROSA, Brandon Jahel da; MARQUES, Cristian. (Org.). Filosofia e Psicanálise: 
Psicopolítica e as Patologias Contemporâneas, V. 1. 1 ed. Porto Alegre, RS: Editora Fundação Fênix, 
2020, v. 1, p. 215-230.  
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contraposição às “economias restritas”, que estão pautadas pelos princípios das 

teorias econômicas tradicionais: escassez, utilidade, acumulação e produção. 

Pode-se explicar tais diferenças a partir dos seus respectivos contextos 

históricos de escrita: A Noção de Dispêndio é escrita no período de descrédito e crise 

da sociedade liberal na Europa, causando a ascensão dos partidos nazifascistas na 

Itália e Alemanha. Bataille, sempre um antifascista, teve neste período um grande 

engajamento político, notadamente escrevendo ensaios defendendo a filosofia de 

Nietzsche da apropriação feita pelos nazistas, assim como escreve o texto sobre a 

estrutura psicológica do fascismo, publicado no mesmo ano em que A Noção de 

Dispêndio. Também não podemos nos esquecer que 1929 é o ano em que ocorre a 

Grande Depressão, e tal acontecimento influiu para as teorias de Bataille acerca da 

primazia do dispêndio na sociedade.  

No tocante ao contexto de A Parte Maldita, o mais notável é o fato de que a 

obra foi publicada quatro anos após a Segunda Guerra Mundial, onde nota-se 

mundialmente o surgimento das sociedades de consumo, em que as estruturas 

econômicas se voltaram para o consumo como forma de movimentar a economia. 

Por exemplo, é neste período em que surge o conceito do “american way of life” na 

sociedade estado-unidense, em que começou-se a vender estilos de vida além de 

mercadorias comuns. Importante apontar que em 1949 estamos no início da Guerra 

Fria entre Estados Unidos e União Soviética, e tal conflito é presente na obra de forma 

implícita. Há um capítulo em que Bataille realiza uma análise da industrialização 

soviética guiada por Josef Stalin pois esta teria aberto um novo espaço para o 

crescimento, porém Bataille aponta que os Estados Unidos poderiam estar a 

caminho de uma solução do problema de como se livrar do excedente a partir do 

Plano Marshall (auxílio estado-unidense para os países acometidos pela Segunda 

Guerra se reconstruírem, de forma que tais países não entrassem para o lado 

soviético da Guerra Fria).  

Nesta seção faremos o seguinte: apresentar a noção de dispêndio do texto 

epônimo, mostrando como Bataille faz uso da análise empreendida por Mauss 

acerca da instituição do potlatch para sustentar a ideia de que o fundamento da 

sociedade é a perda e não a produção e como isto se mostra a partir de fenômenos 

culturais. Posteriormente, analisaremos como a problemática do dispêndio é tratada 
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no livro A Parte Maldita, cuja teorização começa a partir da forma em que o sol 

dispende sua energia sem receber nada em troca, mostrando, de acordo com Bataille, 

como o dispêndio está no centro do universo.  

 

3.1 O DISPÊNDIO E O POTLATCH 

  

Para melhor explicitar sua teoria Bataille, em seu artigo de 1933, realiza duas 

distinções, a primeira entre produção e consumo, e a segunda, dentro deste último, 

entre consumo produtivo e improdutivo, também chamado de princípio de perda. A 

versão produtiva é redutível, e representa  aquilo que é o mínimo necessário, que tem 

o fim voltado para uma outra atividade, ao passo que a improdutiva é irredutível, e 

frequentemente é excluído da cadeia econômica, sendo considerada um fim em si 

mesma, conforme o autor francês afirma:  

 

A atividade humana não é inteiramente redutível a processos de reprodução e de 

conservação, e o consumo deve ser dividido em duas partes distintas. A primeira, 

redutível, é representada pelo uso do mínimo necessário, para os indivíduos de 

uma dada sociedade, à conservação da vida e ao prosseguimento da atividade 

produtiva: trata-se, portanto, simplesmente da condição fundamental desta 

última. A segunda parte é representada pelos dispêndios ditos improdutivos: o 

luxo, os enterros, as guerras, os cultos, as construções de monumentos 

suntuários, os jogos, os espetáculos, as artes, a atividade sexual perversa (isto é, 

desviada da finalidade genial) representam atividades que, pelo menos nas 

condições primitivas, têm em si mesmas seu fim.2 

 

 De acordo com Habermas, Bataille projeta sua argumentação sobre o 

dispêndio a partir de teses marxistas. Porém, Bataille não estaria numa posição 

marxista ortodoxa, ao afirmar esta dualidade do consumo entre dispêndios 

produtivos e improdutivos. O pensador francês vê este último, conforme Habermas, 

como o caminho para uma soberania do ser humano:  

                                                     
2 BATAILLE, Georges. A Parte Maldita, precedida de “A Noção de Dispêndio”. Trad. Júlio Castañon 
Guimarães. 2 ed. rev., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016, p. 21. 
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Só essa forma improdutiva de dispêndio, que da perspectiva econômico-

empresarial dos proprietários de mercadorias representa um prejuízo, pode, ao 

mesmo tempo, possibilitar e confirmar a soberania do homem, a sua autêntica 

existência.3 

 

 Bataille lista diversos exemplos destes chamados dispêndios improdutivos, 

tais quais: joias, cerimônias religiosas, arte e jogos de aposta em geral. Segundo o 

autor, a predominância destes fenômenos seria a prova de que estamos sujeitos a 

princípios não-produtivos desde as sociedades não-modernas. Conforme Benjamin 

Noys afirma, diamantes, por exemplo, não possuem um uso para algo específico, 

somente uso decorativo. Entretanto, tais joias são cobiçadas excessivamente, além 

de formarem um grande custo ao comprador e para a busca delas na terra, custo 

grande o bastante para tais diamantes serem considerados amaldiçoados:  

 

Dispêndio improdutivo é o princípio da perda que é excluído pela sociedade 

moderna mas que ainda vive dentro dela, revelado nos traços e remanescências 

dos grandes exercícios de dispêndio das sociedades passadas e ‘primitivas’. 

Bataille dá um número de exemplos da sobrevivência dos processos de 

dispêndio suntuário, como no caso da fascinação contínua que temos por joias. 

Estes itens funcionalmente inúteis, exceto para decoração, levam a dispêndios 

maciços tanto em sua descoberta da terra quanto em sua venda. Para Bataille 

eles têm o significado inconsciente profundo de ‘matéria amaldiçoada que flui de 

uma ferida’. Joias, especialmente os grandes diamantes, são frequentemente 

rumorados de serem amaldiçoados ou de possuírem um poder maligno para 

excitar ganância e violência.4 

 

                                                     
3 HABERMAS, Jurgen. O Discurso Filosófico da Modernidade: Doze Lições. Trad. Luiz Sérgio Repa, 
Rodnei Nascimento. 1 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 312, grifos do autor. 
4 “Unproductive expenditure is the principle of loss which is mexcluded by modern society but which 
still lives on within it, revealed in the traces and remnants of the great exercises of expenditure of the 
past and of ‘primitive’ societies. Bataille gives a number of examples of the survival of processes of 
sumptuary expenditure, for instance in the continuing fascination we have with jewels. These 
functionally useless items, except for decoration, lead to massive expenditures both in their recovery 
from the earth and in their sale. For Bataille they have the profound unconscious meaning of ‘cursed 
matter that flows from a wound’ (VE, 119; BR, 170). Jewels, especially the great diamonds, are often 
rumoured to be cursed or possessed of a malign power to excite greed and violence.” (NOYS, 
Benjamin. Georges Bataille: A Critical Introduction. Londres; Sterling, VA: Pluto Press, 2000, p. 107, 
tradução nossa.) 
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 Podemos perceber que Bataille pretende traçar uma linha mostrando que tais 

dispêndios existem na humanidade desde as tribos mais antigas, passando pelos 

reinos feudais, até chegar às sociedades capitalistas contemporâneas. Tal 

argumento de resgate da experiência dos indígenas norte-americanos não é utilizado 

para romantizar tais sociedades de forma utópica, e sim para refutar a ideia de que 

o capitalismo (e por consequência seus princípios econômicos) é o modelo eterno 

de economia, de acordo com Noys:  

 

A virada de Bataille para as sociedades ‘primitivas’ não é uma projeção 

romântica do ‘nobre selvagem’ que exemplifica o dispêndio improdutivo, mas um 

ato do que Goux chama de “decentralização etnológica’. Por retornar para uma 

possibilidade diferente de economia, Bataille desloca nossa tendência de projetar 

o capitalismo como o modelo eterno de economia.5 

 

 Bataille afirma em seu ensaio que para melhor exemplificar seu argumento, é 

preciso que se analise os fenômenos econômicos presentes nas sociedades antigas, 

e o motivo disto seria o fato de que nestas sociedades a troca era um caso de perda 

dos objetos cedidos, porém não em forma de escambo, como economistas 

modernos muitas vezes argumentam. A troca, segundo Bataille, não era motivada 

para o ganho de algo instantaneamente, e sim para a destruição e perda do que é 

cedido:  

A economia clássica imaginou que a troca primitiva se produzia sob a forma de 

escambo: ela não tinha, com efeito, razão alguma para supor que um meio de 

aquisição como a troca tivesse podido ter como origem não a necessidade de 

adquirir que atualmente ela satisfaz, mas a necessidade contrária de destruição 

e de perda.6  

 

 Ao mostrar que a troca das sociedades pré-capitalistas era pautada na perda 

de recursos e não no ganho, mostra-se necessário, para Bataille, analisar a 

                                                     
5  “Bataille’s turn to ‘primitive’ societies is not a romantic projection of the ‘noble savage’ who 
exemplifies unproductive expenditure but an act of what Goux calls ‘ethnological decentring’ (CR, 196). 
By returning to a different possibility of economy Bataille dislodges our tendency to project capitalism 
as the eternal model of economy.”(Ibid., tradução nossa.) 
6 BATAILLE, Georges. A Parte Maldita, precedida de “A Noção de Dispêndio”. Trad. Júlio Castañon 
Guimarães. 2 ed. rev., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016, p. 24. 
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instituição do potlatch7. O potlatch foi primeiramente observado e teorizado pelo 

antropólogo francês Marcel Mauss. Mauss usa o termo para se referir a fenômenos 

de “prestações totais de tipo agonístico” que ocorriam entre tribos indígenas norte-

americanas, no seguinte sentido: “Há prestação total no sentido de que é claramente 

o clã inteiro que contrata por todos, por tudo o que ele possui e por tudo o que ele 

faz, mediante seu chefe. Mas essa prestação adquire, da parte do chefe, um caráter 

agonístico muito marcado.”8 Ou seja, a troca, em tais sociedades, era algo usado 

para desafiar uma tribo rival, numa espécie de competição de quem conseguia 

dispender mais recursos que o outro. Ao realizar o potlatch, vinha sempre consigo a 

necessidade de retribuir o gasto numa amplitude cada vez maior, conforme Mauss 

observou, em virtude de um suposto vínculo espiritual entre o doador e o donatário:  

 

Recusar dar, negligenciar convidar, assim como recusar receber, equivale a 

declarar guerra; é recusar aliança e a comunhão. A seguir, dá-se porque se é 

forçado a isso, porque o donatário tem uma espécie de direito de propriedade 

sobre tudo o que pertence ao doador. Essa propriedade se exprime e se concebe 

como um vínculo espiritual.9 

 

 Para Paul Hegarty, o objetivo de Mauss com seus relatos é apresentar que a 

forma ocidental de considerar a economia como algo descolado do social é uma 

forma de pensar muito reduzida, tanto num sentido histórico quanto geográfico; a 

proposta de Mauss seria mostrar que existiam sociedades em que a esfera 

econômica não é excluída da esfera social: “Ele [Mauss] busca construir um modelo 

do ‘fenômeno social total’ (1), onde a troca econômica é somente uma parte da troca 

social como um todo, tal que ela é inseparável da troca social (2)”. 10  Bataille 

demonstra que tal necessidade de retribuir também está ancorada numa concepção 

                                                     
7 “Potlatch quer dizer essencialmente ‘nutrir’, ‘consumir’”. (MAUSS, Marcel. “Ensaio sobre a Dádiva”. 
Trad. Paulo Neves. In: CASTRO, Celso (org.). Textos Básicos de Antropologia: Cem Anos de Tradição. 
1 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2016, p. 86.) 
8 Ibid.  
9 Ibid., p. 91 
10 “He seeks to construct a model of the 'total social phenomenon' (1), wherein economic exchange is 
only one part of social exchange as a whole, such that it is inseparable from social exchange (2).” 
(HEGARTY, Paul. Georges Bataille: Core Cultural Theorist. Londres: Sage Publications, 2000, p. 35, 
tradução nossa.) 
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materialista, pois não retribuir uma dádiva com uma dádiva maior é sinal de fraqueza, 

e é o equivalente de se afirmar como perdedor na disputa. Portanto, para se 

consagrar como vencedor do desafio, e dar a réplica ao desafiante, é necessário que 

o donatário doe ainda mais do que foi anteriormente doado: “O valor de troca da 

dádiva resulta do fato de que o donatário, para apagar a humilhação e rebater o 

desafio, deve satisfazer à obrigação – contratada por ele quando da aceitação – de 

responder posteriormente por uma dádiva maior, ou seja, de retribuir com usura.”11 

A dádiva não é a única forma de potlatch, Bataille constata. Segundo o escritor 

francês, o segundo modelo deste fenômeno seria a destruição da própria riqueza de 

forma ostentadora, exemplificada pelo sacrifício religioso, em que os sacrifícios 

estariam sendo, supostamente, oferecidos aos antepassados do donatário:  

 

Contudo, a dádiva não é a única forma do potlatch; é também possível desafiar 

rivais por meio de destruições espetaculares de riqueza. É por intermédio desta 

última forma que o potlatch se encontra com o sacrifício religioso, e as 

destruições são teoricamente oferecidas a ancestrais míticos dos donatários.12 

 

 O potlatch é, portanto, contrário ao princípio de conservação econômico, visto 

que o que motiva ele é a perda. Toda aquisição oriunda de movimentos do potlatch 

é meramente consequência, e não objetivo; Bataille de fato lembra Mauss, ao dizer 

que o ideal seria dar um potlatch e não ocorrer reciprocidade nele, visto que um 

potlatch, a cada vez que é retribuído suas apostas dobram: “As consequências na 

ordem da aquisição são apenas o resultado não desejado […] de um processo dirigido 

em um sentido contrário: ‘O ideal, indica Mauss, seria dar um potlatch e que ele não 

fosse retribuído’”13 De acordo com Noys, o potlatch não pode ser reduzido a uma 

dialética de acumulação pois a perda sempre vem em primeiro lugar em forma de 

gatilho, fazendo com que acumulação seja secundária dentro deste fenômeno. E 

ademais, Bataille sempre ressalta o fato de que este processo de potlatch pode vir a 

dar errado e levar à destruição completa da tribo:  

                                                     
11 BATAILLE, Georges. A Parte Maldita, precedida de “A Noção de Dispêndio”. Trad. Júlio Castañon 
Guimarães. 2 ed. rev., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016, p. 25. 
12 Ibid. 
13 Ibid., p. 26. 
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Bataille resiste a esta leitura por acentuar que a perda vem primeiro e é primária 

ao processo sendo seu gatilho. Ele também realça que este domínio social 

pautado na perda, a doação de riqueza, resiste a acumulação de poder 

econômico absoluto acima dos outros e sua destituição. Finalmente, Bataille 

está interessado em como este processo pode sempre sair do controle e levar à 

destruição em massa, como quando uma tribo destrói seu vilarejo inteiro para 

colocar seu rival em dívida inescapável. Não importa o quanto o potlatch pode 

levar à acumulação de status e riquezas, ele sempre é inabitado pelo fantasma 

da perda absoluta.14 

 

 Fica, pois, claro que a perda está no fundamento de todo sistema econômico. 

No entanto, tais formas de economia em que a perda é aceita como princípio e em 

que os dispêndios improdutivos são realizados de forma suntuosa foram 

descartadas em prol de economias de mercado centradas no princípio de 

acumulação. No entanto, isso não quer dizer que o princípio de perda foi perdido 

pelas sociedades contemporâneas a Bataille.15 Na sociedade capitalista quem dita a 

forma de dispêndio predominante é a burguesia, classe detentora de meios de 

produção. Logo, esta classe estaria interessada apenas em despender para si 

mesma, entre quatro paredes, assim por dizer, conforme Bataille ao compará-la à 

aristocracia feudal: “Ela [a burguesia] se distinguiu da aristocracia pelo fato de só ter 

consentido em despender para si, no interior dela mesma, isto é, dissimulando seus 

dispêndios, na medida do possível, aos olhos das outras classes.”16 Hegarty afirma 

que isso demonstra como a economia capitalista funciona por meio da expulsão 

daquilo que é tido por impuro (tal qual os movimentos de apropriação e excreção),  e 

                                                     
14 “Bataille resists this reading by stressing that loss comes first and is primary to the process as its 
trigger. He also stresses that this social dominance based on loss, the giving away of wealth, resists 
the accumulation of absolute economic power over others and their destitution. Finally, Bataille is 
interested in how this process can always go out of control and lead to mass destruction, as when a 
tribe destroys its entire village to place its rival in an inescapable debt to it. No matter how much the 
potlatch can lead to the accumulation of status and wealth it is always inhabited by the ghost of 
absolute loss.”(NOYS, Benjamin. Georges Bataille: A Critical Introduction. Londres; Sterling, VA: Pluto 
Press, 2000, p. 108, tradução nossa.) 
15 “Hoje desapareceram as formas sociais, grandes e livres, de dispêndio improdutivo. Contudo, disso 
não se deve concluir que o próprio princípio do dispêndio deixou de estar situado no termo da 
atividade econômica.” (BATAILLE, Georges. A Parte Maldita, precedida de “A Noção de Dispêndio”. 
Trad. Júlio Castañon Guimarães. 2 ed. rev., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016, p. 27.) 
16 Ibid., p. 28, grifos do autor. 
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lucra com essa expulsão, apesar da ameça de uma revolução:  

 

A condição miserável da classe trabalhadora se torna a maior ameaça para o 

estável reino produtivista recém estabelecido […] e fica claro que uma economia 

(a restrita) na realidade existe graças à expulsão da outra (gasto, perda, 

dispêndio) e agora ela pode lucrar com essa expulsão.17  

 

 Bataille reflete acerca da questão da luta de classes. Conforme ele, a atividade 

dos trabalhadores é produzir para adquirir sua subsistência e poderem viver, 

enquanto que a atividade econômica dos burgueses tem como finalidade degradar o 

proletariado e fazerem sua existência a mais humilhante possível: é a 

homogeneidade excluindo aquilo que é heterogêneo; assimilando-o para depois 

excretá-lo: 

 

O fim da atividade operária é produzir para viver, mas o da atividade patronal é 

produzir para destinar os produtores operários a uma horrível degradação: pois 

não existe qualquer disjunção possível entre a qualificação procurada nos 

modos de dispêndio próprios do patrão, que tendem a elevá-lo bem acima da 

baixeza humana, e a própria baixeza da qual essa qualificação é função.18 

 

 Entretanto, a classe burguesa tem consciência da chance de ocorrerem 

revoltas, greves, manifestações, e, para impedir que isso aconteça, é criado um 

Estado de bem-estar social19 para ocorrer maior integração dos trabalhadores na 

economia, conforme fala Hegarty:  

 

a classe burguesa percebe que ela tem que neutralizar a ameaça representada 

pelo  seu  oposto,  a  classe  trabalhadora,   e  essencialmente  sua  estratégia   é 

                                                     
17  “The miserable condition of the working class becomes the biggest threat to the newly stable 
productivist realm […] and it becomes clear that one economy (the restricted one) actually exists 
thanks to its expulsion of the other (waste, loss, expenditure) and that it can now profit from this 
expulsion.” (HEGARTY, Paul. Georges Bataille: Core Cultural Theorist. Londres: Sage Publications, 
2000, p. 38-39, tradução nossa, grifos do autor) 
18  BATAILLE, Georges. A Parte Maldita, precedida de “A Noção de Dispêndio”. Trad. Júlio Castañon 
Guimarães. 2 ed. rev., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016, p. 29, grifos do autor 
19 Lembremos que Bataille escreve este estudo em 1933, ou seja, logo após a Depressão de 1929 e a 
difusão do keynesianismo, quando muitos dos países afetados viram-se forçados a serem mais 
intervencionistas na economia.  
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inventar o Estado intervencionista e incorporar ainda mais os trabalhadores.20  

 

 Podemos dizer, nos termos de Bataille, que o dispêndio da burguesia serve 

para abjetar o operariado, e depois atenuar essa ferida, sem mudar a estrutura da 

sociedade capitalista. A sociedade homogênea busca sempre excluir o que não pode 

ser incluso, de acordo com Bataille:  

 

Mas essas escapatórias, cuja importância aliás é estritamente limitada, em nada 

modificam a divisão fundamental das classes de homens em nobres e ignóbeis. 

O jogo cruel da vida social não varia através dos diversos países civilizados em 

que o esplendor insultante dos ricos perde e degrada a natureza humana da 

classe inferior.21 

 

 Aquilo que era tido como economia geral foi perdido com o modelo capitalista 

de economia, de acordo com Noys: “Uma economia que é aberta à perda e 

organizada através do princípio de perda, que seria a que Bataille diria mais tarde 

estar em sintonia com a economia geral, foi erodida e substituída por uma economia 

de mercado orientada para acumulação.” 22  Se torna, portanto, necessário que 

analisemos o empreendimento teórico realizado por Bataille no livro de 1949 A Parte 

Maldita, em que a questão da economia é formulada dentro do conceito de economia 

geral. 

  

3.2 A ECONOMIA GERAL, OU O REI SOL 

  

Em sua obra datada de 1949, A Parte Maldita, Bataille aborda a questão 

econômica agora fora da perspectiva da crise política, e sim no contexto do 

                                                     
20 “the bourgeois class realizes that it has to neutralize the threat posed by its other, the working class, 
and essentially, its strategy is to invent the interventionist state and incorporate the workers still 
further.” (HEGARTY, Paul. Georges Bataille: Core Cultural Theorist. Londres: Sage Publications, 2000, 
p. 39, tradução nossa.) 
21 BATAILLE, Georges. A Parte Maldita, precedida de “A Noção de Dispêndio”. Trad. Júlio Castañon 
Guimarães. 2 ed. rev., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016, p. 30. 
22“An economy which is open to loss and organised through the principle of loss, which as Bataille 
would later say is in touch with general economy, has been eroded and replaced by a market economy 
oriented towards accumulation.” (NOYS, Benjamin. Georges Bataille: A Critical Introduction. Londres; 
Sterling, VA: Pluto Press, 2000, p. 108, tradução nossa.) 
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surgimento das sociedades de abundância pós-Segunda Guerra Mundial. Se antes o 

escritor francês formulara sua indagação dentro da estrutura de um marxismo 

heterodoxo que busca analisar relatos antropológicos, agora ela é formulada a partir 

de um ponto de vista ontológico, para maior precisão, a partir do sol, conforme 

Benjamin Noys anuncia: “Ao invés do dispêndio não-produtivo ser o resultado de um 

princípio de perda originado em uma tendência humana melhor exemplificada nas 

sociedades ‘primitivas’, o dispêndio improdutivo é agora o resultado de um ‘circuito 

de energia cósmica.’”23 A oposição norteadora formulada por Bataille nesta obra não 

é mais política, como no caso do texto de 1933, entre burguesia e proletariado, ou até 

mesmo entre acumulação e potlatch, e sim entre o espaço limitado da terra 

comparado à dádiva sem fim do sol, de acordo com a diferenciação exposta por 

Noys: “A oposição é agora entre o espaço limitado da terra e a dádiva ilimitada do 

sol, ao invés de ser entre a burguesia e o proletariado, ou entre acumulação e 

potlatch.” 24  Porém, é importante ressaltarmos que Bataille não esquece 

completamente a dimensão antropológica do seu estudo, sendo que boa parte da 

obra A Parte Maldita é dedicada a uma exposição acerca de como diversas culturas 

e sociedades (os astecas, os indígenas norte-americanos, os povos islâmicos, os 

tibetanos, o ocidente capitalista e o leste europeu socialista) lidam com o problema 

do excedente.  

 Segundo Georges Bataille, o sol dá energia ilimitadamente e não recebe nada 

em troca. De fato, de acordo com o francês, toda a energia presente na Terra e nos 

seres vivos que a habitam é oriunda da energia solar. Sem o sol, não haveria a 

exuberância de energia presente na superfície do mundo, isto é, não haveria vida na 

Terra: “A energia solar é o princípio de seu desenvolvimento exuberante. A fonte e a 

essência de nossa riqueza são dadas na irradiação do sol, que dispensa a energia – 

a riqueza – sem contrapartida. O sol dá sem nunca receber.” 25  Lembremo-nos 

daquilo que foi dito antes a respeito da obrigatoriedade de sempre retribuir um 

                                                     
23 “Instead of non-productive expenditure being the result of a principle of loss originating in a human 
drive best exemplified in ‘primitive’ societies, nonproductive expenditure is now the result of a ‘circuit 
of cosmic energy’” (Ibid,. p. 111) 
24 “The opposition is now between the limited space of the earth and the unlimited gift of the sun rather 
than between the bourgeoisie and the proletariat or between accumulation and potlatch.” (Ibid.) 
25 BATAILLE, Georges. A Parte Maldita, precedida de “A Noção de Dispêndio”. Trad. Júlio Castañon 
Guimarães. 2 ed. rev., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016, p. 50. 
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potlatch: neste caso, o sol está apenas dando, e o seu ato de chamar a 

obrigatoriedade de retribuir nunca é respondida pela Terra. Portanto, o sol está no 

núcleo da dissipação de energia terrestre, e, por consequência, o dispêndio de 

energia em excesso também está, conforme Bataille constata:  

 

Partirei de um fato elementar: o organismo vivo, na situação determinada pelos 

jogos de energia na superfície do globo, recebem em princípio mais energia do 

que é necessário para a manutenção da vida: a energia (a riqueza) excedente 

pode ser utilizada para o crescimento de um sistema (de um organismo, por 

exemplo); se o sistema não pode mais crescer, ou se o excedente não pode ser 

inteiramente absorvido em seu crescimento, é preciso necessariamente perdê-

lo sem lucros, despendê-lo, de boa vontade ou não, gloriosamente ou de modo 

catastrófico.26 

 

 Bataille nos avisa que é necessário despender esta energia em excesso, seja 

de forma gloriosa ou catastrófica, tendo em vista que o limite para a produção é a 

esfera terrestre,27 fazendo assim uma contraposição entre a energia ilimitada do sol 

com a limitação da bioesfera. Nós não percebemos a importância do sol no 

gerenciamento de energias pois a forma como a ciência econômica é organizada ela 

obnubila a importância do astro-rei ao particularizar a atividade econômica e 

teleologizar ela em direção ao homem em particular, Bataille sustenta. Isso se deve 

ao fato da economia nunca ser vista pela perspectiva em geral, e sim apenas na 

restrita, levando a esse esquecimento:  

 

O contrário aparece habitualmente porque a economia nunca é encarada em 

geral. O espírito humano reduz suas operações, tanto na ciência quanto na vida, 

a uma entidade baseada no tipo dos sistemas particulares (organismos ou 

empreendimentos). A atividade econômica, encarada como um conjunto, é 

concebida sob a forma da operação particular, cujo fim é limitado. […] a ciência 

econômica se contenta em generalizar a situação isolada, limita seu objeto às 

                                                     
26 Ibid., p. 45. 
27 “No entanto, a esfera terrestre (exatamente a biosfera, que corresponde ao espaço acessível à vida) 
é o único limite real. […] é, em definitivo, o tamanho do espaço terrestre que limita o crescimento 
global.” (Ibid., p. 50-51, grifos do autor.) 
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operações feitas com vistas a um fim limitado: o do homem econômico; ela não 

leva em consideração uma atuação da energia que nenhum fim particular 

limita.28 

 

 Fica pois, clara, que as economias atuais são restritas pelo fato de se 

basearem em princípios econômicos tradicionais tais quais a acumulação e a 

utilidade, e, em contraposição, existem as economias gerais. Segundo Jean 

Baudrillard, a economia (restrita) comum que rege a nossa vida é uma deturpação de 

nossa natureza dispendiosa, e que é necessário criticar não somente a economia 

política, como também o princípio ontológico de tais formas de pensamento 

econômico, a saber, o princípio de utilidade:  

 

A ideia central é que a economia que governa nossas sociedades resulta de uma 

corrupção do princípio humano fundamental, que é um princípio solar de 

dispêndio. Desde o início, o pensamento de Bataille ataca, para além da 

economia política propriamente dita (que, essencialmente, é regulada pelo valor 

de troca), o princípio metafísico da economia: a utilidade.29 

  

 Baudrillard classifica a crítica de Bataille ao capitalismo como uma crítica 

aristocrática ao capitalismo, tendo em vista que o alvo dele é a produtividade, e não 

a extração do mais-valor. Mais ainda, para Baudrillard, a crítica de Bataille ao 

capitalismo é mais radical que a crítica marxista, pois esta, para o pensador do 

simulacro, estaria ainda envolta pelo produtivismo e pela linguagem burguesa; 

levando Baudrillard a afirmar que os marxistas buscam um “bom uso da economia”, 

ao passo que Bataille busca desfazer os princípios econômicos tradicionais de 

produtividade, escassez e utilidade:  

 

                                                     
28 Ibid., p. 46, grifos do autor. 
29 “The central idea is that the economy that governs our societiesresults from a corruption of the 
fundamental human principle, which is a solar principle of expenditure. From the start, Bataille’s 
thought attacks, beyond political economy proper (which, essentially, is regulated by exchange-value), 
the metaphysical principle of economy: utility.”(BAUDRILLARD, JEAN. When Bataille Attacked the 
Metaphysical Principle of the Economy. Trad. Stuart Kendall. Scapegoat Journal, Toronto, n. 5, 
Verão/Outono 2013, p. 45, tradução nossa.) 
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Esta crítica [a de Bataille] não é uma crítica marxista; ela é uma crítica 

aristocrática pois ela vê a utilidade, finalidade econômica, como o axioma da 

sociedade capitalista. […] O marxista busca um bom uso da economia. A crítica 

marxista é logo restrita, pequeno-burguesa, outro passo para a banalização da 

vida em direção ao ‘bom uso’ da sociedade! Bataille, por outro lado, varre toda 

essa dialética de escravo pra longe com um ponto de vista aristocrático, daquele 

do senhor agarrado por sua morte. Poderia se apresentar essa perspectiva como 

pré- ou pós-marxista. De qualquer forma, marxismo é somente o horizonte 

desencantado do capital – tudo que o precede o marxismo ou segue ele é mais 

radical que o marxismo.30 

 

 Bataille pretende com esta obra realizar o equivalente a uma revolução 

copernicana dentro do campo da economia, ao inverter do polo da produtividade para 

a improdutividade o núcleo da economia:  

 

Indicarei apenas, sem esperar mais, que a própria extensão do crescimento exige 

a inversão dos princípios econômicos – a inversão da moral que os fundamenta. 

Passar das perspectivas da economia restrita às da economia geral realiza, na 

verdade, uma mudança copernicana: colocar ao contrário o pensamento – e a 

moral.31 

 

 No entanto, a citação acima que fala sobre a mudança de uma economia para 

outra é considerada como deveras ambígua: Bataille estaria falando de que tipo de 

transformação exatamente? De um modelo econômico para outro? Ou será que não 

seria apenas uma mudança de perspectivas, de forma de ver a economia? E a 

situação fica ainda mais problemática quando Bataille reconhece a impossibilidade 

de distinguir uma da outra completamente dentro da vida real: “Ora, a vida real, 

                                                     
30 “This critique is not a Marxist critique; it is aristocratic because it sees utility, economic finality, as 
the axiom of capitalist society. [...] The Marxist seeks a good use of the economy. The Marxist critique 
is therefore restricted, petite-bourgeoisie, another step in the banalization of life toward the “good use” 
of society! Bataille, on the other hand, sweeps this whole slave dialectic away from an aristocratic 
point of view, from that of the master gripped by his death. One could present this perspective as pre- 
or post-Marxist. In any case, Marxism is only the disenchanted horizon of capital—everything that 
precedes Marxism or follows it is more radical than Marxism.” (Ibid., p. 46, tradução nossa) 
31 BATAILLE, Georges. A Parte Maldita, precedida de “A Noção de Dispêndio”. Trad. Júlio Castañon 
Guimarães. 2 ed. rev., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016, p. 48, grifos do autor. 
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composta de dispêndios de todas as espécies, ignora o dispêndio exclusivamente 

produtivo, ignora inclusive, praticamente, o puro dispêndio improdutivo.”32 Porém, 

apesar dessa nuvem que escurece essa análise, ainda é preciso realizá-la. De acordo 

com Benjamin Noys, isso é uma faca de dois gumes, pois não haveria estabilidade 

tanto para dispêndio produtivo quanto para o improdutivo, visto que ambos 

encontram-se misturados, e é somente por causa dessa mistura, da possibilidade de 

uma economia produtiva virar improdutiva e vice-versa, que Bataille pôde realizar 

este trabalho, segundo Noys:  

 

Nós não temos escolha entre duas economias diferentes, mas somente a 

economia em que o produtivo é assombrado pelo se tornar improdutivo e o 

improdutivo pelo se tornar produtivo, com trocas e mudanças entre eles que tem 

de ser analisada em uma avaliação aberta do jogo de forças atual; uma avaliação 

que deve estar aberta e radicalmente contingente porque é sempre sujeita a 

alterações posteriores através do jogo de excesso que ela traça.33 

 

 Ainda de acordo com a leitura realizada por Noys, a economia geral seria o 

Outro da economia, no sentido de tentativas de elucidação e exemplificação serem 

formas de limitar tal conceito. Uma economia puramente geral é uma 

impossibilidade, e tal interpretação faz sentido tendo em vista as raízes surrealistas 

da obra de Bataille; a economia geral seria um fluxo de energia que constantemente 

permite novos avanços, e aberturas para o novo. Sem contar que o sol é um exemplo 

de economia geral que dá sem receber, porém, tendo em vista que é puramente geral, 

o sol é um lugar impossível da humanidade construir sua economia. Bataille teria o 

desejo de mudar, materialmente falando, de um modelo econômico para outro, 

porém, tal mudança é impossível, logo seu poder transformativo estaria no efeito de 

seus fluxos de energia. Portanto, podemos dizer que a economia geral agiria como 

uma transgressão. Conforme Noys:  

                                                     
32 Ibid., p. 39. 
33 “We have no choice between two different economies, but only the economy in which the productive 
is haunted by becoming non-productive and the non-productive by becoming productive, with shifts 
and changes between them that have to be analysed in an open assessment of the current play of 
forces; an assessment which must be open and radically contingent because it is always subject to 
further alteration through the play of excess which it traces.” (NOYS, Benjamin. Georges Bataille: A 
Critical Introduction. Londres; Sterling, VA: Pluto Press, 2000, p. 115-116, tradução nossa.) 
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Penso que Bataille desejou a primeira transformação de um tipo de economia 

para outro. O sol figura neste desejo como o lugar impossível de economia geral 

pura, impossível de existir nele ou de olhar diretamente ele para os seres 

humanos. A impossibilidade de inabitar essa posição é, eu penso, 

reconhecimento de Bataille da impossibilidade de uma economia geral como 

uma economia pura. Ele não pode ser um outro tipo de economia baseada no sol, 

mas ao invés disso ela é o Outro da economia. Então, enquanto Bataille deseja 

economia geral como uma ‘dádiva sem retorno’ pura, como a fonte e o término 

da parte maldita, ele também tem um pensamento diferente da economia geral 

enquanto força transformadora. Economia geral seria não mais um lugar para 

ser ocupado fora da economia restrita, mas um efeito passageiro e efervescente 

da turbulência rodopiante dos fluxos de energia que constantemente perfuram 

limites, criam aberturas e novos limites.34 

 

 A economia geral é a forma como lidamos com a parte maldita da economia 

e essa forma, necessariamente, muda conforme a cultura predominante. Não temos 

intenções aqui de nos estendermos na minuciosidade dos objetos de análise de 

Bataille, mas citamos aqui, à título de exemplo, as análises empíricas do autor. Pois, 

como afirma o francês: “Assim a economia geral começa por um relato dos dados 

históricos, que dão seu sentido aos dados presentes.”35 

 Bataille faz uma distinção estrutural na organização de sua obra: temos três 

partes dedicadas aos dados históricos e uma aos dados presentes. Dentro de cada 

parte sobre os dados históricos há dois capítulos: I) A sociedade da consumação [a) 

Sacrifícios e guerras dos astecas; b) A dádiva da realidade (o potlatch)]; II) A 

sociedade de empreendimento militar e a sociedade de empreendimento religioso [a) 

                                                     
34 “I think that Bataille desired the first transformation from one type of economy to another. The sun 
figures in this desire as the impossible place of pure general economy, impossible to exist on or to 
gaze upon directly for human beings. The impossibility of inhabiting this position is, I think, recognition 
by Bataille of the impossibility of general economy as a pure economy. It cannot be another type of 
economy based on the sun but instead it is the Other of economy. So, while Bataille desires general 
economy as a pure ‘gift without return’, as the source and terminus of the accursed share, he also has 
a different thinking of general economy as a transformative force. General economy would no longer 
be a place to be occupied outside of restricted economy but a fleeting and effervescent effect of the 
swirling turbulence of energy flows that constantly puncture limits, create openings and new limits.” 
(Ibid., p. 115, tradução nossa.) 
35 BATAILLE, Georges. A Parte Maldita, precedida de “A Noção de Dispêndio”. Trad. Júlio Castañon 
Guimarães. 2 ed. rev., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016, p. 59, grifos do autor. 



 

 

 
 

Pedro Antonio Gregorio de Araujo | 67 

 

A sociedade conquistadora: o Islã; b) A sociedade desarmada: o lamaísmo]; III) A 

sociedade industrial [a) As origens do capitalismo e a reforma; b) O mundo burguês]. 

A única parte dedicada aos dados presentes é dividida em dois capítulos: a) A 

industrialização soviética; b) O Plano Marshall. Pensamos que os capítulos mais 

vitais da obra são aqueles dedicados à sociedade asteca e à sociedade capitalista 

ocidental. Por que pensamos isto? Pois, como demonstraremos a seguir, Bataille 

argumenta que, tradicionalmente, ambas são vistas como as sociedades mais 

opostas possíveis: uma governada por sacrifícios sem motivos utilitários, a outra 

regida por cálculos econômicos onipresentes. Logo, ver as duas sociedades opostas 

é interessante para o avanço da argumentação aqui proposta. 

 O capítulo dedicado aos astecas é essencial para o entendimento teórico da 

economia geral de Bataille e também para compreendermos sua fascinação com o 

sacrifício. A importância na análise da sociedade asteca é o fato que geralmente ela 

é colocada como uma antípoda da civilização ocidental. Isso pode se ilustrar pelo 

fato que todas obras que criamos na sociedade capitalista ocidental precisam servir 

a um propósito de utilidade, ao passo que as grandes obras dos astecas eram feitas 

para o sacrifício de seres humanos:  

 

Os astecas, de que falarei em primeiro lugar, situam-se moralmente como 

nossos antípodas. Como a civilização se mede pelas obras, a deles nos parece 

lamentável. No entanto, serviam-se da escrita, tinham conhecimentos 

astronômicos; mas suas obras importantes eram inúteis: sua ciência da 

arquitetura servia-lhes para edificar pirâmides no alto das quais imolavam seres 

humanos.36 

 

 É relevante aqui que lembremos da visão crítica que Bataille possui acerca da 

arquitetura moderna. Para ele, o que nossas construções demonstram é o ser ideal 

da sociedade; a arquitetura reflete a fisionomia daquelas figuras consideradas 

oficiais, de forma que silencie os elementos perturbadores da sociedade, isto é, a 

heterogeneidade das multidões. Conforme Bataille escreve na revista Documents:  

                                                     
36 BATAILLE, Georges. A Parte Maldita, precedida de “A Noção de Dispêndio”. Trad. Júlio Castañon 
Guimarães. 2 ed. rev., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016, p. 64. 
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De fato, apenas o ser ideal da sociedade, aquele que ordena e proíbe com 

autoridade, se exprime nas composições arquiteturais propriamente ditas. 

Assim, os grandes monumentos se elevam como diques, opondo a lógica da 

majestade e da autoridade a todos os elementos perturbadores: é sob a forma 

das catedrais e dos palácios que a Igreja ou o Estado se dirigem e impõem 

silêncio às multidões.37 

 

 Outro fator que faz com que os astecas pareçam nossos opostos completos 

é o fato que, ao contrário de nós, que negamos os aspectos dispendiosos da 

existência social, eles viam tanto a consumação quanto o trabalho em pé de 

igualdade. Os astecas trabalhavam, mas eles também sacrificavam na mesma 

medida em trabalhavam. Ao fazer esse exercício de “decentralização etnológica”, 

Bataille demonstra como nossa lógica de cálculo econômico e utilitário não é algo 

eterno. Por isso, o predomínio do sacrifício humano dos astecas choca a civilização 

ocidental:  

Sua [dos astecas] concepção do mundo se opõe de modo diametral e singular 

àquela que atua em nós, dentro de nossas perspectivas de atividades. A 

consumação não ocupava menor lugar em suas cogitações do que a produção 

nas nossas. Sua preocupação de sacrificar não era menor do que a nossa de 

trabalhar.38 

 

 Bataille afirma que a fonte dos sacrifícios aparentemente ilimitados dos 

astecas vinham dos prisioneiros feitos durante guerras. De fato, Bataille aponta, a 

partir do relato de um rito de nascimento de tal civilização, que os astecas 

consideravam que o sacrifício era uma parte natural da guerra.39 No entanto, Bataille 

argumenta que apesar de a guerra ser a raiz dos sacrifícios ilimitados, os astecas 

não eram uma sociedade militar, e sim uma sociedade guerreira. Qual seria a 

diferença de uma sociedade militar para uma sociedade de guerreiros? O autor 

                                                     
37 BATAILLE, Georges. Documents: Georges Bataille. Trad. João Camillo Penna e Marcelo Jacques de 
Moraes. Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2018, p. 65. 
38 BATAILLE, Georges. A Parte Maldita, precedida de “A Noção de Dispêndio”. Trad. Júlio Castañon 
Guimarães. 2 ed. rev., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016, p. 64, grifos do autor. 
39  “Esses sacrifícios de prisioneiros não podem ser separados das condições que os tornavam 
possíveis: das guerras e do risco de morte assumido. Os mexicanos só derramaram o sangue com a 
condição de se arriscarem à morte. Tinham consciência dessa conexão entre a guerra e o sacrifício.” 
(Ibid., p. 68.) 
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afirma que uma sociedade militar seria uma sociedade que faz uso da guerra para 

um crescimento econômico, ou seja, uma sociedade militar é uma sociedade que 

introduziu conceitos de cálculo para justificar sua ação militar. Enquanto que a 

sociedade guerreira é uma sociedade cuja guerra não é calculável, é uma sociedade 

onde a violência sem medida impera, e cujas ações militares eram motivadas para 

fins religiosos:  

 

O valor da guerra na sociedade mexicana não deve nos enganar: não se tratava 

de uma sociedade militar. A religião era a chave evidente desses jogos. Se há que 

situar os astecas, eles devem ser situados do lado das sociedades guerreiras, 

onde vigoravam a pura violência, sem cálculo, e as formas ostentatórias do 

combate. Não conheceram a organização racional da guerra e da conquista. Uma 

sociedade verdadeiramente militar é uma sociedade de empreendimento, para a 

qual a guerra tem o sentido de um desenvolvimento de poderio, de uma 

progressão ordenada do império.40 

 

 O motivo pelo qual os astecas sacrificavam humanos era para agradar ao 

deus sol. Caso eles não sacrificassem o suficiente, o sol pararia de brilhar, conforme 

Bataille relata: “as guerras tinham o sentido da consumação, não da conquista, e os 

mexicanos pensavam que, se elas cessassem, o sol cessaria de iluminar”41 Podemos 

afirmar, seguindo a filosofia de Bataille, que a relação dos astecas para com o sol era 

uma relação agonística, porém, lembremos que para o autor o “sol dá sem receber 

nada em troca”; ou seja, o sol é fonte de energia em excesso para a Terra. Portanto, 

vemos aqui como o potlatch está presente em uma forma ontológica, se assim 

podemos chamar. De acordo com Paul Hegarty, Bataille, ao comentar o fenômeno 

do potlatch, privilegia a face destruidora e, assim como o antropólogo francês, não 

distingue entre o dar e o destruir, ao notar que além dos sacrifícios ao sol os astecas 

faziam suntuosas festas e comemorações:  

 

A leitura de Mauss por Bataille privilegia o lado destrutivo do 'potlatch', mas, 

como Mauss, ele não faz distinção entre dar e destruir (dentro do potlatch), 

                                                     
40 Ibid., p. 69-70, grifos do autor. 
41 Ibid., p. 66. 
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observando que, assim como o gasto do sacrifício como tal, os astecas 

realizavam festivais de grande dispêndio.42  

 

 No entanto, essa “ontologização” de Mauss não é algo isento de críticas. Por 

exemplo, Baudrillard critica Bataille neste ponto. Segundo Baudrillard, Bataille erra 

pois ele teria naturalizado as análises de Mauss ao defender que a dádiva pode ser 

algo unilateral, esquecendo, assim, o lado de retribuição do potlatch:  

 

Mas Bataille leu Mauss pobremente: a dádiva unilateral não existe. Esta não é a 

lei do universo. Aquele que explorou tão bem o sacrifício humano dos astecas 

deveria saber, como eles, que o sol nada dá, que ele deve ser continuamente 

alimentado com sangue humano para que brilhe. É preciso provocar os deuses 

por meio do sacrifício para que respondam com profusão. Em outras palavras, a 

raiz do sacrifício e da economia geral nunca é o gasto puro e simples, em que 

não sei que impulso para o excesso nos vem da natureza, mas sim um processo 

incessante de provocação.43 

 

 Como podemos ver, Baudrillard considera que o que é essencial da relação 

agonística do potlatch é a provocação incessante: dois participantes se atrevendo 

numa competição de quem consegue fazer o maior lance, se quisermos colocar em 

termos de apostas. Para Baudrillard, a contra-dádiva é mais importante que a própria 

dádiva, dado que ela teria um aspecto inteiramente simbólico que insinua a morte no 

seu movimento. No entanto, apesar de considerar que Bataille fez do potlatch uma 

metafísica, Baudrillard afirma que sua crítica perde o próprio sentido de crítica 

quando encara tal análise:  

                                                     
42 “Bataille's reading of Mauss privileges the destructive side of 'the potlatch' but, like Mauss, he draws 
no distinction between giving and destroying (within the potlatch), noting that as well as the 
expenditure of sacrifice as such, the Aztecs held festivals of great expense.” (HEGARTY, Paul. Georges 
Bataille: Core Cultural Theorist. Londres: Sage Publications, 2000, p. 48, tradução nossa) 
43 “But Bataille has poorly read Mauss: the unilateral gift does not exist. This is not the law of the 
universe. He who has explored the human sacrifice of the Aztecs so well should have known, as they 
did, that the sun gives nothing, that it must be continually nourished with human blood so that it 
shines. One must provoke the gods through sacrifice so that they respond with profusion. In other 
words, the root of sacrifice and of general economy is never pure and simple expenditure, wherein I 
know not what drive toward excess comes to us from nature, but an incessant process of provocation.” 
(BAUDRILLARD, JEAN. When Bataille Attacked the Metaphysical Principle of the Economy. Trad. Stuart 
Kendall. Scapegoat Journal, Toronto, n. 5, Verão/Outono 2013, p. 47, tradução nossa.) 
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“Excesso de energia” não vem do sol (da natureza), mas de uma cobrança de 

lances contínuo na troca – um processo simbólico legível em Mauss, não o da 

dádiva (este é o misticismo naturalista em que Bataille cai), mas o da contra-

dádiva – o único processo verdadeiramente simbólico e que efetivamente 

implica a morte como uma espécie de excesso máximo – mas não como êxtase 

individual, sempre como princípio máximo de troca social. Nesse sentido, pode-

se censurar Bataille por ter “naturalizado” Mauss (mas numa espiral metafísica 

tão prodigiosa que a censura não é única), e por ter feito da troca simbólica uma 

espécie de função natural da prodigalidade, ao mesmo tempo hiper-religiosa. na 

sua gratuidade e ainda muito próxima, a contrario, do princípio da utilidade e da 

ordem econômica que se esgota pela transgressão sem nunca a perder de 

vista.44 

 

 Podemos dizer que a fascinação de Bataille para com o potlatch leva-o a 

cometer aquilo que Noys considera uma “ingenuidade política” ao olhar com 

positividade o Plano Marshall, que foi um auxílio americano concedido aos países da 

Europa Ocidental com a intenção de que tais nações não se alinhassem com a União 

Soviética. Conforme apresenta Noys, a obra de Bataille desaponta ao partir para 

análises políticas concretas como é o caso do Plano Marshall:  

 

O Plano Marshall foi uma “dádiva” que envolveu certas condições, até porque 

funcionou como meio de apoio aos Estados europeus que pudessem ser 

tentados a entrar na esfera de influência soviética. A Guerra Fria já foi tanto um 

conflito econômico quanto político, algo que Bataille não reconheceu. A Parte 

Maldita é mais decepcionante em suas propostas políticas concretas, que 

revelam o fracasso de Bataille em analisar os efeitos políticos da “dádiva”.45 

                                                     
44 “‘Excess energy’ does not come from the sun (from nature) but from a continual overbidding in 
exchange — a symbolic process legible in Mauss, not that of the gift (this is the naturalist mysticism 
into which Bataille falls), but that of the counter-gift — the sole, veritably symbolic process and one 
which effectively implicates death as a kind of maximal excess — but not as individual ecstasy, always 
as maximal principle of social exchange. In this sense, one can reproach Bataille for having 
“naturalized” Mauss (but in a metaphysical spiral so prodigious that the reproach is not one), and of 
having made of symbolic exchange a kind of natural function of prodigality, at once hyper-religious in 
its gratuitousness and still far too close, a contrario, to the principle of utility and the economic order 
that it exhausts through transgression without ever losing sight of it.” (Ibid., p. 47-48, tradução nossa, 
grifos do autor.) 
45 “The Marshall Plan was a ‘gift’ which involved certain conditions, not least because it operated as 
means of support for European states that might be tempted to enter the Soviet sphere of influence. 
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 Sejamos justos com Bataille: ele reconhece a possibilidade de que tal auxílio 

seja apenas para o avanço de interesses norte-americanos46, embora ele prefira não 

dar uma afirmação final acerca disso. Mesmo assim com o reconhecimento da 

dubiedade do auxílio, Bataille considera que o Plano Marshall é a resposta para o 

enigma de como proporcionar um dispêndio suntuoso que não engendraria guerras:  

 

Voltando ao Plano Marshall, agora se torna fácil ser mais preciso. Ele se opõe às 

operações isoladas do tipo “clássico”, mas não apenas pelo agrupamento de 

ofertas e de demandas coletivas: trata-se de uma operação geral devido ao fato 

de ser, em um ponto, renúncia ao crescimento das forças de produção. Tende a 

resolver um problema geral devido ao fato de que, sendo investimento, ele o é a 

fundo perdido. Tem em vista ao mesmo tempo, apesar disso, uma utilização final 

para o crescimento (fica patente que o ponto de vista geral implica ao mesmo 

tempo os dois capítulos), mas remete sua possibilidade para onde as destruições 

– e o atraso das técnicas – deixaram o campo aberto à sua frente. Em outros 

termos, sua contribuição é a de uma riqueza condenada.47 

 

 Também podemos constatar na obra de 1949 um certo apreço pela 

industrialização soviética comandada na época por Joseph Stalin, o que pode soar, 

como aponta Paul Hegarty, uma contradição em seu pensamento ao não considerar 

que o plano de industrialização do stalinismo é reificador. De fato, podemos 

constatar que Bataille, ao contrário do silêncio de seu texto da década de 1930, 

defende o projeto stalinista, embora ele afirme que não quer justificar, e sim 

compreender o sistema soviético. O argumento principal de Bataille em tal defesa é 

o seguinte: a existência da sociedade burguesa é uma existência coisificada. Porém, 

ela tenta fingir que não é, usando assim a figura do indivíduo detentor de razão e 

                                                     
Already the Cold War was as much an economic as a political conflict, something that Bataille did not 
recognise. The Accursed Share is at its most disappointing in its concrete political proposals, which 
reveal Bataille’s failure to analyse the political effects of the ‘gift’.” (NOYS, Benjamin. Georges Bataille: 
A Critical Introduction. Londres; Sterling, VA: Pluto Press, 2000, p. 113, tradução nossa) 
46 “O plano [Marshall] pode ser um ‘investimento de interesse mundial’, mas pode ser também ‘de 
interesse norte-americano’. Não digo que seja, mas a questão se impõe. É possível aidna que, sendo 
em seu princípio ‘de interesse mundial’, seja desviado no sentido do interesse norte-americano.” 
(BATAILLE, Georges. A Parte Maldita, precedida de “A Noção de Dispêndio”. Trad. Júlio Castañon 
Guimarães. 2 ed. rev., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016, p. 161.) 
47 Ibid., p. 160. 
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liberdade ilimitados, ao passo que o comunismo (sobretudo o soviético) reconhece 

que tais pretensões do liberalismo são uma farsa:  

 

Na base da ideia democrática (da ideia burguesa) do indivíduo, há certamente o 

logro, a facilidade, a avareza e uma negação do homem enquanto elemento do 

destino (do jogo universal daquilo que é); a pessoa do burguês moderno aparece 

como a face mais mesquinha que a humanidade já assumiu, mas à ‘pessoa’, 

acostumada ao isolamento – e à mediocridade – de sua vida, o comunismo 

oferece um salto para a morte.48 

 

 Bataille critica aqueles que usam o conceito de “totalitarismo” para comparar 

a União Soviética à Alemanha Nazista. O pensador afirma que há diferenças claras e 

gigantescas entre os dois fenômenos, como por exemplo as suas finalidades e 

estruturas econômica e social. Bataille diz que a tese da similaridade do hitlerismo 

com o stalinismo leva a esquerda anti-stalinista (como por exemplo os trotskistas) 

se alie a propósitos burgueses:  

 

Há bastante tempo fez-se uma aproximação entre certos traços exteriores do 

pretenso socialismo hitlerista e traços do socialismo stalinista: chefe, partido 

único, importância do exército, organização da juventude, negação do 

pensamento individual e repressão. As finalidades, a estrutura social e 

econômica diferiam radicalmente, opunham diametralmente os dois sistemas, 

mas essa similitude dos métodos chamava a atenção. A ênfase dada à forma e 

mesmo às tradições nacionais não deixou de atrair a atenção para essas 

comparações duvidosas. Esse tipo de crítica de resto uniu os comunistas de 

oposição ao liberalismo burguês: formou-se um movimento de opinião 

“antitotalitária” que tende a paralisar a ação, sendo certo seu efeito estritamente 

conservador.49 

 

 Para mostrar que o hitlerismo não é a mesma coisa que o stalinismo, Bataille 

argumenta que o socialismo de Stalin seria um “Imperial-socialismo”. Não imperial 

                                                     
48 Ibid., p. 137. 
49 Ibid. 
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no sentido de uma nação imperialista, mas sim num sentido hegeliano de “Estado 

universal” que daria fim a todos os conflitos militares e econômicos, e que permitiria 

o ingresso de outros repúblicos para dentro de si, não importando sua distância 

física:  

O stalinismo não seria de modo algum o análogo do hitlerismo, ao contrário; não 

seria um nacional mas um imperial-socialismo. Imperial, por outro lado, deveria 

ser entendido em um sentido oposto ao do imperialismo de uma nação: o termo 

se referiria à necessidade de um império, ou seja, de um Estado universal, que 

poria fim à anarquia econômica e militar do tempo presente. O nacional-

socialismo devia necessariamente malograr, pois seus princípios limitavam sua 

extensão à nação: não existia meio de agregar os países conquistados, as células 

adventícias à célula-mãe. A União Soviética, ao contrário, é um quadro em cujo 

interior qualquer nação pode inserir-se: ela poderia mais tarde agregar uma 

República chilena, assim como uma República ucraniana já lhe foi agregada.50 

 

 Hegarty aponta que tal elogio à experiência stalinista é motivado pelo fato que 

a União Soviética obriga o ocidente a se adaptar, de forma que reduza sua tendência 

acumuladora, logo, a apreciação pela experiência stalinista não é apoiada de maneira 

irrestrita:  

A União Soviética stalinista não está sendo elogiada de maneira irrestrita por 

Bataille, e seu papel crucial pode ser visto na maneira como força o Ocidente a 

se adaptar: a ameaça de guerra atômica e de revoluções internas força o 

Ocidente a moderar seu impulso a acumular.51  

 

 Por isso Bataille aposta no Plano Marshall. Estaria neste auxílio a 

possibilidade de uma coexistência pacífica entre os dois blocos diametralmente 

opostos: o capitalismo americano e o socialismo soviético, de forma que não haja 

guerras futuras. Portanto, podemos dizer que para Bataille a existência da União 

Soviética  é  a  chave  para  os países alinhados aos Estados Unidos se afastarem do 

                                                     
50 Ibid., p. 138, grifos do autor. 
51 “The Stalinist Soviet Union is not being praised in an unqualified manner by Bataille, and its crucial 
role is perhaps to be seen in the way it forces the West to adapt: the threat of atomic war and of internal 
revolutions forces the West to temper its accumulative drive.” (HEGARTY, Paul. Georges Bataille: Core 
Cultural Theorist. Londres: Sage Publications, 2000, p. 50-51, tradução nossa.) 
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capitalismo radical: 

 

Se as forças em oposição são economicamente de natureza diferente, devem 

entrar em competição no plano da organização econômica. O que é realizado, 

assim parece, pela iniciativa do Plano Marshall, única reação do Ocidente ao 

movimento dos sovietes no mundo.52 

 

 Podemos dizer que ao Bataille reconhecer a possibilidade de um mundo 

multipolarizado pacífico com economias opostas ele está prefigurando aquilo que é 

chamado de “coexistência pacífica” em relações internacionais. Um exemplo disso 

teria sido a competição espacial entre Estados Unidos e União Soviética durante a 

Guerra Fria. Também podemos dizer que a obra de Bataille sobre a economia trata 

sobre uma questão que é muito urgente para nós, a saber, a questão da finitude do 

espaço e o crescimento econômico. De acordo com Allan Stoekl, o modelo de 

dispêndio de Bataille nos coloca em um dilema ético: na primeira opção 

reconhecemos os nossos limites (enquanto sociedade) ao afirmar o dispêndio da 

economia geral; na segunda opção negamos que temos limites ao negarmos o 

dispêndio numa economia restrita. A primeira opção (que é a opção apontada como 

a correta por Bataille) nos leva a uma afirmação do prazer, angústia e glória perante 

a morte, enquanto a segunda apenas perpetua o sistema de acumulação utilitária e 

escassez:  

A ética de Bataille, então, implica uma escolha entre essas duas alternativas: 

reconhecimento dos limites por meio da afirmação do dispêndio em uma 

economia geral, e ignorar limites por meio da negação do dispêndio em uma 

economia fechada ou restrita. O primeiro envolve a afirmação de prazer, ritual, 

glória e angústia perante a morte; enquanto o último envolve a afirmação de 

utilidade e crescimento ilimitado impulsionada pelo ego, com todos os perigos 

inerentes.53 

                                                     
52 BATAILLE, Georges. A Parte Maldita, precedida de “A Noção de Dispêndio”. Trad. Júlio Castañon 
Guimarães. 2 ed. rev., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016, p. 154. 
53 “Bataille’s ethics, then, entails a choice between these two alternatives: recognition of limits through 
the afirmation of expenditure in a general economy, and ignoring of limits through a denial of 
expenditure in a closed or restricted economy. The first entails the afrmation of pleasure, ritual, glory, 
and anguish before death; while the latter entails the ego-driven afirmation of utility and unlimited 
growth, with all the attendant dangers.” (STOEKL, Allan. Excess and Depletion: Bataille’s Surprinsingly 
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 Porém, pensamos que também seja importante problematizar tais projeções 

de Bataille. Como mostramos, o Plano Marshall tinha uma intenção política clara e, 

conforme Noys argumenta, sua defesa parece tal qual uma “ingenuidade política”. O 

mesmo podemos dizer da defesa de Bataille de Stalin e sua industrialização: não 

haveria também no stalinismo uma espécie de coisificação tal qual nas democracias 

liberais? Outra crítica que poderia ser imputada à crítica econômica de Bataille seria 

o fato de que o capitalismo, a partir do neoliberalismo, se aponta como uma 

economia transgressora, que aceitaria o dispêndio. No entanto, esta última crítica 

pode ser rebatida ao apontarmos que o dispêndio aceito pelo capitalismo é um 

dispêndio bem diferente daquele que é comentado por Bataille: o francês fala de 

sacrifícios, guerras, erotismo, coisas que não são tão simples de serem integradas 

num sistema econômico, e isso ficará mais claro ao decorrer de nosso trabalho. 

Agora, para a próxima parte do nosso trabalho gostaríamos de tratar sobre as 

seguintes formas de dispêndio privilegiadas por Bataille: o sacrifício religioso; o 

erotismo; a literatura.  

 

 

 

                                                     
Ethical Model of Expenditure. In: WINNBUST, Shannon (org.). Reading Bataille Now. Bloomington: 
Indiana University Press, 2007, p. 264, tradução nossa.) 



 

4. O SACRIFÍCIO: SUJEITO IMOLADO 

 

É possível dizer que o sacrifício é um dos assuntos mais tratados acerca em 

campos como a antropologia cultural e a teologia, devido a sua presença em diversas 

religiões ao redor do mundo. Há um mistério que ronda o sacrifício: por que destruir 

ou matar algo faria parte de uma religião?  Anteriormente vimos isso nos povos 

astecas, mas também podemos constatar o sacrifício no próprio cristianismo, dado 

o martírio de Jesus. Há diversas fundamentações para o ato, e gostaríamos agora de 

expor a visão de Bataille do sacrifício como uma imolação do sujeito. 

 O fenômeno do sacrifício fora uma temática que fascinou Bataille, tanto em 

sua vida pessoal quanto na sua vida intelectual. O autor conceitualiza o sacrifício da 

seguinte forma em sua obra Teoria da Religião (escrito em 1948 porém publicado 

postumamente), segundo ele, o sacrifício é outra expressão do dispêndio 

improdutivo de energia, indo contra o produtivismo da sociedade pautada pelo 

trabalho e pelas proibições, porém no campo religioso. 

 Bataille, em um texto que versa acerca de Hegel e a interpretação de Kojève 

acerca do filósofo alemão e sua conceitualização de sacrifício e de morte, nos afirma 

o seguinte acerca da relação entre sacrificado e sacrificante durante este ato 

religioso. Segundo o filósofo francês, o ser que presencia o sacrifício, ao ver o animal 

sendo sacrificado, também morreria por dentro, portanto se identificando com a 

vítima do espetáculo do sacrifício. 

  Portanto, podemos dizer que para Bataille o sacrifício é o modelo que todo os 

atos dispendiosos seguem: a destruição da característica de coisa de determinado 

objeto. Além disso, o sacrifício também tem a função de permitir a existência da 

comunidade, pois neste ato haveria a experiência de intimidade entre os 

espectadores; estes, ao verem um ser sendo sacrificado ritualisticamente, se 

identificariam com a vítima e com a imanência outrora predominante. Porém, é 

necessário apontar que para Bataille somente faz sentido sacrificar aquilo que é 

coisa e que outrora era animalesco. Logo, prosseguiremos abordando a relação entre 

o animal e o humano descrita no livro Teoria da Religião para podermos apontar 

como o sacrifício tem o papel de fundador de comunidade. 
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4.1 DO ANIMAL E DO HUMANO 

  

Bataille inicia sua exposição sobre a religião com a animalidade, 

contrastando-a com a existência humana. De acordo com ele, “a animalidade é 

imediatez ou a imanência,”1 e tal imanência é presenciada quando um animal come 

o outro.2 O ato de manducar outro animal sem o matá-lo anteriormente simboliza, 

para Bataille, que o mundo animal da imanência é um lugar onde não há uma 

subordinação da presa em relação ao predador pois o animal não pode coisificar 

outro animal, já que eles não possuem o conceito de duração:  

 

Nada há na vida animal que introduza a relação do senhor com aquele que ele 

comanda, nada que possa estabelecer de um lado a autonomia e do outro a 

dependência. Os animais, já que se comem uns aos outros, soa de força desigual, 

mas nunca há entre eles mais que essa diferença quantitativa.3 

 

 O homem seria, como Jacques Derrida coloca, aquilo que segue o animal e 

que gerou a própria noção de tempo, e esse “seguir” significa que é com o ser 

humano que surge a própria noção de tempo e duração: “o homem está depois do 

animal. Ele o segue. Esse ‘depois’ da sequência, da consequência ou da perseguição, 

não se dá no tempo, não é temporal: ele é a gênese mesmo do tempo.”4 Bataille 

resume a existência do animal com a seguinte fórmula: “todo animal está no mundo 

como a água no interior da água.”5 Isto significa que na imanência os animais não se 

distinguem, não se colocam como coisas tal qual é o caso na existência humana. 

Bataille reconhece que o animal pode ser um sujeito que considera tudo ao seu redor 

como objeto, porém ele é impossibilitado de ver-se de tal forma. O animal não pode 

realizar tais elementos similares à existência humana: “A rigor, o animal pode ser 

                                                     
1 BATAILLE, Georges. Teoria da Religião, seguida de “Esquema de uma História das Religiões”. Trad. 
Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016, p. 23. 
2 “O que é dado quando um animal come outro é sempre o semelhante daquele que come: é nesse 
sentido que falo de imanência.” (Ibid, grifos do autor.) 
3 Ibid., p. 24. 
4 DERRIDA, Jacques. O Animal que Logo sou (A Seguir). Trad. Fábio Landa. 2 ed. São Paulo: Editora 
UNESP, 2011, p. 38, grifos do autor. 
5 BATAILLE, Georges. Teoria da Religião, seguida de “Esquema de uma História das Religiões”. Trad. 
Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016, p. 23, grifos do autor. 
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visto como um sujeito para o qual o resto do mundo é objeto, mas nunca lhe é dada 

a possibilidade de ver a si mesmo assim. Elementos dessa situação podem ser 

apreendidos pela inteligência humana, mas o animal não pode realizá-los.” 6  É 

importante que notemos que este “realizá-los” escrito por Bataille é uma referência 

indireta à filosofia de Hegel, e sobretudo à interpretação de Alexandre Kojève. A 

interpretação kojèviana de Hegel estará sempre presente como interlocutora de 

Bataille, principalmente no que se refere à questão da animalidade e do sacrifício. 

Conforme afirma o filósofo italiano Giorgio Agamben acerca da discussão de Bataille 

e Kojève, aprendiz e mestre, acerca sobre a questão da animalidade pós-fim da 

história, que também se aplica ao que estamos expondo:  

 

A oposição entre Bataille e Kojève concerne especificamente ao ‘resto’ que 

sobrevive à morte do homem novamente tornado animal ao fim da história. 

Aquilo que o pupilo – que era, na verdade, cinco anos mais velho que o mestre – 

não podia aceitar de forma alguma era que ‘a arte, o amor, o jogo’, como também 

o riso, o êxtase, o luxo […] cessassem de ser sobre-humanos, negativos e 

sagrados para serem simplesmente restituídos à práxis animal.7 

 

 É concedido, por Bataille, que a existência humana nunca conseguirá 

apreender realmente a existência animal, por mais que tenhamos sido animais antes 

de homens. A incognoscibilidade do mundo animal deve-se ao fato que o homem 

procura em sua imanência uma fonte de transcendência, porém não a encontra: 

“Pude dizer que o mundo animal é aquele da imanência e da imediatez: é que esse 

mundo, que nos é fechado, o é na medida em que não podemos discernir nele um 

poder de se transcender.”8  A única maneira de tentar representar este mundo não-

transcendental é por meio da figuração poética pois ela tem o potencial de falar do 

incognoscível, Bataille argumenta: “A maneira correta de falar dele [mundo animal] 

não pode ser abertamente senão poética, visto que a poesia não descreve nada que 

                                                     
6 Ibid., grifos do autor. 
7 AGAMBEN, Giorgio. O Aberto: O Homem e o Animal. Trad. Pedro Mendes. 2 ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2017, p. 15. 
8 BATAILLE, Georges. Teoria da Religião, seguida de “Esquema de uma História das Religiões”. Trad. 
Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016, p. 27. 
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não deslize para o incognoscível.”9 O que nos resta é ver o animal por fora, pois, 

enquanto humanos, não podemos sustentar nossa vida por princípios instáveis, o 

que leva, novamente, à constatação do animal sendo como “água na água”: “Na 

verdade, somos incapazes de nos fundar sobre coagulações instáveis e devemos 

nos limitar a observar a animalidade, de fora, sob a luz da ausência de 

transcendência. Inevitavelmente, diante de nossos olhos, o animal está no mundo 

como a água na água.”10 

 É mencionado por Bataille que “somos incapazes de nos fundar sobre 

coagulações instáveis.” Isso leva à seguinte pergunta: se não podemos fundamentar 

nossa transcendência e humanidade no que é instável, então qual é o nosso 

fundamento estável? A resposta para esta questão é simples. Para Bataille, aquilo 

que nos retirou da imanência foi a ferramenta. A ferramenta é um instrumento que é 

usado para ter uma determinada finalidade: usamos o lápis para escrever um texto, 

usamos uma pá para cavar e poder fazer plantio, usamos um meio de transporte para 

chegarmos com mais rapidez ao nosso emprego, etc… A ferramenta seria uma 

interrupção da continuidade imanente: “É na medida em que as ferramentas são 

elaboradas com vistas à sua finalidade que a consciência as coloca como objetos, 

como interrupções na continuidade indistinta. A ferramenta elaborada é a forma 

nascente do não-eu.”11  

 O uso de ferramentas revolucionou a história, pois antes de seu advento não 

havia nada que estivesse subordinado ao sujeito – seja o mundo, um animal, ou uma 

planta – mas agora, temos a subordinação da ferramenta para com o sujeito que a 

utiliza.12 Ou seja: se nas relações animal-animal não havia sinal de subordinação, 

nas relações homem-ferramenta a subordinação é dominante, visto que a 

ferramenta não tem um valor em si mesma; seu valor está em sua finalidade: “A 

ferramenta não tem valor em si mesma – como o sujeito, ou o mundo, ou os 

elementos de mesmo sentido que o sujeito ou o mundo –, mas somente em relação 

                                                     
9 Ibid., p. 25, grifos do autor. 
10 Ibid., p. 27. 
11 Ibid., p. 29 
12 “Mas a ferramenta está subordinada ao homem que a emprega, que pode modificá-la à vontade, 
com vistas a um resultado determinado.” (Ibid.) 
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a um resultado previsto.”13 Bataille contrasta esse cálculo utilitário com aquilo que 

tem fim em si mesmo, que ele denomina de “verdadeiro fim”.14  De acordo com 

Bataille, aquilo que tem um “verdadeiro fim” (e aqui podemos classificar tais coisas 

como dispendiosas e soberanas) reintroduzem a imanência, a continuidade perdida: 

“Aquilo que um ‘verdadeiro fim’ reintroduz é o ser contínuo, perdido no mundo como 

a água está na água.”15  

 Ou seja, as operações soberanas (tais quais as que privilegiamos no nosso 

estudo como o sacrifício, o erótico e a literatura) trazem de volta essa continuidade 

perdida para nosso mundo profano, ao passo que a ferramenta (o objeto) corta essa 

continuidade e nos traz transcendência. O objeto seria aquilo que individualiza o 

sujeito: “O objeto, ao contrário, tem um sentido que rompe a continuidade indistinta, 

que se opõe à imanência ou ao fluxo de tudo aquilo que é – e que ele transcende.”16 

Bataille concede que a única forma da ferramenta não ser utilitária é pela via da arte,  

porém mesmo assim isto não impede da ferramenta servir para alguma finalidade 

exterior:  

A única via que libera o objeto fabricado do servilismo da ferramenta é a arte, 

entendida como um verdadeiro fim. Mas a própria arte em princípio não impede 

o objeto que ela orna de servir para isso ou aquilo: uma casa, uma mesa, uma 

roupa, assim como um martelo, têm sua utilidade.17 

 

 De acordo com Bataille todo conhecimento que possuímos acerca do objeto 

é um conhecimento exterior que é superficial, e tal modalidade de conhecimento é a 

maneira que o ser usa para distinguir seu mundo. O humano começa a conhecer os 

objetos que fabrica coisas e acaba conhecendo a si mesmo quando se enxerga como 

um outro: “Isso quer dizer, em outros termos, que só passamos a nos conhecer 

distinta e claramente no dia em que nos percebemos de fora como um outro.”18 

Segundo Bataille, esta distinção entre sujeito e objeto leva a uma confusão, pois o 

sujeito conhecido objetivamente de fora terá elementos de sujeito e de objeto ao 

                                                     
13 Ibid. 
14 Podemos dizer que tal distinção está presente em sua exposição do homogêneo e do heterogêneo.  
15 Ibid., p. 30. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid., p. 31 
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mesmo tempo19. Logo, um objeto pode ser colocado como um sujeito. Os homens 

primordiais dialogavam com suas ferramentas tal qual falariam com outro ser 

humano, por exemplo: “O objeto que a ferramenta é pode, ele próprio, ser considerado 

como um sujeito-objeto.”20 

 É com este movimento que inicia-se a configuração de um ser supremo. Os 

primeiros homens tiveram que justificar a existência do mundo através de um ser 

supremo. Entretanto, Bataille afirma que os deuses tidos por distintos e limitados é 

o início de um empobrecimento teórico. 21  Bataille argumenta que a maioria das 

operações de concebimento do ser supremo foram falhas, e ele cita como exemplo 

dessa falha os deuses em que os primeiros humanos acreditavam. Para Bataille, tais 

deuses nunca tiveram o mesmo reconhecimento que o deus judaico-cristão. A 

hipótese de Bataille para isso seria o argumento que os primeiros povos estavam 

mais próximos dos animais, logo o sentimento de continuidade era forte:  

 

Como se a operação tivesse ocorrido num tempo em que o sentimento de 

continuidade era forte demais, como se a continuidade animal ou divina dos 

seres vivos e do mundo tivesse inicialmente parecido limitada, empobrecida por 

uma primeira e desastrada tentativa de redução a uma individualidade objetiva.22 

 

 Bataille contrasta a reação do animal e do homem para com a imanência. O 

autor afirma que o animal aceita sem problemas a continuidade23, ao passo que o 

ser humano sente uma mistura de horror e atração quando encara o sagrado, devido 

ao fato de que ele desafia o mundo profano das coisas: “aquilo que é sagrado atrai e 

possui um valor incomparável, mas mesmo no instante parece vertiginosamente 

perigoso para esse mundo claro e profano onde a humanidade situa seu domínio 

                                                     
19 “A linguagem define, de um plano ao outro, a categoria do sujeito-objeto, do sujeito objetivamente 
considerado, tanto quanto possível, clara e distintamente conhecido de fora. Mas uma objetividade 
dessa natureza, clara quanto à posição separada de um elemento, permanece confusa: esse elemento 
guarda a um só tempo os atributos de um sujeito e de um objeto.” (Ibid., p. 31-32) 
20 Ibid., p. 32. 
21 “Em certo sentido, o mundo é ainda, de uma maneira fundamental, imanência sem limite claro […] 
De tal forma que a posição, no interior do mundo, de um ‘Ser supremo’, distinto e limitado como uma 
coisa, é de início um empobrecimento.” (Ibid., p. 33) 
22 Ibid., p. 34. 
23 “O animal aceitava a imanência que o submergia sem protesto aparente, ao passo que o homem, 
no sentimento do sagrado, experimenta uma espécie de horror impotente.” (Ibid.) 
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privilegiado.” 24  Podemos comparar essa afirmação de Bataille acerca de nossa 

relação com o sagrado ao conceito de numinoso explorado pelo teólogo alemão 

Rudolf Otto em sua obra O Sagrado (1917). De acordo com Otto, o sagrado é 

caracterizado por suscitar este conceito em quem o presencia, que significa 

“mistério tremendo e fascinante” (mysterium tremendum fascinans) ao mesmo 

tempo, devido ao caráter totalmente outro do sagrado. Como vemos, o alemão 

argumenta que o medo do sagrado não é um mero medo comum, e sim um medo 

originado naquilo que é inquietante:  

 

Não é do temor natural nem de um suposto e generalizado ‘medo do mundo’ 

[Weltangst] que a religião nasceu. Isso porque o assombro [das Grauen] não é 

medo comum, natural, mas já é a primeira excitação e pressentimento do 

misterioso, ainda que inicialmente na forma bruta do ‘inquietantemente 

misterioso’ [Unheimliches], uma primeira valoração segundo uma categoria fora 

dos âmbitos naturais costumeiros e que não desemboca no natural.25 

 

 O fato de haverem muitas existências (humana, animal, vegetal, divina, etc…) 

opostas às coisas no mundo obriga que os homens criem uma hierarquia de 

espíritos.26 Neste primeiro momento, todas as existências possuem espíritos, dadas 

as devidas unicidades de cada. Por exemplo, Bataille afirma que o ser supremo é 

puro espírito, o espírito do homem morto não depende da materialidade tal qual o 

espírito de um homem vivo, e animais e plantas são espíritos míticos (independentes 

das suas realidades). Então haveria duas hierarquias: os espíritos que dependem da 

realidade e os espíritos independentes:  

 

Nessas condições, a hierarquia dos espíritos tende a se fundar numa distinção 

fundamental entre os espíritos que dependem de um corpo, como aqueles dos 

homens, e os espíritos autônomos do ‘Ser supremo’, dos animais, dos mortos, 

                                                     
24 Ibid. 
25 OTTO, Rudolf. O sagrado: aspectos irracionais na noção do divino e sua relação com o racional. 
Trad. Walter O. Schlupp. São Leopoldo: Sinodal/EST; Petrópolis: Vozes, 2007, p. 47. 
26 “A igualdade e a desigualdade dessas diversas existências, todas opostas às coisas que são os 
puros objetos resolvem-se numa hierarquia de espíritos.” (BATAILLE, Georges. Teoria da Religião, 
seguida de “Esquema de uma História das Religiões”. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo 
Horizonte: Autêntica Editora, 2016, p. 34, grifos do autor.) 
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etc…, que tendem a formar um mundo homogêneo, um mundo mítico, no interior 

do qual, a maior parte do tempo, as diferenças hierárquicas são fracas.27 

 

 É a partir desta hierarquização que ocorre a contraposição do mundo profano 

dos homens com o mundo sagrado dos espíritos. Tal acontecimento ocasiona uma 

coisificação do corpo material: ele seria agora também parte do mundo das coisas, 

devido ao fato que os espíritos soberanos não tem uma corporificação. E, lentamente, 

os animais e as plantas deixam de serem espíritos para se tornaram, assim como o 

corpo humano, coisa, já que seus corpos se encontram separados de seus espíritos. 

Assim aponta Bataille, acerca da banalização do mundo do humano:  

 

É somente a partir da representação mítica de espíritos autônomos que o corpo 

se encontra do lado das coisas, já que os espíritos soberanos não têm corpo. O 

mundo real passa a ser um dejeto do nascimento do mundo divino: os animais e 

as plantas reais, separados de sua verdade espiritual, adquirem lentamente a 

objetividade vazia das ferramentas, o corpo humano mortal é assimilado pouco 

a pouco ao conjunto das coisas.28 

 

 Para Bataille, é por esse caminho que o animal encontra-se coisificado. A 

partir desta contraposição de mundo profano com o mundo divino o animal perdeu 

sua similaridade como o ser humano e agora se encontra como mera coisa para ser 

utilizada. O pensador retoma a questão da manducação, apontando que os diversos 

métodos de cozinhar uma carne simbolizam como o homem precisa tornar algo em 

objeto antes de consumi-lo, e é precisamente isto que o homem tem de diferente em 

relação aos animais não-humanos: ele não participa daquilo que come. Mais do que 

isso: o próprio fato de matar e modificar a carne conforme o gosto significa definir o 

animal vivo como objeto, e contrasta como vemos o canibalismo:  

 

A preparação das carnes, aliás, não tem essencialmente o sentido de uma 

pesquisa gastronômica: trata-se, antes disso, do fato de que o homem jamais 

come algo sem antes transformá-lo num objeto. Ao menos em condições 

                                                     
27 Ibid., p. 35. 
28 Ibid., p. 35-36. 
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normais, o homem é um animal que não participa daquilo que come. Mas matar 

o animal e modificá-lo a gosto não é apenas transformar em coisa aquilo que, 

decerto, não o era inicialmente: é definir de antemão o animal vivo como uma 

coisa. Quando corto, cozinho, afirmo implicitamente que aquilo com que ajo 

assim nunca for mais que uma coisa. Cortar, cozinhar e comer o homem é, ao 

contrário, abominável.29 

 

 Acerca desta questão da coisificação do animal simbolizada pelo 

carnivorismo, podemos fazer um elo entre a filosofia de Bataille com a ética animal 

presente na obra do filósofo argelino Jacques Derrida. Derrida cunha o conceito 

carnofalogocentrismo para se referir ao papel que a carnivoridade categoriza o a 

estrutura falogocêntrica do sujeito como uma virilidade carnívora: “Não se trataria 

apenas de relembrar o conceito de sujeito como estrutura falogocêntrica, ao menos 

segundo seu esquema dominante: espero um dia demonstrar que esse esquema 

implica virilidade carnívora.” 30  Essa virilidade insinua um sujeito autoritário 

masculino, tal qual a figura do pai, marido, irmão, e além do mais é um sujeito que 

não quer apenas dominar e ter a natura, ele também aceita o sacrifício31 da carne e 

a consome: “A força viril do homem adulto, do pai, marido, irmão […], pertence ao 

esquema que domina o conceito de sujeito. O sujeito não quer apenas dominar e 

possuir a natureza ativamente. Em nossas culturas, ele aceita sacrifícios e come 

carne.”32  

 Vemos então que essa agressividade do sujeito é direcionada ao outro e 

evidencia nossa atitude para com o animal. Segundo Derrida, o que o ser humano 

pratica para o animal é um verdadeiro genocídio.33 Um genocídio que mudou de 

                                                     
29 Ibid., p. 36, grifos do autor. 
30 “It would be a matter not only of recalling the concept ofthe subject as phallogocentric structure, at 
least according to its dominant schema: one day I hope to demonstrate that this schema implies 
carnivorous virility.” (DERRIDA, Jacques. Points: Interviews, 1974–1994. Trad. Peggy Kamuf et al. 
Stanford, CA: Stanford University Press, 1995, p. 280, tradução nossa.) 
31 Lembremos que, obviamente, para Bataille o ato de matar um animal para comer não é um sacrifício. 
Exploraremos isto com mais aprofundamento na próxima seção. 
32 “The virile strength of the adult male, the farher, husband, or brother […], belongs to the schema that 
dominates the concept of subject. The subject does not want just to master and possess nature 
actively. In our cultures, he accepts sacrifice and eats flesh.” (DERRIDA, Jacques. Points: Interviews, 
1974–1994. Trad. Peggy Kamuf et al. Stanford, CA: Stanford University Press, 1995, p. 281, tradução 
nossa.) 
33 “Ninguém mais pode negar seriamente e por muito tempo que os homens fazem tudo que podem 
para dissimular ou para se dissimular essa crueldade, para organizar em escala mundial o 
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forma: agora busca-se estender a sobrevida dos animais de forma artificial, 

sobretudo por meio da manipulação genética para se conseguir a carne perfeita; faz-

se inseminação artificial, aplicação de hormônios, clonagem. Porém, o conteúdo do 

genocídio permanece o mesmo: animais sendo sistematicamente mortos. E tais 

métodos se acentuaram a partir dos séculos XIX e XX, indo de mãos dadas com a 

industrialização e o desenvolvimento da ciência, afirma Derrida:  

 

No decurso dos dois últimos séculos, estas formas tradicionais de tratamento do 

animal foram subvertidas, é demasiado evidente, pelos desenvolvimentos 

conjuntos de saberes zoológicos, etológicos, biológicos e genéticos sempre 

inseparáveis de técnicas de intervenção no seu objeto, de transformação de seu 

objeto mesmo, e do meio e do mundo de seu objeto, o vivente animal: pela criação 

e adestramento a uma escala demográfica sem nenhuma comparação com o 

passado, pela experimentação genética, pela industrialização do que se pode 

chamar a produção alimentar da carne animal, pela inseminação artificial 

maciça, pelas manipulações cada vez mais audaciosas do genoma, pela redução 

do animal não apenas à produção e a reprodução superestimulada (hormônios, 

cruzamentos genéticos, clonagem, etc) de carne alimentícia mas a todas as 

outras finalidades a serviço de um certo estar e suposto bem-estar humano do 

homem.34 

 

 Bataille comenta, em um artigo da revista Documents, a maneira que os 

abatedouros são vistos pela sociedade. Podemos ver uma certa sincronia com o que 

Derrida argumenta sobre a dissimulação das mortes animais. Para Bataille, o 

abatedouro tem uma relação curiosa com os templos de sacrifício, pois ambos são 

lugares que serviam para implorar e matar35, porém o abatedouro é um lugar tido por 

maldito e posto às margens da sociedade. Ele é maldito não porque vitimiza animais, 

                                                     
esquecimento ou o desconhecimento dessa violência que alguns poderiam comparar aos piores 
genocídios (existem também os genocídios animais: o número de espécies em via de 
desaparecimento por causa do homem é de tirar o fôlego.)” (DERRIDA, Jacques. O Animal que Logo 
sou (A Seguir). Trad. Fábio Landa. 2 ed. São Paulo: Editora UNESP, 2011, p. 52.)  
34 Ibid., p. 51, grifos do autor. 
35 “O abatedouro está ligado à religião no sentido de que os templos das épocas remotas (sem falar 
em nossos dias dos templos hindus) tinham um duplo uso, servindo ao mesmo tempo às implorações 
e às matanças.” (BATAILLE, Georges. Documents: Georges Bataille. Trad. João Camillo Penna e 
Marcelo Jacques de Moraes. Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2018, p. 127.) 
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mas sim porque ofende “a pessoa de bem”, que não quer ter nada a ver com as 

mortes do abatedouro, ela apenas quer consumir seus frutos de maneira limpa.36 

Este verbete de Bataille é acompanhado de fotos de abatedouros tiradas pelo 

fotógrafo francês Eli Lotar, e nelas vemos 1) uma fileira de patas de gados decepadas 

de seus corpos contra uma parede e 2) açougueiros arrastando pedaços de carne 

sujando de sangue o chão. Segundo Benjamin Noys, o que estas fotos e o texto de 

Bataille demonstram como algo tido por sagrado, neste caso a morte, se torna uma 

atividade puramente técnica, racionalizada, que busca satisfazer finalidades 

utilitárias. E por mais que tentemos negar a origem da carne que consumimos isso 

não vai acabar com a violência que propiciou a morte do animal, segundo Noys:  

 

Eli Lotar nos recolocou em contato com essa obra da morte por meio de imagens 

de carcaças de animais, açougueiros e manchas de sangue. O que essas 

imagens também revelam é que esse massacre violento, do qual muitos de nós 

não-vegetarianos ainda dependemos, se tornou uma atividade mecânica e 

técnica. […] Estamos duplamente alienados do matadouro: em primeiro lugar, não 

queremos ver o que acontece lá e, em segundo lugar, suas atividades tornam a 

morte um evento produtivo e neutro.37 

 

 É necessário que agora falemos sobre o ato de sacrificar, um ato que, segundo 

Bataille destrói a coisa da vítima e propicia um sentimento de comunidade entre 

aqueles que presenciam a morte do ser. 

 

 

 

                                                     
36 “Contudo, em nossos dias o abatedouro é amaldiçoado e posto em quarentena como um barco 
onde grassa o cólera. Ora, as vítimas dessa maldição não são os açougueiros ou os animais, mas as 
próprias pessoas de bem, que chegaram assim ao ponto de só conseguir suportar a própria feiura, 
feiura que corresponde de fato a uma necessidade doentia de limpeza, de pequenez biliosa e de tédio: 
a maldição (que só aterroriza aqueles mesmos que a proferem) os leva a vegetar o mais longe possível 
dos abatedouros, a se exilar por correção num mundo amorfo, onde não há mais nada de horrível e 
onde, sofrendo de indelével obsessão da ignomínia, são reduzidos a comer queijo.” (Ibid., p. 127-128) 
37 “Eli Lotar has put us back into contact with this work of death through images of animal carcasses, 
butchers and smears of blood. What these images also reveal is that this violent slaughter, on which 
many of us non-vegetarians still depend, has become a mechanical and technical activity. [...] We are 
doubly alienated from the slaughterhouse: firstly, we do not wish to see what happens there and 
secondly, its activities turn death into a productive and neutral event.” (NOYS, Benjamin. Georges 
Bataille: A Critical Introduction. Londres; Sterling, VA: Pluto Press, 2000, p. 24, tradução nossa.) 
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4.2 O SACRIFÍCIO REVELADOR DO NADA 

  

Vimos como o corpo (tanto o animal quanto o humano) se tornou cada vez 

mais uma coisa, sendo oposto aos seres de espírito puro, como é o caso dos deuses. 

Se o corpo é plenamente coisa, então, Bataille argumenta, o cadáver é afirmação do 

espírito, pois estaria aí uma demonstração de como o morto está ausente.38 Saber 

este fato é importante para entendermos o movimento do sacrifício na filosofia de 

Bataille, e principalmente a sua noção de morte. Segundo Jean Baudrillard, Bataille 

vê a morte paradoxalmente como uma superabundância excessiva. A morte seria a 

prova que a vida não existe quando a morte é removida dela. Ou seja, a ideia de morte 

em Bataille é a ideia de uma troca desejada pela própria vida, e que aí estaria o erro 

das economias restritas: elas buscam abolir a experiência da morte. Nas palavras de 

Baudrillard:  

 

A ideia de que a morte não é de modo algum uma falha da vida, que ela é desejada 

pela vida e que o fantasma delirante de aboli-la (o da economia) equivale a 

instalá-la no âmago da própria vida – dessa vez, porém, como nada morno e sem 

fim.39 

 

 De acordo com o filósofo camaronês Achille Mbembe, a visão de Bataille da 

morte como o luxo supremo vai de encontro ao conceito de morte hegeliano, que dita 

que a morte é detentora de sentido. No pensamento de Bataille, a morte é apenas um 

luxo improdutivo, inútil, sem sentido, conforme vemos Mbembe apontando:  

 

[A morte] é a forma mais luxuosa da vida, ou seja, de efusão e exuberância: um 

poder de proliferação. Ainda mais radicalmente, Bataille retira a morte do 

horizonte da significação. Isso está em contraste com Hegel, para quem nada se 

                                                     
38 “Em certo sentido, o cadáver é a mais perfeita afirmação do espírito. É a própria essência do espírito 
que a impotência definitiva e a ausência do morto revelam, assim como o grito daquele que alguém 
mata é a afirmação suprema da vida.” (BATAILLE, Georges. Teoria da Religião, seguida de “Esquema 
de uma História das Religiões”. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2016, p. 37.) 
39 BAUDRILLARD, Jean. A Troca Simbólica e a Morte. Trad. Maria Stela Gonçalves e Adail Ubirajara 
Sobral. São Paulo, SP: Edições Loyola, 1996, p. 210. 
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encontra definitivamente perdido na morte; de fato, a morte é vista como 

detentora de grande significação, como um meio para a verdade.40 

 

 Hegel afirma que aceitar a morte é parte da vida do espírito, e para o espírito 

encontrar sua verdade ele precisa se encontrar no ponto do dilaceramento absoluto, 

a saber, a morte. O espírito precisa encarar sua própria morte:  

 

A morte – se assim quisermos chamar essa inefetividade – é a coisa mais 

terrível; e suster o que está morto requer a força máxima. A beleza sem-força 

detesta o entendimento porque lhe cobra o que não tem condições de cumprir. 

Porém, não é a vida que se atemoriza ante a morte e se conserva intacta da 

devastação, mas é a vida que suporta a morte e nela se conserva, que é a vida do 

espírito. O espírito só alcança sua verdade na medida em que se encontra a si 

mesmo no dilaceramento absoluto. Ele não é essa potência como o positivo que 

se afasta do negativo – como ao dizer de alguma coisa que é nula ou falsa, 

liquidamos com ela e passamos a outro assunto. Ao contrário, o espírito só é 

essa potência enquanto encara diretamente o negativo e se demora junto dele.41 

 

 Na interpretação de Kojève (que é a leitura de Hegel que Bataille tem ciência), 

essa aceitação total da morte e da finitude, bem como a possibilitação de 

desvelamento de uma verdade última significam que a filosofia de Hegel é uma 

filosofia da morte. Tal tese leva Kojève a afirmar que o homem é a morte que vive 

uma vida humana42. Conforme o autor argumenta, a morte está no início e no fim do 

sistema hegeliano:  

 

A aceitação sem reservas da morte, ou da finitude humana consciente de si, é a 

fonte última de todo o pensamento hegeliano, que extrai todas as consequências, 

mesmo as mais longínquas, da existência desse fato. Segundo esse pensamento, 

é ao aceitar voluntariamente o risco de morte numa luta por puro prestígio que o 

                                                     
40 MBEMBE, Achille. Necropolítica: Biopoder, Soberania, Estado de Exceção, Política da Morte. Trad. 
Renata Santini. São Paulo: n-1 edições, 2018, p. 13-14. 
41 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do Espírito. Trad. Paulo Meneses. 8 ed. Petrópolis, 
RJ: Vozes; Bragança Paulista: Editora Universitária São Francisco, 2013, p. 41. 
42 “Logo, equivale a dizer que o Ser humano é essa ação; ele é a morte que vive uma vida humana.” 
(KOJÈVE, Alexandre. Introdução à Leitura de Hegel. Trad. Estela dos Santos Abreu. 1 ed. 1 reimp. Rio 
de Janeiro: Contraponto, 2014, p. 513.) 
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homem aparece pela primeira vez no mundo natural; e é ao resignar-se à morte, 

ao revelá-la pelo discurso, que o homem chega finalmente ao Saber absoluto ou 

à sabedoria, concluindo assim a história.43 

 

 Bataille comenta as preocupações hegelianas sobre a morte no texto Hegel, a 

Morte e o Sacrifício (1955). Para o francês, o único ato que responde à altura do 

problema do dilaceramento absoluto citado por Hegel é o sacrifício, pois seria nesse 

movimento de sacrificar que a morte alcança o corpo e a morte vive a vida humana, 

simultaneamente:  

 

Na verdade, o problema de Hegel é dado na ação do sacrifício. No sacrifício, a 

morte, de um lado, atinge essencialmente o ser corporal; e é, por outro lado, no 

sacrifício que exatamente ‘a morte vive uma vida humana’. Seria até mesmo 

preciso dizer que o sacrifício é precisamente a resposta à exigência de Hegel44 

 

 Além do mais: para o autor de A História do Olho, a universalidade do sacrifício 

representa o fato que Hegel estava certo ao afirmar que a Negatividade é o que 

possibilita a ação humana, pois foi a aceitação da morte que possibilitou um papel-

chave nas instituições humanas:  

 

Se levarmos em conta o fato de que a instituição do sacrifício é praticamente 

universal, é claro que a Negatividade, encarnada na morte do homem, não 

somente não é uma construção arbitrária de Hegel, mas desempenhou um papel 

no espírito dos homens mais simples, sem acordes análogos àqueles que as 

cerimônias de uma Igreja regulam desde sempre – no entanto de uma maneira 

unívoca. É impressionante ver que uma Negatividade comum manteve através 

da terra um paralelismo estreito com o desenvolvimento de instituições bastante 

estáveis, tendo a mesma forma e os mesmos efeitos.45 

 

 No entanto, existem diferenças marcantes  entre  a  concepção  de  morte  em 

                                                     
43 Ibid., p. 504. 
44 BATAILLE, Georges. Hegel, a Morte e o Sacrifício. Trad. João Camillo Penna. Alea, Rio de Janeiro, v. 
15, n. 2, jul./dez. 2013, p. 403, grifos do autor.  
45 Ibid., grifos do autor. 
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Hegel e em Bataille. Para o romancista francês, a morte apenas revela a mentira da 

vida humana: ela mostra como a ordem real coisifica nós e nosso mundo é frágil. A 

morte é a vida íntima do sujeito que é trocada pela coisa na sociedade utilitária do 

trabalho, e ela mostra que a vida em tal sociedade é uma vida vazia, uma vida sem 

cores e intimidade. Segundo Bataille, acerca de como o mundo coisificado nega a 

vida íntima que é caracterizada pelos movimentos excessivos:  

 

A ordem real deve anular – neutralizar – essa vida íntima e substituí-la pela coisa 

que o indivíduo é na sociedade do trabalho. Mas ela não pode evitar que o 

desaparecimento da vida na morte revele o brilho invisível da vida que não é uma 

coisa. A potência da morte significa que esse mundo real não pode ter da vida 

mais que uma imagem neutra, que a intimidade só revela nele sua consumação 

cegante no momento em que se esvai.46 

 

 Esse poder da morte, de mostrar que existiu uma vida mais plena e variada 

antes da coisificação do mundo, é semelhante ao poder da instituição do sacrifício 

religioso. Segundo Bataille, o sacrifício é semelhante à morte no sentido de ambos 

serem fenômenos que resgatam um valor através de seu próprio abandono. 

Entretanto, é importante que apontemos algo que será essencial para o 

desenvolvimento do nosso trabalho: Bataille não vê o sacrifício como sinônimo de 

matar, e sim de abandonar e dar. De fato, Bataille afirma que o sacrifício não precisa 

sequer ter uma morte sangrenta, e isso é o essencial para seu pensamento da 

linhagem do sacrifício que flui para o erótico e a literatura. Conforme ele afirma:  

 

A potência que a morte tem em geral esclarece o sentido do sacrifício, que opera 

como a morte na medida em que restitui um valor perdido por meio de um 

abandono desse valor. Mas a morte não está necessariamente ligada a ele e o 

sacrifício mais solene pode não ser sangrento. Sacrificar não é matar, mas 

abandoner  e  dar.  A  execução  não   é  mais  que   a  exposição   de  um  sentido 

 profundo.47 

 

                                                     
46 BATAILLE, Georges. Teoria da Religião, seguida de “Esquema de uma História das Religiões”. Trad. 
Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016, p. 41, grifos do autor. 
47 Ibid., p. 42. 
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 Para Bataille, o dar e abandonar do sacrifício está subscrito numa lógica 

improdutiva, pois seu efeito não está visando um fim, mas sim um aqui e agora, uma 

imediatez, o consumo instantâneo:  

 

O sacrifício é a antítese da produção, feita com vistas ao futuro, é o consumo que 

só tem interesse para o próprio instante. […] Sacrificar é dar como se dá o carvão 

à fornalha. Mas a fornalha costuma ter uma inegável utilidade, a que o carvão 

está subordinado, ao passo que, no sacrifício, a oferenda é furtada a qualquer 

utilidade.48 

 

 Segundo Bataille, só pode ser objeto do sacrifício aquilo que é coisa, ou seja, 

que serve para algo. Logo, objetos luxuosos não se encaixariam em tal definição, pois 

para Bataille tais objetos já se encontram privados de utilidade: “Tanto é esse o 

sentido preciso do sacrifício, que se sacrifica aquilo que serve, não se sacrificam 

objetos luxuosos.”49 Então, qual o critério de escolha para ser sacrificado? Podemos 

sacrificar qualquer coisa, contanto que não seja luxuosa? A resposta de Bataille é 

negativa, pois segundo ele também não se pode sacrificar aquilo que nunca foi 

imanente. Isto explica o porquê sacrifícios costumam ser animais ou plantas: ambas 

as categorias eram seres imanentes, que eram tidos por espíritos, porém agora são 

tidas como coisas: “O sacrifício se faz de objetos que poderiam ter sido espíritos, 

como animais, substâncias vegetais, mas que se tornaram coisas e que é preciso 

devolver à imanência de que provêm, à esfera vaga da intimidade perdida.”50  

 Podemos contrastar a perspectiva de Bataille do sacrifício com a leitura 

realizada por René Girard. Para este, o sacrifício serviria, sobretudo, como um 

mecanismo para a sociedade se proteger da sua própria violência jogando toda ela 

contra um indivíduo escolhido arbitrariamente (o bode expiatório). Na visão mimética 

de Girard, o sacrifício é um purificador da violência de determinada sociedade para 

que resguarde sua existência em conjunto: “É a comunidade inteira que o sacrifício 

protege de sua própria violência, é a comunidade inteira que se encontra assim 

                                                     
48 Ibid., p. 42-43 
49 Ibid., p. 43, grifos do autor. 
50 Ibid. 
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direcionada para vítimas exteriores.”51 À primeira vista as colocações de Girard e de 

Bataille possuem uma certa consonância. Porém, ao aprofundarmos no assunto, 

vemos que o movimento da violência no pensamento de ambos é diferente: Girard vê 

o sacrifício como um purificador de violência, pois ela estaria sendo direcionada para 

um alvo inocente, ao passo que para Bataille o sacrifício (e a religião) não é 

purificador, pelo contrário, Bataille considera que o sagrado é contagioso52, e que a 

violência exibida no rito sacrificial se espalha internamente pela sociedade. De fato, 

Bataille não considera o sacrifício um exemplo de violência exterior (que seria o caso 

da guerra), e sim interior: “Precisamente a violência exterior se opõe em princípio ao 

sacrifício ou à festa cuja violência exerce internamente suas devastações. Só a 

religião garante um consumo que destrói a própria substância daqueles que ela 

anima. A ação armada destrói os outros ou a riqueza dos outros.”53 

 Bataille afirma que o sacrifício tem como função restaurar para o mundo 

sagrado aquilo que foi profanado pelo uso servil. O pensamento de produtividade 

tornou aquilo que era da mesma natureza do sujeito – os animais e as plantas – em 

uma coisa para ser utilizada para determinado fim. O sacrifício busca destruir estes 

enquanto coisas para poder negar o elo de utilidade entre o ser humano e o 

sacrificado. Se destrói porque, segundo Bataille, destruir é a melhor maneira de negar 

este elo:  

O sacrifício restitui ao mundo sagrado o que o uso servil degradou, tornou 

profano. O uso servil fez uma coisa (um objeto) daquilo que, profundamente, é da 

mesma natureza que o sujeito, daquilo que se encontra em relação de 

participação íntima com o sujeito. Não é necessário que o sacrifício destrua de 

fato o animal ou a planta de que o homem deveria fazer uma coisa para seu uso. 

É preciso pelo menos destruí-los enquanto coisas, enquanto se tornaram coisas. 

A destruição é o melhor meio de negar uma relação utilitária entre o homem e o 

animal ou a planta.54 

                                                     
51  GIRARD, René. A Violência e o Sagrado. Trad. Martha Conceição Gambini. São Paulo: Editora 
Universidade Estadual Paulista, 1990, p. 19, grifos do autor. 
52 “O mundo divino é contagioso, e seu contágio é perigoso.” (BATAILLE, Georges. Teoria da Religião, 
seguida de “Esquema de uma História das Religiões”. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo 
Horizonte: Autêntica Editora, 2016, p. 45.) 
53 Ibid., p. 47. 
54 BATAILLE, Georges. A Parte Maldita, precedida de “A Noção de Dispêndio”. Trad. Júlio Castañon 
Guimarães. 2 ed. rev., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016, p. 71, grifos do autor. 
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 Isso explica o sacrifício de animais e de colheitas. Porém, uma modalidade de 

sacrifício fica em aberto: o sacrifício humano. Bataille considera que quando um 

sistema religioso chega ao ponto de praticar o sacrifício humano esta religião está 

em decadência, e não no seu auge. A hegemonia do sacrifício de escravos simboliza 

que o sistema só consegue se manter por meio de excessos demasiadamente 

graves. Sacrificar humanos é, para Bataille, o sintoma de uma sociedade que está 

com um mal-estar absurdamente pesado. Seria o exemplo da sociedade asteca, que 

vimos anteriormente: “Um movimento de consumo tao intenso responde a um 

sentimento de mal-estar criando um mal-estar ainda maior. Não é o apogeu de um 

sistema religioso, é antes o momento em que ele se condena: no momento em que 

as formas antigas perderam uma parte de sua virtude, ele só pode se manter por 

excessos, por inovações onerosas demais.”55 

 No entanto, a coisificação do homem não esperou pelo fato da escravidão 

para acontecer, Bataille ressalta. Tal coisificação começa muito antes, com a 

introdução do trabalho. É nesse instante em que o desencadeamento livre do desejo 

imediato é trocado pelo encadeamento racional que visa o futuro e seus resultados. 

E é esta substituição que provoca a busca da intimidade perdida, presenciada em 

todos os mitos do ser humano:  

 

A introdução do trabalho no mundo substituiu, de imediato, a intimidade, a 

profundidade do desejo e seus livres desencadeamentos, pelo encadeamento 

racional onde a verdade do instante presente não mais importa, mas sim o 

resultado posterior das operações. O primeiro trabalho fundou o mundo das 

coisas, ao qual corresponde geralmente o mundo profano dos antigos. A partir 

da posição do mundo das coisas, o próprio homem se tornou uma das coisas 

desse mundo, pelo menos no tempo em que trabalhava. É dessa degradação que 

o homem de todos os tempos se esforçou para escapar. Em seus mitos 

estranhos, em seus ritos cruéis, o homem está antes de tudo em busca de uma 

intimidade perdida56. 

 

                                                     
55 BATAILLE, Georges. Teoria da Religião, seguida de “Esquema de uma História das Religiões”. Trad. 
Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016, p. 50. 
56 BATAILLE, Georges. A Parte Maldita, precedida de “A Noção de Dispêndio”. Trad. Júlio Castañon 
Guimarães. 2 ed. rev., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016, p. 71, grifos do autor. 
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 Intimidade esta, Bataille nota, que não é a intimidade pacífica que estamos 

acostumados a escutar, e sim uma intimidade violenta, que destrói a noção de 

indivíduo separado e absoluto tão defendida em modelos de sociedade que visam a 

utilidade total de seus cidadãos. E esta intimidade é resgatada pela religião, mas 

sobretudo pelo sacrifício, que impossibilita um espectador de ser isento de reações. 

Um sacrifício é sempre algo que fará o indivíduo se identificar com a vítima: “A 

intimidade é violência, e é a destruição, porque não é compatível com a posição do 

indivíduo separado. Se descrevemos o indivíduo na operação do sacrifício, ele se 

define pela angústia. Mas se o sacrifício é angustiante, é porque o indivíduo toma 

parte nele.”57 E não apenas o sujeito-espectador se identifica com a vítima, como 

também o próprio sacrificador se identifica com ela: “Esse sacrifício que nós 

consumamos se distingue dos outros nisto: o próprio sacrificador é atingido pelo 

golpe que desfere, sucumbe e se perde com a vítima.”58 

 Conforme Bataille, para que o homem revele a si mesmo a sua verdade é 

necessário que ele morra. Porém, essa morte tem que ser feita em vida, e o único ato 

que pode concretizar este dilaceramento absoluto é o sacrifício. É preciso que no 

sacrifício haja identificação entre o espectador e a vítima. Bataille aponta um certo 

absurdo nisso, uma espécie de piada da existência: “No sacrifício, o sacrificante se 

identifica com o animal atingido pela morte. Assim, ele morre vendo-se morrer, e até 

mesmo de certo modo, por sua própria vontade, fazendo um só corpo com a arma do 

sacrifício. Mas é uma comédia!”59  Mbembe, para ilustrar melhor a não-revelação 

propiciada pelo sacrifício, compara o conceito de Bataille com o ser para a morte 

heideggeriano. Ao passo que para este o ser para a morte é a condição principal da 

liberdade humana, para aquele a morte não revela nada, apenas o lado animal do 

homem:  

Enquanto Heidegger dá um estatuo existencial ao ‘ser para a morte’ e o considera 

uma manifestação de liberdade, Bataille sugere que ‘o sacrifício na realidade não 

                                                     
57 BATAILLE, Georges. Teoria da Religião, seguida de “Esquema de uma História das Religiões”. Trad. 
Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016, p. 43-44. 
58 BATAILLE, Georges. A Experiência Interior, seguida de Método de Meditação e Postscriptum 1953: 
Suma Ateológica, vol. I. Trad. Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016, p. 196-197, 
grifos do autor.  
59 BATAILLE, Georges. Hegel, a Morte e o Sacrifício. Trad. João Camillo Penna. Alea, Rio de Janeiro, v. 
15, n. 2, jul-dez 2013, p. 404. 
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revela nada’. Não é simplesmente a manifestação absoluta da negatividade. 

Também é uma comédia. Para Bataille, a morte revela o lado animal do ser 

humano, ao qual ele ainda se refere como o ‘ser natural’ do sujeito. 60 

 

 Bataille realiza uma crítica a Hegel. O francês faz um contraponto entre o 

sistema do absoluto saber hegeliano e o “homem do sacrifício” soberano. O primeiro 

tem com características um pensamento discursivo totalizante, uma consciência 

sagaz, ao passo que o segundo é ingênuo, e apenas possui um conhecimento 

sensível. Porém, essa paixão pela totalidade de Hegel fez ele cometer um erro de não 

perceber que é no sacrifício que temos todo o movimento da morte: temos a morte 

alcançando um corpo e vivendo a vida humana. Ademais, o pensador alemão 

também erra por associar a morte exclusivamente à tristeza, sendo que o sacrifício, 

para Bataille, não tem uma emoção predominante, e sim um turbilhão de sensações, 

sobretudo uma “alegria angustiada”:  

 

Com efeito, se a atitude de Hegel opõe à ingenuidade do sacrifício a consciência 

sábia, e a ordenação sem fim de um pensamento discursivo, essa consciência, 

essa ordenação, têm ainda um ponto obscuro: não se poderia dizer que Hegel 

desconhecesse o ‘momento’ do sacrifício: esse ‘momento’ está incluído, 

implicado, em todo o movimento da Fenomenologia – onde é a Negatividade da 

morte, na medida em que o homem a assume, que faz um homem do animal 

humano. Mas não tendo visto que o sacrifício por si só dava testemunho de todo 

o movimento da morte, a experiência final – e própria ao Sábio – descrita no 

Prefácio da Fenomenologia foi antes de mais nada inicial e universal – ele não 

soube a que ponto tinha razão – com que exatidão descreveu o movimento 

íntimo da Negatividade – ele não separou claramente a morte do sentimento de 

tristeza a que a experiência ingênua opõe uma espécie de plataforma giratória de 

emoções.61 

 

 Segundo  Derrida,  essa  alegria  diante  da  morte  que  Bataille nos fala é uma 

                                                     
60 MBEMBE, Achille. Necropolítica: Biopoder, Soberania, Estado de Exceção, Política da Morte. Trad. 
Renata Santini. São Paulo: n-1 edições, 2018, p. 66. 
61 BATAILLE, Georges. Hegel, a Morte e o Sacrifício. Trad. João Camillo Penna. Alea, Rio de Janeiro, v. 
15, n. 2, jul./dez. 2013, p. 406-407, grifos do autor.  
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alegria que está para além da dialética de Hegel, para além da economia da vida.62 

Para defender a visão que o sacrifício não é necessariamente triste, Bataille cita dois 

exemplos culturais: a tradição galesa e irlandesa do wake63 e o Día de los Muertos 

mexicano64. A alegria perante a morte apenas acentuaria ainda mais a angústia, para 

Bataille. É aí que está o verdadeiro dilaceramento absoluto: “finalmente, a angústia 

alegre, a alegria angustiada me proporcionam, num quente-frio, o ‘absoluto 

dilaceramento’, onde é a minha alegria que acaba de me dilacerar, mas onde o 

abatimento acompanharia a alegria se eu não estivesse dilacerado até o fim, sem 

medida.”65 Para Derrida, esta é uma operação soberana que transgride os limites do 

discurso, neste caso o sacrifício propicia uma comunicação do continuum. 

Comunicação não entendida no sentido tradicionalmente usado do termos, mas sim 

como uma forma que o sujeito se desestabiliza. Isso também é presente no erotismo, 

no riso, no dispêndio, na literatura e assim por diante: “O continuum é a experiência 

privilegiada de uma operação soberana que transgride o limite da diferença 

discursiva”66 

 Essa violência flui, de maneira que abre a possibilidade de comunicação. De 

acordo com Bataille essa comunicação que ele nos fala não é possível com seres 

plenos, apenas com aqueles que se encontram de frente para a morte, ou seja, no 

limite absoluto: “A ‘comunicação’ não pode ocorrer de um ser pleno e intacto a outro; 

                                                     
62 “Essa alegria não pertence à economia da vida, não responde ‘ao desejo de negar a existência da 
morte’, embora esteja ela tão próxima quanto possível.” (DERRIDA, Jacques. A Escritura e a Diferença. 
Trad. Maria Beatriz Marques Nizza da Silva, Pedro Leite Lopes e Pérola de Carvalho. 4 ed. 2 reimp. São 
Paulo: Perspectiva, 2014, p. 378.) 
63 “No país de Gales, dispunha-se o caixão aberto, em pé, no lugar de honra da casa. O morto era 
vestido com suas mais belas roupas, coberto com a cartola. Sua família convidava todos os amigos, 
que tanto mais honravam àquele que os havia deixado quanto mais tempo dançassem e bebessem 
desbragadamente à sua saúde. Trata-se da morte de um outro, mas em tais casos, a morte do outro 
é sempre a imagem de sua própria morte. Ninguém poderia se regozijar assim a não ser com uma 
condição; o morto, que é um outro, estando supostamente de acordo, o morto que o beberrão será na 
sua hora não terá um sentido diferente do primeiro.” (BATAILLE, Georges. Hegel, a Morte e o Sacrifício. 
Trad. João Camillo Penna. Alea, Rio de Janeiro, v. 15, n. 2, jul./dez. 2013, p. 409-410, grifos do autor.) 
64 “No México, em nossos dias, é comum encarar a morte no mesmo plano que o divertimento: vê-se 
nela, nas festas, fantoches-esqueletos, açucareiros-esqueletos, carrosséis de cavalos-esqueletos, 
mas a esse costume se liga um culto intenso dos mortos, uma obsessão visível com a morte” (Ibid., 
p. 410.) 
65 Ibid. 
66 DERRIDA, Jacques. A Escritura e a Diferença. Trad. Maria Beatriz Marques Nizza da Silva, Pedro 
Leite Lopes e Pérola de Carvalho. 4 ed. 2 reimp. São Paulo: Perspectiva, 2014, p. 385. 
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ela requer seres que tenham o ser em si mesmos posto em jogo, situado no limite da 

morte, do Nada.”67 

 Maurice Blanchot ao comentar a questão da comunidade no pensamento de 

Bataille afirma que a morte permite com que o eu individualista saia de sua zona de 

conforto, e que assim consiga relacionar-se em comunidade. Para Blanchot, 

precisamos compreender a morte de outrem como a única morte que interessa 

naquele momento para, assim, abrir-se à comunidade:  

 

Manter-me presente na proximidade de outrem que se distancia definitivamente 

morrendo, tomar sobre mim a morte de outrem como a única morte que me 

concerne, eis o que me põe para fora de mim e é a única separação que pode me 

abrir, em sua impossibilidade, ao Aberto de uma comunidade.68 

 

 De acordo com Paul Hegarty, esta comunicação que Bataille nos fala 

consistiria de fenômenos como o erotismo, a embriaguez, a risada, e o sacrifício, pois 

em todos estes consistem de atos em que o ser se despe diante dos outros: “Essa 

comunicação consiste em erotismo, além de sacrifício, riso, embriaguez e assim por 

diante – e também inclui a noção de se desnudar diante do outro (nem sempre 

literalmente erótico).”69 Para Bataille, a comunicação não é uma escolha, e sim uma 

necessidade do ser humano, pois a vida não se sustenta apenas para o indivíduo 

interiormente. Isto é, a vida, para Bataille, é algo direcionado para o exterior, e que 

precisa ser de tal maneira encarada:  

 

Mais profundamente, tua vida não se limita a esse inapreensível fluxo interior; ela 

flui também para fora e se abre incessantemente ao que escorre ou jorra para 

ela. O turbilhão duradouro que te compõe se choca contra turbilhões 

                                                     
67 BATAILLE, Georges. Sobre Nietzsche: Vontade de Chance, seguido de Memorandum; A Risada de 
Nietzsche; Discussão sobre o Pecado; Zaratustra e o Encantamento do Jogo: Suma Ateológica, vol. 
III. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017, p. 59. 
68 BLANCHOT, Maurice. A Comunidade Inconfessável. Trad. Eclair Antonio Almeida Filho. Brasília: 
Editora Universidade de Brasília; São Paulo: Lumme Editor, 2013, p. 21. 
69 “This communication consists of eroticism, as well as sacrifice, laughter, drunkenness, and so on - 
and also includes the notion of laying bare oneself before another (so not always literally erotic).” 
(HEGARTY, Paul. Georges Bataille: Core Cultural Theorist. Londres: Sage Publications, 2000, p. 98, 
tradução nossa.) 
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semelhantes com os quais forma uma vasta figura animada por uma agitação 

ritmada.70  

  

 Podemos dizer que esse essa força que a morte tem para com o sujeito na 

filosofia de Bataille seria a herança do pensamento da Negatividade em Hegel. 

Porém, como demonstramos anteriormente, enquanto que para Hegel a morte é a 

fonte do sentido último da vida, para Bataille ela nada revela, A morte apenas nos 

mostra como a nossa noção de indivíduo é fraca, e nos abre à comunicação e à 

comunidade, sendo aqui a parte da sua filosofia que é mais crítica de Hegel e seus 

seguidores, segundo Benjamin Noys, pois Bataille não reduz a comunidade a um 

“trabalho do Negativo”: “Bataille não reduz a comunidade a um trabalho a ser 

produzido, e ele resistiu à ideia do ‘trabalho do Negativo’ que está em funcionamento 

em Hegel, Marx e Kojève.”71 Nas palavras do pensador francês Jean-Luc Nancy, uma 

coisa é aquilo que está sem comunicação ou comunidade, e para resgatar esta 

experiência comunitária é necessário que se chegue ao limite do possível da 

consciência, ao ponto de quebrar com a filosofia hegeliana:  

 

A coisa, para Bataille, poderia ser definida como o ser sem comunicação, sem 

comunidade. A clara consciência da noite comunal – essa consciência no 

extremo da consciência, que é também a suspensão do desejo hegeliano (do 

desejo de reconhecimento da consciência), a interrupção finita do desejo infinito 

e a síncope infinita do desejo finito (a própria soberania: desejo fora do desejo e 

domínio fora de si) –, essa ‘clara’ consciência somente pode se dar dentro da 

comunidade, ou melhor, ela só pode se dar como a comunicação da comunidade: 

ao  mesmo  tempo  como  o  que  comunica   na  comunidade  e  como   o  que   a 

comunidade comunica.72 

 

 Ressaltamos  aqui,  no  entanto, que nosso tema neste trabalho não é sobre a 

                                                     
70 BATAILLE, Georges. A Experiência Interior, seguida de Método de Meditação e Postscriptum 1953: 
Suma Ateológica, vol. I. Trad. Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016, p. 131.  
71 “Bataille does not reduce community to a work to be produced, and he resisted the idea of the ‘labour 
of the negative’ which is at work in Hegel, Marx and Kojève.” (NOYS, Benjamin. Georges Bataille: A 
Critical Introduction. Londres; Sterling, VA: Pluto Press, 2000, p. 55, tradução nossa)  
72  NANCY, Jean-Luc. A Comunidade Inoperada. Trad. Soraya Guimaraes Hoepfner. 1 ed. Rio de 
Janeiro: 7Letras, 2016, p. 48, grifos do autor. 
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comunidade na filosofia de Bataille (isto deve ser objeto de um estudo futuro). 

Portanto, passaremos agora a outra forma de dispêndio que possui suas 

similaridades como o sacrifício, a saber, o erótico. Que, de acordo com Hegarty, flui 

diretamente do pensamento de Bataille acerca do sacrifício. Isso fica ainda mais 

claro com a consonância dos conceitos de intimidade e continuidade, que veremos 

a seguir: “Em certo sentido, o pensamento de Bataille sobre o erotismo flui 

diretamente de seus escritos sobre a comunidade, seja em termos de se perder no 

outro, seja no termo mais preciso – continuidade – que ele propõe para tal 

fenômeno.”73 

 

 

                                                     
73 “In a sense, Bataille's thought on eroticism flows directly from his writings on community, whether 
in terms of losing the self in the other, or in the more precise term - continuity - he proposes for such 
a phenomenon.” (HEGARTY, Paul. Georges Bataille: Core Cultural Theorist. Londres: Sage 
Publications, 2000, p. 104, tradução nossa.) 



 

 5. O EROTISMO: A APROVAÇÃO DA VIDA NA MORTE1 

 

Em sua obra que trata sobre o tema de modo mais extenso, O Erotismo (1957), 

Georges Bataille nos dá algumas fórmulas2 sobre o que seria exatamente o erotismo: 

“a aprovação da vida até na morte.”3 Outra fórmula exposta pelo autor seria que o 

erotismo é aquilo que coloca o ser em questão, fazendo com que o indivíduo no ato 

de cunho erótico se perca, porém de modo consciente quanto a isto, diferenciando, 

portanto, tal ato de outros que ocasionariam a perca da individualidade4:  

 

O erotismo, já o disse, é a meus olhos o desequilíbrio em que o próprio ser se 

coloca em questão, conscientemente. Em certo sentido, o ser se perde 

objetivamente, mas então o sujeito se identifica com o objeto que se perde. Se 

for preciso, posso dizer, no erotismo: EU me perco. Sem dúvida, não se trata de 

uma situação privilegiada. Mas a perda voluntária implicada no erotismo é 

flagrante: ninguém pode duvidar dela.5 

 

 Bataille afirma que o erotismo é uma característica exclusiva da vida interior 

do humano. A atividade sexual do animal não possui o aspecto erótico 6 porque, 

embora ele tenha uma vida subjetiva tal qual o ser humano, a vida do animal é dada 

                                                     
1 Trechos deste capítulo foram publicados em: ARAUJO, Pedro Antônio Gregorio de. Em busca da 
continuidade perdida: erotismo e morte em Georges Bataille. Intuitio, v. 13, n. 1, p. e34275, 10 jun. 
2020.  
2 É importante ressaltar o fato de que Bataille prefere nos dar fórmulas a dar definições exatas e 
precisas, conforme afirma Diniz, ao comentar o aspecto da transgressão segundo Bataille e Sade: 
“Bataille muito raramente nos concede definições precisas e exatas de seus termos ou define com 
precisão seus conceitos. Do erotismo, nos dá algumas ‘fórmulas.’” (DINIZ, Guilherme Grané. A 
Questão da Transgressão em Sade e Bataille. Pólemos, Brasília, v. 6, n. 12, 2017, p. 117.) 
3 BATAILLE, Georges. O Erotismo. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2014, p. 35. 
4 Ambas as formulações também encontram-se presentes na obra A Literatura e o Mal de Bataille, em 
seu ensaio sobre Emily Brontë: “O erotismo é, acredito, a aprovação da vida até na morte. A 
sexualidade implica a morte, não apenas no sentido de que os recém-nascidos prolongam e sucedem 
aos mortos, mas também porque coloca em jogo a vida do ser que se reproduz.” (BATAILLE, Georges. 
A Literatura e o Mal. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015, p. 14.). 
5 BATAILLE, Georges. O Erotismo. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2014, p. 55. 
6 Entretanto, é importante ressaltar que, para Bataille, não é toda atividade sexual humana que é 
erótica. Ela somente se torna erótica na medida em que ela deixa de ser rudimentar tal qual ela é em 
relação à atividade sexual dos animais: “Seja como for, se o erotismo é a atividade sexual do homem, 
isso ocorre na medida em que ela difere da dos animais. A atividade sexual dos homens não é 
necessariamente erótica. Ela só o é quando deixa de ser rudimentar, simplesmente animal.” (Ibid., p. 
54) 
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a ele, da mesma maneira que a vida é dada a um objeto, ou seja, de uma vez por 

todas:  

O animal também tem uma vida subjetiva, mas essa vida, ao que parece, é dada 

a ele, como o são os objetos inertes, de uma vez por todas. O erotismo do homem 

difere da sexualidade animal justamente por colocar em questão a vida interior. 

O erotismo é, na consciência do homem, o que nele coloca o ser em questão. A 

sexualidade animal também introduz um desequilíbrio, e esse desequilíbrio 

ameaça a vida, mas o animal não o sabe.7 

 

 Outro fator que difere o erotismo humano da sexualidade animal é o fato de 

que a escolha humana por qualquer objeto desejado surge a partir desta mesma vida 

interior que o sujeito desejante possui; desejamos as pessoas na medida em que 

nossa subjetividade é afetada, e não na medida em que a pessoa possua uma 

característica objetiva. Ou seja, preferências por determinadas características em 

pessoas depende puramente do gosto pessoal do indivíduo que deseja. O objeto 

desejado que está fora de nós responde ao que está dentro de nós, conforme afirma 

Bataille:  

O erotismo é um dos aspectos da vida interior do homem. Enganamo-nos quanto 

a isso porque ele busca incessantemente no exterior um objeto de desejo. A 

escolha de um objeto depende sempre dos gostos pessoais do sujeito: mesmo 

se ela recai sobre a mulher que a maioria teria escolhido, o que está em jogo é 

muitas vezes um aspecto inapreensível, não uma qualidade objetiva dessa 

mulher, que não teria talvez, se não tocasse em nós o ser interior, nada que nos 

forçasse a preferi-la.8 

 

 Outro ponto no qual podemos apontar a diferença da vida sexual do ser 

humano comparada à do animal, é o fato de que, para Bataille, a atividade sexual 

humana é, essencialmente, transgressora. O erotismo é uma transgressão 

organizada, assim como a guerra:  

 

                                                     
7 Ibid., p. 53, grifos do autor. 
8 Ibid., p. 53, grifos do autor. 
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Na esfera humana, a atividade sexual se separa da simplicidade animal. Ela é 

essencialmente uma transgressão. Não é, após o interdito, o retorno à liberdade 

primeira. A transgressão é própria à humanidade organizada pela atividade 

laboriosa. A própria transgressão é organizada; é na medida em que é organizado 

que ele muda através do tempo.9 

 

 O erotismo é, portanto, uma experiência interior do homem. Mais 

precisamente, uma característica da vida religiosa do homem.10 Religiosa não no 

sentido de uma doutrina em específico, mas sim da religião em geral: “É a religião, 

sem dúvida, mas se define justamente pelo fato de que, desde o princípio, não se 

trata de uma religião particular.”11 

 É necessário agora explicitar termo “experiência interior”, pois é de tal forma 

que Bataille conceitualiza o erotismo. E sendo uma experiência interior, o erotismo 

está incluído na dimensão religiosa da vida humana. O animal não possui tal 

experiência pelo fato de sua vida ser dada a ele tal qual um objeto. Para explicar 

melhor esta temática precisamos realizar um excurso em nossa trajetória abrindo 

este parênteses, sendo que tanto o erotismo como a experiência interior são 

exclusivas da humanidade. Depois disso, teremos que explicitar a relação que o 

erotismo possui com a morte, e, logo, com o sacrifício religioso a partir da 

similaridade da nudez da carne em ambos os atos. E por último vamos explicitar a 

relação que o interdito tem com a transgressão na filosofia de Bataille. 

 

5.1 O EROTISMO ENQUANTO EXPERIÊNCIA INTERIOR  

  

Bataille possui uma obra com este mesmo nome, A Experiência Interior, o 

primeiro volume de sua Suma Ateológica. O escritor nos dá a seguinte caracterização 

deste fenômeno: de acordo com Bataille, a experiência interior seria uma espécie de 

sinônimo de experiência mística. No entanto, Bataille faz uma ressalva – de acordo 

com ele, a experiência interior é mística não no sentido de confissão, mas mística no 

                                                     
9 Ibid, p. 132. 
10 “Minha intenção é, ao contrário, considerar no erotismo um aspecto da vida interior, se quisermos, 
da vida religiosa do homem.” (Ibid., p. 55, grifos do autor.) 
11 Ibid., p. 56, grifos do autor. 
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sentido de intensidade, uma experiência de extrapolação de limites, de libertação de 

grilhões:  

Entendo por experiência interior aquilo que habitualmente se nomeia experiência 

mistica: os estados de êxtase, de arrebatamento ou ao menos de emoção 

meditada. Mas penso menos na experiência confessional, a que os místicos se 

ativeram até aqui, do que numa experiência nua, livre de amarras, e mesmo de 

origem, que a prendam a qualquer confissão que seja. É por isso que não gosto 

da palavra ‘mística’.12 

 

 Percebemos como o conceito de experiência interior para Bataille é similar ao 

de experiência mística, no entanto Bataille radicaliza a noção de mística para poder 

chegar até onde os místicos ortodoxos não conseguiram chegar por causa de seus 

dogmas. O francês afirma, para corroborar com nossa afirmação, que tal fenômeno 

está fundamentado pelo não-saber e permanece como um não-saber:  

 

Quis que o não-saber fosse seu princípio – no que segui, com um rigor mais 

áspero, um método no qual os cristãos primaram (foram tão longe nessa via 

quanto o dogma permitiu). Mas essa experiência, nascida do não-saber, nele 

permanece decididamente. Não é inefável, não a traímos falando dela, mas nas 

questões do saber ela furta ao espírito até mesmo as respostas que ele ainda 

tinha. A experiência nada revela e não pode fundar a crença nem partir dela.13 

 

 É uma experiência que põe em questão todos os nossos dogmas; uma 

vivência que abala as próprias estruturas de nosso mundo. Ciro Marcondes Filho, ao 

comentar esta questão da experiência interior presente na obra batailliana, constata 

que essas vivências baseadas no não-saber são tais quais “viagens”. Viagens que 

transgridem o limite do nosso mundo racional em direção àquilo que antes parecia 

inalcançável e incomunicável, apenas comunicável quando outrem também tem a 

mesma sensação. O transe que o indivíduo está não é místico no sentido tradicional 

do termo, vai além da mística tradicional: 

                                                     
12 BATAILLE, Georges. A Experiência Interior, seguida de Método de Meditação e Postscriptum 1953: 
Suma Ateológica, vol. I. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016, p. 33, 
grifos do autor. 
13 Ibid., p. 33-34. 
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Há estados chamados de extremo possível do homem. São situações de êxtase, 

arrebatamento, delírio, encantamento, mas, basicamente formas de êxtase que, 

segundo Bataille, devem ser analisadas ‘fora’ da prática religiosa. Trata-se dos 

transes vivenciados em momentos livres de amarras, nus, pouco místicos no 

sentido tradicional. São ‘viagens’, mas viagens que – como na paixão – 

ultrapassam o limite, vão além das práticas que têm o conhecimento como meta, 

a saber, viagens em que se segue se e se prossegue muito além do saber, da 

consciência, da razão. Uma recusa, portanto, das questões relacionadas aos 

projetos e às palavras, que, no seu modo de ver, estão ligados ao profano.14 

 

 Conforme vemos neste trecho, a experiência interior ultrapassa a barreira do 

mundo racional, negando palavras, projetos, e, logo, o mundo do trabalho onde 

imperam os interditos. Este método proposto por Bataille pressupõe que se negue 

várias motivações para ocorrer uma experiência interior legítima, como afirma o 

filósofo. Não podemos ter uma motivação dogmática, científica, muito menos uma 

puramente estética. A experiência interior é um fim em si mesma e possui valor e 

autoridade. No entanto, todos outros valores e autoridades devem ser esquecidos 

em prol do avanço desta experiência:  

 

A experiência interior, por não poder ter princípio nem num dogma (atitude 

moral), nem na ciência (o saber não pode ser nem seu fim nem sua origem), nem 

na busca de estados enriquecedores (atitude estética, experimental), também 

não pode ter outro anseio nem outro fim que não ela própria. Abrindo-me à 

experiência interior postulei seu valor, sua autoridade. Não posso de agora em 

diante ter outro valor nem outra autoridade. Valor, autoridade implicam o rigor de 

um método, a existência de uma comunidade.15 

 

 A experiência interior atinge, em seu ápice, uma junção entre o sujeito e o 

objeto, num plano além da racionalidade, conforme afirma Filho, no tocante ao fato 

desta experiência brotar do não-saber:  

                                                     
14 MARCONDES FILHO, Ciro. Paixão, Erotismo e Comunicação: Contribuições de um Filósofo Maldito, 
Georges Bataille. Hypnos, São Paulo, n. 21, 2008, p. 210. 
15 BATAILLE, Georges. A Experiência Interior, seguida de Método de Meditação e Postscriptum 1953: 
Suma Ateológica, vol. I. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016, p. 33-
37. 
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A experiência interior, enquanto extremo do possível, é o atingimento da fusão 

entre sujeito e objeto, um amalgamento que se realiza num plano totalmente 

extra-racional, pois aqui o sujeito deve manifestar-se como um não-saber e o 

objeto, como algo desconhecido.16 

 

 Para esclarecermos mais o método traçado por Bataille, podemos afirmar, a 

título de exemplo, que ele é diferente do método fenomenológico esboçado por 

Husserl. Ao passo que Husserl mantém em sua filosofia uma espécie de sujeito 

cartesiano, Bataille postula um sujeito pós-nietzschiano, ou seja, fragmentado, frágil. 

Um sujeito diluído, podemos afirmar. O francês fala de “sentimento de si”, enquanto 

o alemão permanece com o “conhecimento de si”. De acordo com Ciro Marcondes 

Filho, que também cita Derrida para ilustrar tal diferença destes dois métodos e seus 

pressupostos no tocante às bases filosóficas deles:  

 

O plano da interioridade de Husserl, o de seu monólogo interior, é o lugar das 

representações imaginárias e da fantasia, lugar de origem dos fenômenos 

expressivos puros, em uma palavra, locus de matriz das significações. É lá que 

tudo começa. Derrida viu nisso um ranço cartesiano em Husserl. Bataille livra-se 

dessa acusação ao dizer que o eu dilui-se na experiência interior e o objeto torna-

se desconhecido. Em vez do eu, um ipse frágil, trêmulo, funde-se à coisa 

desconhecida. Nenhum traço, portanto, do sujeito cartesiano. Inclusive porque 

Bataille supõe a existência dessa experiência interior também nos animais. É 

uma experiência que implica um sentimento de si, sentimento este que não tem 

nada a ver com a consciência de si, frisa ele. Como a vida solitária da alma, 

contudo, é algo igualmente incomunicável.17 

 

 Na citação de Marcondes Filho acima, vemos uma menção ao termo 

“sentimento de si”. Sobre este conceito, Bataille afirma que o que estaria na base da 

experiência interior seria um sentimento de si, e não a consciência de si, pois esta se 

dá somente na humanidade, e é consecutiva à consciência dos objetos, ao passo que 

o sentimento de si, além de ser algo incomunicável tal qual a própria experiência 

                                                     
16 MARCONDES FILHO, Ciro. Paixão, Erotismo e Comunicação: Contribuições de um Filósofo Maldito, 
Georges Bataille. Hypnos, São Paulo, n. 21, 2008, p. 210. 
17 Ibid., p. 214. 
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interior, varia conforme o sujeito que o experimenta se isola em sua descontinuidade. 

Conforme afirma o filósofo Bataille, que ressalta o fator de incomunicabilidade desta 

sensação:  

Da experiência interior que não posso ter, nem mesmo representar por hipótese, 

não posso entretanto ignorar que, por definição, ela implica em sua base um 

sentimento de si. Esse sentimento elementar não é a consciência de si. A 

consciência de si é consecutiva àquela dos objetos, que só se dá distintamente 

na humanidade. Mas o sentimento de si varia necessariamente na medida em 

que aquele que o experimenta se isola em sua descontinuidade.18 

 

 Sabemos agora que o erotismo é uma experiência interior. E esta é fundada 

por uma negação do saber, um não-saber. Uma experiência onde não há a 

consciência de si, e sim o sentimento de si. Antes de podemos passar aos tipos de 

erotismo, precisamos ver em que medida a morte está imbricada ao erotismo, e em 

que sentido este pertence ao domínio da violência. Explicitando isto podemos chegar 

aos tipos de erotismo. 

 

5.2 EROTISMO: DOMÍNIO DA VIOLÊNCIA E SUA PROXIMIDADE À MORTE 

  

O erotismo pertence ao domínio da violência no sentido em que ele nos 

arranca do estado de descontinuidade para nos colocar no ramo da continuidade:  

 

Essencialmente, o domínio do erotismo é o domínio da violência, o domínio da 

violação. Mas reflitamos sobre as passagens da descontinuidade à continuidade 

dos seres ínfimos. Se nos remetemos à significação que esses estados têm para 

nós, compreendemos que o arrancamento do ser à descontinuidade é sempre o 

mais violento.19 

 

 O que está em jogo durante o erotismo é a dissolução das estruturas fechadas 

de ser, tendo como finalidade atingir o âmago do ser, como afirma Bataille: “Toda a 

                                                     
18 BATAILLE, Georges. O Erotismo. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2014, p. 123-124, grifos do autor. 
19 Ibid., p. 40. 
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operação do erotismo tem por fim atingir o ser no mais íntimo, no ponto em que o 

coração desfalece.”20 Ou seja, podemos dizer que quanto mais se chega ao ápice no 

erotismo, mais próximo se está da morte. Ciro Marcondes Filho nos afirma o seguinte 

a respeito desse papel do erotismo: quanto maior é a violação, maior é o erotismo e, 

logo, maior o prazer. É pelo fato de abalar as estruturas do ser descontínuo que o 

erotismo foi marcado como pecaminoso ao longo de nossa história enquanto 

humanidade:  

 

O erotismo, portanto, situa-se fora do campo da normalidade, da regularidade, da 

ordem. Ele está, ao contrário, no terreno da violação, da dissolução da ordem 

constituída. Maior a violação, maior o erotismo, maior o prazer. Diz Bataille que 

toda a atividade do erotismo tem por finalidade atingir o mais íntimo, o ponto 

onde ficamos sem forças. Seu objetivo é destruir a estrutura de ser fechado que 

temos, a estrutura de nossa descontinuidade, que nos separa dos outros, que 

nos torna seres avulsos no mundo. Daí assumir ele a forma de maldição, 

condenação, pecado.21 

 

  Jean Baudrillard contrasta a concepção freudiana da relação erotismo-morte 

com a concepção de Bataille. Enquanto que, para Freud, sexualidade e morte são 

forças opostas, para Bataille são forças complementares, cíclicas: “A morte não é o 

‘preço’ da sexualidade […], e a sexualidade não é o simples desvio da morte, como 

em O Mal-Estar na Civilização: elas permutam suas energias, elas se exaltam 

mutuamente.” 22  A ação que abre as portas ao erotismo é, segundo Bataille, o 

desnudamento. Pois de acordo com o filósofo francês, é porque “a nudez se opõe ao 

estado fechado, ou seja, ao estado de existência descontínua. É um estado de 

comunicação, que revela a busca de uma continuidade possível do ser para além do 

fechamento em si mesmo.”23 A nudez para Bataille é uma nudez de feridas, e o ato 

                                                     
20 Ibid., p. 41. 
21 MARCONDES FILHO, Ciro. Paixão, Erotismo e Comunicação: Contribuições de um Filósofo Maldito, 
Georges Bataille. Hypnos, São Paulo, n. 21, 2008, p. 215. 
22 BAUDRILLARD, Jean. A Troca Simbólica e a Morte. Trad. Maria Stela Gonçalves e Adail Ubirajara 
Sobral. São Paulo, SP: Edições Loyola, 1996, p. 210. 
23 BATAILLE, Georges. O Erotismo. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2014, p. 41. 
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sexual seria a junção de duas feridas se comunicando.24 De acordo com Benjamin 

Noys, a violência do ato erótico surge pelo efeito que ela tem no ser humano. Noys 

afirma que por mais que um ato sexual seja tenro, ele sempre pré-configura a morte, 

pois temos aí uma perda momentânea da descontinuidade:  

 

O ato sexual é uma experiência de continuidade, ou seja, uma experiência de 

perda ou dissolução das fronteiras do nosso corpo. Essa perda dos limites do 

corpo é um ato de violência, mesmo que a experimentemos na mais terna carícia, 

e nessa perda de descontinuidade ela prefigura a morte, quando nosso corpo 

perderá sua integridade e voltará à terra.25 

 

 Se à atividade erótica falta o aspecto de violência e de rompimento de 

subjetividade, ela, segundo Bataille, tem mais dificuldade de atingir seu ápice. Aqui 

Bataille resgata a obra do Marquês de Sade, pois em seus romances ele define como 

ápice da atividade sexual o assassinato. No entanto Bataille discorda de Sade neste 

ponto, para o autor de A História do Olho a vida descontínua não é completamente 

destruída durante o ato erótico, ela é apenas posta em questão, desafiada. A busca 

pela continuidade encabeçada no erotismo não é uma busca por uma continuidade 

definitiva, tal qual a morte, mas apenas uma maneira de lembrá-la até certo ponto:  

 

Apenas poderíamos dizer que, se o elemento de violação, ou mesmo de violência, 

que a constitui, vem a faltar, a atividade erótica mais dificilmente atinge a 

plenitude. […] O fato de que, em seus romances, o marquês de Sade define no 

assassinato o ápice da excitação erótica tem apenas este sentido: levando às 

últimas consequências o movimento esboçado que descrevi, não nos afastamos 

necessariamente do erotismo. Há na passagem da atitude normal ao desejo uma 

fascinação fundamental pela morte. O que está em jogo no erotismo é sempre 

                                                     
24 “Um homem, uma mulher, atraídos um para o outro, ligam-se pela luxúria. A comunicação que os 
mescla se deve à nudez de seus rasgoes. Seu amor significa que não veem um no outro seu ser, mas 
sua ferida, e a necessidade de se perder: não há desejo maior que aquele do ferido por outro 
ferimento.” (BATAILLE, Georges. O Culpado, seguido de A Aleluia: Suma Ateológica, Vol. II. Trad. 
Fernando Scheibe. 1 ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017, p. 53.) 
25 “The sexual act is an experience of continuity, that is an experience of the loss or dissolution of the 
boundaries of our body. This loss of the boundary of the body is an act of violence, even if we 
experience it in the tenderest caress, and in this loss of discontinuity it prefigures death, when our 
body will lose its integrity and return to the earth.” (NOYS, Benjamin. Georges Bataille: A Critical 
Introduction. Londres; Sterling, VA: Pluto Press, 2000, p. 83, tradução nossa) 



 

 

 

 

110 | A REVOLTA CONTRA A UTILIDADE: A Improdutividade em suas Diversas Facetas na Obra de G. Bataille 

 

uma dissolução das formas constituídas. […] Mas, no erotismo, menos ainda do 

que na reprodução, a vida descontínua não é condenada, a despeito de Sade, a 

desaparecer: ela é apenas colocada em questão. Ela deve ser perturbada, 

desordenada ao máximo. Há busca da continuidade, mas, em princípio, somente 

se a continuidade que só a morte dos seres descontínuos estabeleceria 

definitivamente, não prevalecer.26 

 

 A filósofa Silvia Lippi, em seu texto trata acerca da noção de transgressão, 

afirma que, “o erotismo é a experiência de um desejo ilimitado que pode ir até a morte, 

seja do outro ou de si mesmo. O erotismo é, inevitavelmente, transgressor, visto que 

o desejo humano é excesso.”27 Segundo Lippi, o ato de amor consiste precisamente 

nesta resistência no que diz respeito a morte. O sujeito que se encontra no ato erótico 

precisa, num primeiro momento, aceitar toda destruição que advém com o ato, e, num 

momento posterior, resistir a esta força, para o gozo poder retornar ao campo do 

possível, e para não morrer:  

 

Todo amor passional nos faz reviver a morte na origem da existência, o medo de 

ser destruído pelo mundo no qual se surge. O amor é obrigatoriamente 

traumático: entregando-se a todo amor forte, o sujeito se abandona a uma força 

destrutiva que detém todo o poder sobre nós. O jogo do amor consiste em resistir 

a essa força ao mesmo tempo deixando-se invadir: é entre aceitação (deixar-se 

invadir: a primeira forma de transgressão) e resistência (dizer ‘não’: a segunda 

forma de transgressão) que o gozo encontra seu lugar, voltando para dentro do 

território do possível.28 

 

 Lucia Castello Branco, em sua obra de introdução à temática do erotismo, nos 

explica como Bataille chega à tese de que morte e vida estão mais próximas do que 

aparentam estar. Bataille parte do fato biológico das reproduções dos seres, tanto a 

assexuada quanto a sexuada. E ele constata, em ambas reproduções, o fato de que 

                                                     
26 BATAILLE, Georges. O Erotismo. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2014, p. 42. 
27 LIPPI, Silvia. Os Percursos da Transgressão (Bataille e Lacan). Trad. Pedro Henrique Bernardes 
Rondon. Ágora, Rio de Janeiro, v. 12, n. 2, jul-dez 2009, p. 173. 
28 Ibid., p. 176. 
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um ser precisou morrer para gerar outro ser. No caso assexuado é porque a célula se 

divide em duas29, no caso sexuado é pelo fato de que o óvulo e o espermatozoide 

precisam deixar de existir para nascer um outro ser30.  

 

Bataille parte de um fato biológico e o estende a suas considerações filosóficas. 

Observando a reprodução assexuada e sexuado dos seres, ele concluirá que, 

para se originar uma nova vida, é necessário que uma antiga vida se desfaça, 

deixe de existir. Na reprodução assexuada, a célula se divide em dois núcleos no 

momento de seu crescimento, ou seja, de um núcleo resultam dois. Houve, 

portanto, o desaparecimento, a morte de um ser para que houvesse o nascimento 

de outro. Algo semelhante ocorre na reprodução sexuada: é necessário que o 

espermatozoide e o óvulo deixem de existir para que se origine novo ser. A vida 

é, portanto, produto de decomposição da própria vida.31 

 

 De acordo com Bataille, ainda sobre estes fatos biológicos, a vida surge a 

partir do fim da vida. Alguém precisa morrer para outrem ocupar seu espaço, e depois 

de morrer este primeiro indivíduo, a corrupção pela qual o cadáver tem como 

característica demonstra colabora para a manutenção de outros seres:  

 

A morte de alguém é correlativa ao nascimento de outro alguém, que ela anuncia 

e de que é a condição. A vida é sempre um produto da decomposição da vida. Ela 

é tributária, em primeiro lugar, da morte, que desocupa a vaga; em seguida, da 

corrupção que segue a morte e recoloca em circulação as substâncias 

necessárias à incessante vinda ao mundo de novos seres.32 

                                                     
29  “Na reprodução assexuada, o ser simples que a célula é se divide em certo ponto de seu 
crescimento. Formam-se dois núcleos e, de um só ser, resultam dois. Mas não podemos dizer que um 
primeiro ser de nascimento a um segundo. Os dois seres novos são a mesmo título produtos do 
primeiro. O primeiro ser desapareceu. Essencialmente, ele está morto, uma vez que não sobrevive em 
nenhum dos dois seres que produziu.” (BATAILLE, Georges. O Erotismo. Trad. Fernando Scheibe. 1 
ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014, p. 37.) 
30 “O espermatozoide e o óvulo são, em seu estado elementar, seres descontínuos, mas se unem e, 
em consequência, uma continuidade se estabelece entre eles para formar um novo ser a partir da 
morte, da desaparição dos seres separados. O novo ser é, ele próprio, descontínuo, mas traz em si a 
passagem à continuidade, a fusão, mortal para cada um deles, dos dois seres distintos.” (Ibid., p. 38, 
grifos do autor.) 
31 CASTELLO BRANCO, Lucia. O que é Erotismo?. 2 ed., 1 reimp. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 35. 
32 BATAILLE, Georges. O Erotismo. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2014, p. 79. 
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 Ciro Marcondes Filho, em sua obra A Produção Social da Loucura, nos 

explicita mais sobre a relação entre a violência e o erótico na obra de Georges 

Bataille. Isto é o que ele afirma:  

 

Erotismo e violência estão dentro de um mesmo terreno. O domínio do erotismo 

é o domínio da violência, da violação; há uma relação íntima entre morte e 

excitação sexual. O erotismo está associado à primeira. Nesse ponto, Bataille 

usa-se de Sade: na morte está a ideia libertina. A morte é a violência maior, 

arranca-nos de nossa obstinação de ver durar o descontínuo que somos. O 

erotismo em Bataille está nos corpos, nos corações e no sagrado.33 

 

 A partir deste trecho escrito por Ciro Marcondes Filho, podemos ver que a 

fonte para este pensamento de Bataille acerca da relação entre morte e sexualidade 

é Marquês de Sade. No entanto, como destacamos acima, Bataille discorda de Sade 

no tocante à questão da perda de descontinuidade: para Bataille o erotismo apenas 

põe em questão tal característica do homem, enquanto, para Sade, o erotismo destrói 

tal noção. Para Bataille, esta violência sexual abre uma chaga34, chaga esta que se 

abriu por causa de uma crise de isolamento 35 . A crise de isolamento da 

descontinuidade transborda para a pletora, tanto nos seres assexuados quanto nos 

sexuados. No caso destes últimos, os órgãos sexuais ficam preenchidos de energia 

em excesso, e precisam gastá-la, no entanto, como havíamos visto antes, a 

superabundância sempre carrega em si a possibilidade da morte:  

 

O fundamento objetivo da crise é a pletora. Na esfera dos seres assexuados, esse 

aspecto se faz evidente desde o princípio. Há crescimento: o crescimento 

determina a reprodução – consequentemente, a divisão –, determina, portanto, a 

morte do indivíduo pletórico. Esse aspecto é menos claro na esfera dos seres 

sexuados. Mas a superabundância da energia também é a base da entrada em 

                                                     
33 MARCONDES FILHO, Ciro. A Produção Social da Loucura. São Paulo: Paulus, 2003, p. 104. 
34 “Na vida humana, ao contrário, a violência sexual abre uma chaga. Raramente a chaga volta a se 
fechar por si só: é necessário fechá-la.” (BATAILLE, Georges. O Erotismo. Trad. Fernando Scheibe. 1 
ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014, p. 129.) 
35 “Os momentos de pletora em que os animais são tomados pela febre sexual são momentos de crise 
de seu isolamento.”(Ibid., p. 122) 
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atividade dos órgãos sexuais. E, como para os seres mais simples, essa 

superabundância traz em si a morte.36 

 

 Outra característica que nos expõe o lado violento do erotismo é o suplício. O 

erotismo, quando levado a suas últimas consequências, é um movimento de morte, 

conforme havíamos afirmado anteriormente. Ciro Marcondes Filho afirma, a partir de 

Bataille, que todo homem é um assassino em potencial, no sentido que quando 

estamos próximos do desejo sexual também estamos próximos do desejo de matar: 

“O desejo de matar estaria aí, assim, associado ao desejo sexual, o que explicaria, 

segundo Bataille, também os massacres, onde existiria em cada homem um 

assassino em potencial.” 37  Bataille ressalta como a “crueldade é o aspecto 

especificamente humano da guerra”,38 segundo o francês, a crueldade não é algo 

necessariamente erótico, mas pode dar origem a outras formas de violência que são 

organizadas pela transgressão, pois, como Bataille diz, são domínios muito fluidos:  

 

A violência, que não é em si mesma cruel, é, na transgressão, o feito de um ser 

que a organiza. A crueldade é uma das formas da violência organizada. Não é 

forçosamente erótica, mas pode derivar para outras formas da violência que a 

transgressão organiza. Como a crueldade, o erotismo é meditado. A crueldade e 

o erotismo se ordenam no espírito possuído pela resolução de ir além dos limites 

do interdito. Essa resolução não é geral, mas sempre é possível deslizar de um 

domínio ao outro.39 

 

 O prazer que temos ao sujeitar outrem a situações degradantes, ao vê-lo 

suplicar e implorar aos nossos pés, é mais gratificante do que o prazer que temos 

durante a batalha. Para sustentar isto, Ciro Marcondes Filho usa como exemplo os 

relatos dos oficiais dos campos de concentração nazistas:  

 

                                                     
36 Ibid., p. 124. 
37 MARCONDES FILHO, Ciro. Paixão, Erotismo e Comunicação: Contribuições de um Filósofo Maldito, 
Georges Bataille. Hypnos, São Paulo, n. 21, 2008, p. 214. 
38 BATAILLE, Georges. O Erotismo. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2014, p. 102. 
39 Ibid., p. 103. 
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Há algo de saboroso no suplício dos prisioneiros, constata Bataille. Pudemos ter 

provas suficientes disso nos relatos dos campos de extermínio nazistas, em que 

jovens oficiais e ex-presidiários que comandavam os campos desfrutavam 

prazeres singulares ao participarem da máquina de extermínio do regime 

totalitário. Este prazer, o prazer na morte do outro, o prazer do suplício, que, para 

Bataille, é mais saboroso que o próprio combate, liga-se ao extremo do possível. 

É tanto mais prazer, exatamente, pela sua radicalidade, pela sua 

transgressividade total, inusitada, única.40 

 

 Ficou claro, portanto, a similaridade entre morte e erotismo pelos fatores da 

superabundância de energia e a necessidade de gastá-la, a partir da observação de 

fatos biológicos referentes tanto a seres sexuados quanto assexuados, e também o 

aspecto de crueldade presente no ato. No entanto, falta ainda esclarecer o que viria 

a ser a pletora, e para fazer isso temos que relacionar o erotismo ao sacrifício, passo 

necessário para falarmos a respeito do erotismo sagrado. 

 

5.2.1 Erotismo e Sacrifício  

 

 Bataille afirma que os antigos davam muita importância à prática do sacrifício, 

inclusive aproximavam este fenômeno ao ato de amor, coisa que, com o advento do 

cristianismo, foi-se perdendo na sociedade ocidental. O cristianismo rejeita 

veementemente transgressões, dando a tais atos a alcunha de “pecado”. O que se 

manteve de sacrifical no cristianismo foi a prática da missa, que, entretanto, Bataille 

ressalta que é apenas uma reminiscência vaga do sacrifício realizado pelas 

sociedades antigas, conforme ele afirma:  

 

Falei na Introdução da aproximação que os antigos faziam entre o ato de amor e 

o sacrifício. Os antigos tinham mais do que nós o sentimento imediato de 

sacrifício. Nós estamos muito longe de sua prática. O sacrifício da missa é uma 

reminiscência disso, mas apenas raramente consegue atingir a sensibilidade de 

uma maneira bastante viva. [...] A principal dificuldade reside na repugnância  que 

                                                     
40 MARCONDES FILHO, Ciro. Paixão, Erotismo e Comunicação: Contribuições de um Filósofo Maldito, 
Georges Bataille. Hypnos, São Paulo, n. 21, 2008, p. 215. 
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o cristianismo tem geralmente pela transgressão da lei.41 

 

 Mencionamos, anteriormente, em nossa conceitualização do erotismo, que a 

nudez é a chave para o balançar das estruturas fundantes do ser. Porém, para 

Bataille, a nudez não é apenas nudez, ela é equivalente à imolação presente no 

sacrifício: “O desnudamento, considerado nas civilizações em que tem um sentido 

pleno, é, senão, um simulacro, ao menos uma equivalência da imolação.”42 Fica claro 

agora a semelhança entre o erotismo e o sacrifício religioso: ambos são atos que 

mostram a carne, de acordo com Bataille; ambos os atos exibem a convulsão dos 

órgãos, no sacrifício de forma externa, no erotismo de forma interna:  

 

O que o ato de amor e o sacrifício revelam é a carne. O sacrifício substitui a vida 

ordenada do animal pela convulsão cega dos órgãos. O mesmo se dá com a 

convulsão erótica: ela libera órgãos pletóricos cujos jogos cegos prosseguem 

além da vontade refletida dos amantes. A essa vontade refletida, sucedem os 

movimentos animais desses órgãos inchados de sangue. Uma violência, que a 

razão não controla mais, anima esses órgãos, tensiona-os até a explosão e, de 

repente, é a alegria dos corações de ceder ao excesso dessa tempestade. O 

movimento da carne excede um limite na ausência da vontade. A carne é em nós 

esse excesso que se opõe à lei da decência.43 

 

 A própria vida humana é um excesso. De acordo com Bataille, a carne é uma 

demonstração deste excesso que nos gerou e pelo qual somos guiados. A violência, 

que está presente em ambos os fenômenos, manifesta-se da seguinte forma de 

acordo com Bataille: “O que a violência exterior do sacrifício revelava era a violência 

interior do ser percebida sob a luz da efusão do sangue e do jorro dos órgãos.”44 Em 

outras palavras, o que o sacrifício faz é expor a quem vê o ato a violência que está 

                                                     
41 BATAILLE, Georges. O Erotismo. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2014, p. 113, grifos do autor. 
42 BATAILLE, Georges. O Erotismo. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2014, p. 41. 
43 Ibid., p. 116, grifos do autor. 
44 Ibid., p. 115. 
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dentro de si mesmo; a pletora dos órgãos age em ambos os atos: o ato de amor e o 

ato sacrifical. 

 Conseguimos expor a semelhança entre os dois fenômenos de análise. 

Tivemos que fazer isso para podermos explicitar as formas de erotismo, que, 

conforme Bataille afirma, são três: dos corpos, dos corações e o sagrado. Os dois 

primeiros são de fácil percepção, ao passo que o último é mais complexo, pois é 

necessário adentrar no campo do sagrado, campo religioso.45 E os três possuem em 

comum a troca da descontinuidade pela continuidade.46 Podemos dizer que para 

Bataille importa mais esse jogo entre os dois extremos do que os próprios extremos 

em si, que seriam impossíveis em sua versão pura. É impossível retornarmos ao 

estágio de continuidade pura, assim como é impossível vivermos numa pura 

descontinuidade como sujeitos isolados. A vida só pode ser compreendida nessa 

interface, conforme afirma Noys, que sustenta que tais estágios puros são ficções 

para Bataille, e estaria aí a importância de seus romances eróticos:  

 

Na verdade, é através do jogo da diferença entre esses dois estados que se torna 

possível postular os limites da continuidade e da descontinuidade como limites 

fictícios. Isso significaria que tanto a continuidade absoluta e a descontinuidade 

absoluta seriam impossíveis e, em vez disso, a vida existiria no fluxo e 

turbulência que Bataille encontra na diferença desses dois estados.47 

 

 A primeira forma de erotismo enunciada por Bataille, o erotismo dos corpos, 

possui como característica, de acordo com Ciro Marcondes Filho, a violação de um 

                                                     
45 “É fácil ver o que o erotismo dos corpos ou dos corações designa, mas a ideia de erotismo sagrado 
é menos familiar. A expressão, aliás, é ambígua, na medida em que todo erotismo é sagrado, mas 
encontramos os corpos e os corações sem entrar na esfera sagrada propriamente dita. Ao passo que 
a busca de uma continuidade do ser levada a cabo sistematicamente para além do mundo imediato 
designa uma abordagem essencialmente religiosa.” (Ibid., p. 39.) 
46  “Falarei sucessivamente dessas três formas, a saber, o erotismo dos corpos, o erotismo dos 
corações e, enfim, o erotismo sagrado. Falarei delas a fim de mostrar claramente que, nelas, o que 
está sempre em questão é a substituição do isolamento do ser, de sua descontinuidade, por um 
sentimento de continuidade profunda.” (Ibid.) 
47 “In fact, it is out of the play of difference between these two states that it becomes possible to posit 
the limits of continuity and discontinuity as limits that are fictional. This would mean that absolute 
continuity and absolute discontinuity would both be impossible and instead life would exist in the flow 
and turbulence that Bataille finds in the difference of these two states.” (NOYS, Benjamin. Georges 
Bataille: A Critical Introduction. Londres; Sterling, VA: Pluto Press, 2000, p. 84, tradução nossa, grifos 
do autor) 
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ser descontínuo. Esta modalidade de erotismo prepara o ser para fundir-se com 

outro, de modo que a estrutura do ser fechado é desestruturada e na qual ambos 

atingem um mesmo ponto de fluidez:  

 

No erotismo dos corpos há a violação de um ser descontínuo; esse tipo de 

erotismo prepara a fusão em dois seres, que finalmente se confundem nos 

corpos e, juntos, atingem o mesmo ponto de dissolução. A fusão dos corpos é a 

destruição da estrutura do ser fechado.48 

 

 O erotismo dos corações, Bataille concede, na maioria das vezes surge a partir 

do erotismo dos corpos, mesmo sendo mais imaterial que o erotismo dos corpos no 

tocante à aparência, e também mais livre. No entanto, também há a possibilidade de 

desvinculação deste erotismo dos corpos, tornando-se um amor inteiramente dos 

corações, embora isso seja raro na visão de Bataille. Esse erotismo dos corações 

pode servir, na maioria dos casos, para fortalecer os laços do erotismo dos corpos:  

 

O erotismo dos corações é mais livre. Se se separa em aparência da 

materialidade do erotismo dos corpos, procede dele, sendo muitas vezes apenas 

um aspecto seu estabilizado pela afeição recíproca dos amantes. Ele pode se 

desvincular inteiramente do erotismo dos corpos, mas então se trata de 

exceções, daquelas que a ampla diversidade dos seres humanos reserva.49 

 

 No entanto, o erotismo dos corações possui um mal secreto, conforme afirma 

Ciro Marcondes Filho: durante esta busca pelo coração do ser amado, o sujeito que 

procura pode, nos movimentos violentos da paixão, dar uma guinada em direção à 

morte. Porque, quando não podemos possuir a pessoa amada, muitas das vezes, 

preferimos ver ela morta do que viva. Ciro Marcondes Filho ressalta como o 

movimento da paixão é o movimento da morte, e também nos fala sobre o papel do 

ser amado segundo Bataille, enquanto verdade do ser, libertação do mundo: 

 

                                                     
48 MARCONDES FILHO, Ciro. A Produção Social da Loucura. São Paulo: Paulus, 2003, p. 104. 
49 BATAILLE, Georges. O Erotismo. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2014, p. 45. 
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Já no erotismo dos corações, há um componente sinistro. A paixão é a 

substituição da descontinuidade por uma maravilhosa continuidade dos seres; 

há, porém, também a angústia, porque se trata de busca de um impossível. A 

morte está envolvida no ser amado; se não se pode possuir o ser amado, pensa-

se em matá-lo. […] Para Bataille, o ser amado é a representação, o instrumento 

da libertação; é também a violação do isolamento individual, transparência do 

mundo, daí, ser pleno, ilimitado, continuidade do ser, ‘verdade do ser’. O 

movimento do amor levado ao extremo é, assim, o movimento da morte; deseja-

se matar o ser amado se não se pode tê-lo.50 

 

 Sobre a terceira forma do erotismo, o erotismo sagrado, nos já a abordamos 

ao falar acerca da relação entre o erótico e o sacrifício. Ainda segundo Ciro 

Marcondes Filho, ele afirma que ambos os atos revelam a carne. O erotismo sagrado 

é similar ao sexo no seguinte sentido: a desagregação do animal imolado lembra, ao 

observador do sacrifício, a desagregação da mulher, seu desnudamento:  

 

O terceiro tipo de erotismo, o erotismo sagrado, está marcado no sacrifício. A 

continuidade do ser nesse caso se dá através da morte, que Bataille chama de 

‘morte criadora de um ser descontínuo’. Tanto o sacrifício quanto o erotismo 

revelam, aí, a carne. O erotismo sagrado é a experiência mística; nele, vê-se a 

ausência de um objeto (a descontinuidade) que nos introduz em um sentido de 

continuidade. No erotismo sagrado, existe algo semelhante ao sexo; o 

sacrificador desagrega o animal imolado, assim como o amante desagrega, ou 

seja, desnuda, deseja penetrar na mulher.51 

 

 Outra atividade que, segundo Bataille, é uma forma de erotismo sagrado, é a 

prática da orgia. Para ele, a orgia é a forma mais sensível de apreender a continuidade 

dos seres, visto a quantidade de pessoas que participam de tal ato sexual. Porém, se 

engana quem acredita que os indivíduos durante este ato sabem o que fazem, muito 

pelo contrário, eles estão completamente perdidos. Perdidos ao ponto de negar sua 

individualidade  e  a  individualidade  dos  outros.  Para  Bataille,  isto  é  a  expressão 

                                                     
50 MARCONDES FILHO, Ciro. A Produção Social da Loucura. São Paulo: Paulus, 2003, p. 104. 
51 Ibid., p. 105. 
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máxima da supressão dos limites que é o sentido último do erotismo:  

 

A orgia é o aspecto sagrado do erotismo, em que a continuidade dos seres, para 

além da solidão, atinge sua expressão mais sensível. Mas apenas num sentido. 

A continuidade, na orgia, é inapreensível; os seres, no limite, estão perdidos ali, 

mas num conjunto confuso. A orgia é necessariamente decepcionante. É, em 

princípio, negação acabada do aspecto individual. A orgia supõe, exige, a 

equivalência dos participantes. Não apenas a individualidade própria está 

submersa no tumulto da orgia, mas cada participante nega a individualidade dos 

outros. Aparentemente, é a completa supressão dos limites, mas não se pode 

fazer com que nada sobreviva de uma diferença entre os seres, à qual, além do 

mais, está ligada a atração sexual. O sentido último do erotismo é a fusão, a 

supressão dos limites.52 

 

 No entanto, como afirmamos na seção dedicada à problemática do sacrifício, 

o cristianismo fez com que esquecêssemos o sacrifício enquanto ato. E além do 

mais, também rejeitou o erotismo como um todo. Ciro Marcondes Filho nos afirma o 

seguinte: “O cristianismo significa a rejeição da impureza e, para Bataille, erotismo é 

impureza; significa a redução ao bem.”53 O cristianismo caracterizou tudo que era 

tido como transgressor sob a categoria de pecado. Bataille compara as religiões 

antigas e o cristianismo da seguinte forma: “A religiosidade primitiva extraiu dos 

interditos o espírito da transgressão. Contudo, no conjunto, a religiosidade cristã se 

opôs ao espírito de transgressão.”54 O cristianismo realizou o seguinte movimento 

segundo Ciro Marcondes Filho:  

 

No cristianismo, desaparece a semelhança entre devoção de sacrifício e 

erotismo desenfreado. Antes do seu aparecimento, a violência interior do ser no 

amor; depois, com ele, o sacrifício sai do conjunto da experiência dos seres e a 

imaginação substitui a prática, ou seja, o cristianismo provoca a quebra da 

                                                     
52 BATAILLE, Georges. O Erotismo. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2014, p. 153, grifos nossos. 
53 MARCONDES FILHO, Ciro. A Produção Social da Loucura. São Paulo: Paulus, 2003, p. 105-106. 
54 BATAILLE, Georges. O Erotismo. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2014, p. 143. 
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unidade do sagrado, que era formada pelo puro mais o impuro. Estava na 

transgressão o fundamento do sagrado.55 

 

 O cristianismo foi, portanto, na contramão das religiões antigas: ao passo que 

estas reconheciam o fundamento do sagrado na transgressão, a religião abraâmica 

negou a transgressão enquanto fundamento do sagrado e também enquanto prática 

regulada pela própria religião institucional. Outra diferença entre a atitude cristã e a 

atitude das religiões antigas, foi o fato das prostitutas terem sido consideradas pelo 

cristianismo enquanto meras pecadoras, ao passo que nas religiões antigas elas 

eram consideradas tão sagradas quanto os sacerdotes, além de terem sua atividade 

regulada pelas instituições religiosas, conforme constata Filho:  

 

Se a prostituição era regulada pelas religiões antigas e as prostitutas eram tão 

sagradas quanto os sacerdotes, a partir do cristianismo a Igreja passa a queimar 

as feiticeiras, deixando sobreviver as prostitutas como afirmação da decadência 

do pecado, assim como já havia feito anteriormente com a própria ideia do 

diabo.56 

 

 Enquanto as bruxas foram queimadas na fogueira, o cristianismo permitiu as 

bruxas viverem, mas viverem sob uma sina: demonstrarem a decadência do pecado 

e do mundo profano, tal qual afirma Bataille: “Ela [a Igreja católica] queimou as 

bruxas e deixou as baixas prostitutas viverem. Mas afirmou a decadência da 

prostituição, servindo-se dela para sublinhar o caráter do pecado.”57 Esta atitude da 

Igreja católica na época é mais um exemplo de como o dispêndio soberano perdeu 

sua centralidade na organização social.  

 Agora é essencial que falemos do conceito que sustenta as teses bataillianas 

acerca do erotismo, a saber, o conceito de transgressão. No entanto, não podemos 

estudar a transgressão sem ter a noção do conceito de interdito na obra de Bataille. 

Logo,  teremos  que  esclarecer  este conceito para depois falarmos da transgressão, 

                                                     
55 MARCONDES FILHO, Ciro. A Produção Social da Loucura. São Paulo: Paulus, 2003, p. 106. 
56 Ibid. 
57 BATAILLE, Georges. O Erotismo. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2014, p. 162. 
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pois ambas formam a nossa vida social de acordo com o pensador:  

 

A transgressão organizada forma com o interdito um conjunto que define a vida 

social. A frequência – e a regularidade – das transgressões não abala a firmeza 

intangível do interdito, de que é sempre o complemento esperado – como um 

movimento de diástole completa um de sístole, ou como uma explosão é 

provocada por compressão que a precede.58 

 

 Michel Foucault nos explica esta relação interdito-transgressão. Esta relação 

não é uma relação em linha horizontal, vertical, ou diagonal e sim em espiral. Uma 

relação espiral pois a transgressão trata de contornar as margens do interdito, 

conforme Foucault compara com outras relações: “A transgressão não está, 

portanto, para o limite como negro está para o branco, o proibido para o permitido, o 

exterior para o interior, o excluído para o espaço protegido da morada. Ela está mais 

ligada a ele por uma relação em espiral que nenhuma simples infração pode 

extinguir.”59 Como podemos perceber nestes apontamentos, para Bataille, ambos 

são aspectos inconciliáveis que estão, entretanto, em relação direta: o interdito 

regula as transgressões, a ponto de estas não abalarem o embasamento das 

proibições do interdito. Veremos, agora, características dos interditos.  

 

5.3 O INTERDITO60  

  

Segundo Bataille, foi por meio do trabalho que o homem passou de um ser 

animal para ser homem propriamente dito; foi o trabalho que diferenciou o ser 

humano dos outros animais, mais precisamente pelo uso de ferramentas de trabalho. 

Com a construção de ferramentas de trabalho, também foram erguidos os interditos 

de maneira paralela – as proibições referentes aos mortos originam-se dessa época, 

                                                     
58 Ibid., p. 89. 
59  FOUCAULT, Michel. “Prefácio à Transgressão”. In: MOTTA, Manoel Barros da (org.). Estética: 
Literatura e Pintura, Música e Cinema. Trad. Inês Antran Dourado Barbosa. 2 ed. 1 reimp. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2009, p. 33. 
60 Trechos deste capítulo foram publicados no trabalho de conclusão do curso em Filosofia: ARAUJO, 
Pedro. Ser Humano, Ser Dilacerado: A Antropologia Filosófica de Georges Bataille. 2018. Trabalho de 
Conclusão de Curso – Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, 2018.  
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no entanto as restrições referentes ao sexo não se podem afirmar como originárias 

desta era do ser humano. Bataille constata isto a partir de teorização acerca do 

homem das cavernas:  

 

Sabemos que os homens fabricaram ferramentes e as utilizaram para prover sua 

subsistência; depois, sem dúvida em pouco tempo, para satisfazer 

“necessidades” supérfluas. Numa palavra, distinguiram-se dos animais pelo 

trabalho. Paralelamente, impuseram-se restrições conhecidas pelo nome de 

interdito. Esses interditos recaíram essencialmente – e certamente – sobre a 

atitude para com os mortos. É provável que tenham tocado ao mesmo tempo – 

ou à mesma época – a atividade sexual. […] Os interditos sexuais não remontam 

seguramente a esses tempos tão remotos.61 

 

 Ainda sobre estes tempos remotos, Bataille afirma que há três características 

que remontam a esta época: o trabalho; a consciência de morte; e a sexualidade 

contida.62 Podemos ver, portanto, que o conceito de natureza defendido por Bataille 

é a visão de que a natureza não possui uma lógica inata, e sim uma lógica imposta 

pelos homens e sua organização em sociedade, conforme sinaliza a filósofa Suzana 

de Castro Amaral Vieira no tocante a como filósofos como Bataille e Nietzsche viam 

a natureza:  

 

Filósofos como Friedrich Nietzsche e Georges Bataille, veem a natureza de uma 

maneira não idealizada, como uma série de acontecimentos não ordenados. 

Discordam da visão na qual todo o movimento na realidade natural possuiria 

uma lógica intrínseca, ou seja, na qual tudo dentro dessa rodem, afora eventuais 

acidentes de percurso, tenderia à perfeição.63 

 

                                                     
61 BATAILLE, Georges. O Erotismo. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2014, p. 54, grifos do autor. 
62 “Já que o trabalho, ao que parece, engendrou logicamente a reação que determina a atitude diante 
da morte, é legítimo pensar que o interdito que regula e limita a sexualidade também foi um 
contragolpe ao trabalho, e que o conjunto das condutas humanas fundamentais – trabalho, 
consciência da morte, sexualidade contida – remontam ao mesmo período recuado.” (Ibid., p. 89.) 
63  VIEIRA, Suzana de Castro Amaral. Introdução à Metafísica de Georges Bataille. Perspectiva 
Filosófica, [s.l.], v. 41, n.1, 2014, p. 4. 
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 O homem disse “não” à violência64 que é inata a ele e à natureza para se 

diferenciar dos animais. Pode-se dizer que ambos possuem uma ação que é 

essencialmente excessiva, e que nunca se diminui: “Há na natureza e subsiste no 

homem um movimento que sempre excede os limites, e que jamais pode ser reduzido 

senão parcialmente.”65 E tais movimentos do excesso são expressos por meio da 

violência que prevalece sobre a razão: “No domínio de nossa vida, o excesso se 

manifesta na medida em que a violência prevalece sobre a razão.”66 Ao dizer não ao 

excesso, o homem funda o trabalho e suas proibições que são, de acordo com 

Bataille, proibições relacionadas a dois acontecimentos: a morte e o sexo. Pois há 

coisas mais inúteis à produção econômica que o perecimento e o ato sexual? 

Bataille, portanto, ressalta que o objeto dos interditos é simples: excluir a violência 

entre os seres humanos, de forma que tudo esteja volta para a produção. 

 

A significação dos interditos, se os considerarmos em seu conjunto, 

especialmente se levamos em conta aqueles que não cessamos de observar 

religiosamente, é entretanto redutível a um elemento simples. […] o que o mundo 

do trabalho exclui por meio dos interditos é a violência; no domínio em que situo 

minha busca, trata-se ao mesmo tempo da reprodução sexual e da morte.67 

 

 Vemos Bataille fazendo, ao fim desta citação, uma aproximação entre o 

erótico e a morte, dizendo que ambos pertencem ao mundo da violência, que por ora 

teremos que deixar em suspenso. Mas, para não deixarmos tal relação parecer 

arbitrária, Bataille cita a concepção de erotismo exposta pelo escritor francês 

Donatien Alphonse François de Sade, mais conhecido pela alcunha de Marquês de 

Sade, concepção esta que frequentemente aterroriza os leitores de suas obras tais 

quais Os 120 Dias de Sodoma e Justine: 

  

                                                     
64 Tenhamos em mente, no entanto, que para Bataille esse “não” à violência é apenas um não para a 
violência natural, ou seja, a violência dita racional, aquela praticada por um animal de razão, ainda é 
possível: “É essencial para o homem recusar a violência do movimento natural, mas a recusa não 
significa ruptura; anuncia, ao contrário, um acordo mais profundo.” (BATAILLE, Georges. O Erotismo. 
Trad. Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014, p. 92) 
65 Ibid., p. 63. 
66 Ibid., p. 64. 
67 Ibid., p. 65. 
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Sade – o que ele quis dizer – geralmente horroriza mesmo aqueles que afirmam 

admirá-lo, mas não reconheceram por si mesmos esse fato angustiante: que o 

movimento do amor, levado ao extremo, é um movimento de morte. Esse laço 

não deveria parecer paradoxal: o excesso de que procede a reprodução e o 

excesso que a morte é só podem ser compreendidos um com a ajuda do outro. 

Mas logo fica claro que os dois interditos iniciais atingem, o primeiro, a morte, o 

outro, a função sexual.68 

 

 O mundo do trabalho exige uso da razão na maior parte de seu tempo, de modo 

incessante, fazendo com que tudo aquilo que é julgado “inútil” seja apagado e 

esquecido. 

 

O trabalho exige uma conduta em que o cálculo do esforço, relacionado à eficácia 

produtiva, é constante. Exige uma conduta razoável, em que os movimentos 

tumultuosos que se liberam na festa e, geralmente, no jogo, não são admitidos. 

Se não pudéssemos refrear esses movimentos, não poderíamos trabalhar, mas 

o trabalho introduz justamente a razão de refreá-los.69 

 

 Pode-se parecer que estamos sendo demasiado críticos dos interditos e das 

leis, porém foram elas que formaram nossa consciência: sem estas proibições não 

teríamos a subjetividade muito menos a individualidade: “Sem o interdito, sem o 

primado do interdito, o homem não teria podido chegar à consciência clara e distinta, 

sobre a qual a ciência está fundada.”70 

 Agora cabe a nós explicitarmos, primeiramente, os interditos relacionados à 

morte e, posteriormente, os relacionados ao sexo. 

 

5.3.1 Os Interditos Relacionados à Morte 

 

 Segundo Bataille, a existência desse tabu (exemplificado pelo filósofo com o 

mandamento bíblico “Não matarás”) é consequência de nossa relação para com os 

                                                     
68 Ibid. 
69 Ibid, p. 64. 
70 Ibid., p. 61. 
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mortos.71 Para expor a gênese desta espécie de proibição, Bataille remonta à época 

do Homem de Neandertal, “que trabalhou e que se separou da violência”,72 e que 

também, comprovadamente, deixou como provas de sua oposição à violência duas 

coisas: as ferramentas com as quais trabalhara e as sepulturas que demonstram a 

ciência da morte:  

 

De sua habilidade técnica, temos o testemunho deixado por ferramentas de 

pedra numerosas e diversas. […] Suas ferramentas não são, aliás, as únicas 

provas de uma oposição nascente à violência. As sepulturas deixadas pelo 

Homem de Neanderthal igualmente o testemunham. Aquilo que, com o trabalho, 

esse homem reconheceu de pavoroso e transtornador – e mesmo de 

maravilhoso – é a morte.73  

 

 Vemos como o trabalho e os interditos nasceram ao mesmo tempo, e 

continuam de mãos dadas para (tentar) eliminar a violência do coração dos homens. 

Segundo Bataille, o sepultamento originou-se quando tivemos consciência da morte 

e quando associamos a putrefação a ela. Ao ver o cadáver de outro humano 

apodrecendo constatamos, com temor e com certeza, que este é o nosso futuro. E 

não somente o futuro de um determinado indivíduo, mas de todo gênero humano. Ao 

ver tal decomposição testemunhamos uma violência tomando conta e destruindo 

lentamente a carne de outrem, portanto o nosso destino:  

 

o que chamamos de morte é em primeiro lugar a consciência que temos dela. 

Percebemos a passagem do estado vivo ao cadáver, ou seja, ao objeto 

angustiante que é para o homem o cadáver de outro homem. Para cada um 

daqueles que fascina, o cadáver é a imagem de seu destino. Ele testemunha uma 

violência que não apenas destrói um homem, mas que destruirá todos os 

homens. O interdito que se apossa dos outros à vista de um cadáver é um recuo 

em que rejeitam a violência, em que se separam da violência.74 

                                                     
71  “O primeiro desses interditos [o da morte] é a consequência da atitude humana para com os 
mortos.” (Ibid., p. 67.) 
72 Ibid. 
73 Ibid., grifos do autor. 
74 Ibid., p. 68, grifos do autor. 



 

 

 

 

126 | A REVOLTA CONTRA A UTILIDADE: A Improdutividade em suas Diversas Facetas na Obra de G. Bataille 

 

 Segundo Bataille, tal interdito da morte foi formulado pelos homens primitivos 

de acordo com a seguinte lógica: “O movimento do trabalho, a operação da razão, 

servia a ele [o homem primitivo], ao passo que a desordem, o movimento da violência, 

arruinava o próprio ser que é o fim das obras úteis.”75 ─ os primeiros membros da 

humanidade perceberam como a morte nos retira violentamente da vida e não nos 

permite usufruir dos frutos do labor; a morte é totalmente oposta à ordenação do 

trabalho. 

 O interdito da morte também possui uma certa idiossincrasia: o horror sentido 

ao testemunhar o cadáver de outrem causa um afastamento e nojo por causa do 

apego que temos pelas nossas vidas, porém há também uma sensação de fascínio 

pela morte e sua violência no sentido de o morto passar uma emoção solene.76 

Bataille nos aponta a maneira como os ancestrais do Homo Sapiens Sapiens 

visualizavam a morte de acordo com o pensamento simbólico/mítico (pois este seria 

a única maneira de interpretar a morte por ela pertencer a um reino totalmente oposto 

à lógica do trabalho)77 : a morte era considerada um fenômeno tão estranho ao 

mundo terrestre ao ponto do próprio cadáver ser considerado um participante ativo 

desta violência que o colhia:  

 

A morte era o signo da violência introduzida num mundo que ela podia arruinar. 

Imóvel, o morto participava da violência que o atingira: aquilo que estava em seu 

“contágio” estava ameaçado pela ruína a que ele sucumbira.78 

 

 De acordo com a interpretação de Bataille, foi este medo dos mortos que 

dominou os sentimentos da sociedade ocidental, e portanto o costume de sepultar 

os cadáveres não se originou pelo desejo de preservar os restos mortais dos animais, 

                                                     
75 Ibid., p. 69. 
76 “Digamos sem mais demora que a violência e a morte que a significa têm um sentido duplo: por um 
lado, o horror nos afasta, ligado ao apego que a vida inspira; por outro, um elemento solene, ao mesmo 
tempo terrificante, nos fascina, introduzindo uma pertubação soberana.” (Ibid., p. 69-70.) 
77 “A morte provinha tão claramente de uma esfera estranha ao mundo familiar, que só podia lhe convir 
um modo de pensamento posto àquele regido pelo trabalho. Só o pensamento simbólico, ou mítico, 
que Lévy-Bruhl erroneamente chamou primitivo, corresponde a uma violência cujo princípio mesmo 
é de ultrapassar o pensamento racional implicado pelo trabalho.” (Ibid., p. 70.) 
78 Ibid. 
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e sim por causa deste temor. 79  A morte que atacara o membro da tribo era 

contagiosa na visão do homem primordial, e tal violência só era extinta quando os 

ossos do morto tornavam-se secos. No entanto, ao passo que a visão da morte como 

algo contagiante foi refutada, o terror diante do cadáver permanece o mesmo na 

visão do homem contemporâneo:  

 

A desordem que é, biologicamente, a podridão por vir, que, assim como o cadáver 

fresco, é imagem do destino, carrega em si mesma uma ameaça. Não cremos 

mais na magia contagiosa, mas quem de nós poderia dizer que não 

empalideceria à visão de um cadáver repleto de vermes? Os povos arcaicos veem 

no ressecamento dos ossos a prova de que a ameça da violência introduzida no 

instante da morte está apaziguada. O mais das vezes, aos olhos dos 

sobreviventes, o próprio morto, arrastado pelo poder da violência, participa de 

sua desordem, e é seu apaziguamento que manifestam enfim seus ossos 

secos.80 

 

 Bataille introduz aqui uma crítica à concepção freudiana do tabu. Segundo o 

pai da psicanálise, o tabu se opõem ao desejo de tocar o cadáver,81 visão esta que 

Bataille acusa de ser oriunda de estudo superficial de etnografia82. Ao contrário, o 

escritor francês afirma que o desejo que nos toma conta é o desejo de matar:  

 

O interdito não necessariamente previne contra um desejo: em presença do 

cadáver, o horror é imediato, inevitável, e é, assim por dizer, impossível resistir a 

ele. A violência de que a morte está atravessada só induz em tentação em certo 

                                                     
79 “A inumação significou sem dúvida desde os primeiros tempos, por parte daqueles que sepultaram, 
o desejo que tinham de preservar os mortos da voracidade dos animais. Mas, mesmo que esse desejo 
tenha sido determinante na instauração do costume, não podemos considerá-lo o fator principal: por 
muito tempo, o horror dos mortos provavelmente dominou de longe os sentimentos que a civilização 
suavizada desenvolveu.” (Ibid.) 
80 Ibid. 
81 “Os mortos, os recém-nascidos, as mulheres menstruadas ou em trabalho de parto, exerce, atração 
devido a seu particular desamparo; […] Por isso todas essas pessoas e estados são tabu, pois não é 
permitido ceder à tentação.” (FREUD, Sigmund. “Totem e Tabu”. In: ______. Obras Completas, volume 
11: Totem e Tabu, Contribuição à História do Movimento Psicanalítico e outros textos (1912-1914). 
Trad. Paulo César de Souza. 1 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 62, grifos nossos.) 
82 “Em Totem e Tabu, Freud, devido ao seu conhecimento superficial dos dados de etnografia, aliás, 
menos informes hoje, admitia que, geralmente, o interdito (o tabu) se opunha ao desejo de tocar.” 
(BATAILLE, Georges. O Erotismo. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2014, p. 71, grifos do autor.) 
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sentido, se se trata de encarná-la em nós contra alguém vivo, se somos tomados 

pelo desejo de matar.83 

 

 Continuando a análise pela perspectiva da lógica dos homens primordiais, 

Bataille afirma que, aos olhos deles, toda morte é causada pela violência, toda morte 

é um assassinato: “Aos olhos dos homens arcaicos, a violência é sem a causa da 

morte: ela pôde atuar por efeito mágico, mas há sempre um responsável, há sempre 

assassinato.”84 Logo, por esse temor de ser vítima de um “assassinato” a qualquer 

hora, erigimos, por meio do trabalho, comunidades para simbolizar a força do 

interdito do assassinato, no entanto, tal proibição ao homicídio só surte efeito 

quando se está dentro da comunidade a qual se pertence; logo, assassinato de 

“forasteiros” é permitido, até mesmo encorajado, sob a forma da guerra:  

 

Em princípio, a comunidade, que o trabalho constituiu, se considera alheia em 

sua essência à violência implicada na morte de um dos seus. Em face dessa 

morte, a coletividade tem o sentimento do interdito. Mas isso é verdadeiro 

apenas para os membros de uma comunidade. O interdito atua plenamente no 

interior. Do lado de fora, em relação aos estrangeiros, o interdito é ainda é 

sentido. Mas pode ser transgredido. A comunidade, que o trabalho separa da 

violência, está com efeito separada desta no tempo do trabalho, e em relação 

àqueles que o trabalho comum associa. Fora desse tempo determinado, fora de 

seus limites, a comunidade pode retornar à violência, pode se entregar ao 

assassinato na guerra que se opõe a outra comunidade.85 

 

 Portanto, segundo a visão de Bataille, a guerra, apesar do interdito do “não 

matarás”, é permitida e somente possível por causa desta proibição. Explicitaremos 

isto mais adiante ao falar da relação do tabu com a transgressão. Mas terminemos 

esta seção com a seguinte frase de Bataille, que ilustra a importância do interdito 

para a conclusão do ato transgressor:  

 

                                                     
83 Ibid., grifos do autor. 
84 Ibid. 
85 Ibid. 
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O mais sanguinolento dos assassinos não pode ignorar a maldição que o atinge. 

Pois a maldição é a condição de sua glória. Transgressões multiplicadas não 

podem triunfar sobre o interdito, como se o interdito nunca fosse mais do que o 

meio de atribuir uma gloriosa maldição àquilo que ele rejeita.86 

 

 O ato transgressor somente tem aspecto glorioso na medida em que ele 

transpassa os limites impostos pelos interditos. A maldição inerente ao romper a 

proibição faz parte da glória de rompê-la. 

 

5.3.2 Os Interditos Relacionados ao Sexo 

  

Segundo Bataille, as proibições tocantes à atividade sexual são mais recentes 

do que aquelas referentes à morte, visto que, nas palavras do autor, os testemunhos 

de relações sexuais surgem do Paleolítico superior (ao passo que as sepulturas, 

representações vivas do interdito dos mortos, foram encontradas datadas do 

Paleolítico médio) e a arte, atividade esta que não foi realizada pelo Homem de 

Neandertal, inicia-se com o Homo Sapiens representações itifálicas:  

 

Há sepulturas do Paleolítico médio, mas os testemunhos de atividade sexual dos 

primeiros homens não remontam além do Paleolítico superior. A arte (a 

representação), que não aparece no tempo do Homem de Neandertal, começa 

com o Homo Sapiens, que nos deixou algumas poucas imagens de si mesmo. 

Essas imagens são em princípio itifálicas.87 

 

 Percebe-se, portanto, que, tal qual a morte foi algo que fascinara os homens 

antigos, o erotismo também interessou eles de igual maneira. Podemos dar um 

passo adiante para uma primeira aproximação das duas coisas, pois como afirma 

Georges Bataille:  

 

Podemos dizer apenas que, em oposição ao trabalho, a atividade sexual é uma 

violência; que, enquanto impulsão imediata, ela poderia atrapalhar o trabalho: 

                                                     
86 Ibid., p. 72, grifos do autor. 
87 Ibid., p. 73. 
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uma comunidade laboriosa, no momento do trabalho, não pode permanecer a 

sua mercê.88 

 

 Não seria um salto muito grande se afirmarmos que, tal qual a morte é 

violenta, logo ela deve ser interditada, o erotismo é violento e portanto também deve 

ser proibido. Ambas atividades são prejudiciais ao trabalho e a sua lógica 

racionalizante, portanto vê-se necessidade de proibirem-se. Foi o tempo de trabalho 

que determinou o limite, conforme afirma Bataille:  

 

Somos, portanto, levados a pensar que, desde a origem, a liberdade sexual deve 

ter tido que receber um limite a que devemos dar o nome de interdito, sem nada 

poder dizer dos casos a que se aplicava. Quando muito, podemos crer que, 

inicialmente, o tempo do trabalho determinou esse limite. […] o homem é um 

animal que permanece “interdito” diante da morte, e diante da união sexual.89 

 

 A hipótese de Bataille é que o homem, diferentemente dos animais, encontra-

se interditado no tocante a estes dois assuntos: a morte e o erótico. Segundo o 

filósofo francês, as proibições que dizem respeito à sexualidade sempre foram muito 

variadas conforme o contexto histórico e geográfico – Bataille afirma que nem 

sempre os órgãos sexuais foram cobertos, porém o pênis em ereção costuma ser 

escondido, assim como casais buscam locais mais discretos para fazerem sexo. 

Também é comentado o interdito na nudez na sociedade ocidental, coisa que Bataille 

afirma estar sendo colocado em cheque no tempo de escrita da obra.90 É chamado 

em questão uma possível de mudanças de interditos, mas engana-se quem pensa 

que por eles mudarem, logo são arbitrários, muito pelo contrário conforme Bataille:  

 

                                                     
88 Ibid. 
89 Ibid., p. 74. 
90 “Essas restrições variam muito de acordo com os tempos e os lugares. Nem todos os povos sentem 
da mesma maneira a necessidade de esconder os órgãos da sexualidade; mas quase todos furtam à 
vista o órgão masculino em ereção; e, em princípio, o homem e a mulher procuram um lugar reservado 
no momento da conjunção sexual. A nudez se tornou nas civilizações ocidentais objeto de um 
interdito bastante pesado, bastante geral, mas o tempo atual coloca em questão o que parecera um 
fundamento.” (Ibid.)  
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Ademais, a experiência que temos de mudanças possíveis não demonstra o 

sentido arbitrário dos interditos: prova, ao contrário, um sentido profundo que 

eles têm apesar de mudanças superficiais concernentes a pontos destituídos de 

importância em si mesmos. […] O interdito que se opõe em nós à liberdade sexual 

é geral, universal; os interditos particulares são seus aspectos variáveis.91 

 

 Clarificando a afirmação do autor: o interdito acerca do sexo é universal e 

invariável, pois assim como é a violência que o interdito da morte busca frear, o 

mesmo vale para o interdito do sexo: “Como sua forma, seu objeto muda: quer 

estejam em questão a sexualidade ou a morte, é sempre a violência que é visada, a 

violência que apavora, mas que fascina.”92 Portanto o interdito geral e universal sobre 

o sexo está presente em todos contextos históricos e geográficos, o que varia são 

seus interditos particulares, como os já citados interditos da nudez, do órgão 

masculino ereto, do ato sexual em local particular, e também o interdito do incesto, 

que Bataille dará uma atenção maior por ser o caso que mais chama a atenção dos 

estudiosos das questões etnográficas (vide Sigmund Freud e Claude Lévi-Strauss, a 

título de exemplo). 

 O incesto sempre interessou aos mais diversos teóricos, porém Bataille afirma 

que esse grande interesse pelo incesto sempre fez com que os estudiosos desta 

temática esquecessem que o incesto faz parte de um interdito universal. Para 

Bataille, o que é universal é a proibição referente aos atos sexuais como um todo, 

visto que, para a sociedade pautada no trabalho, tais atos são improdutivos. 

Portanto, proibições tais quais ao incesto, à nudez, ao sangue menstrual são apenas 

ramificações de um interdito geral, que é o interdito no tocante ao erotismo em geral:  

 

O interdito do incesto, que não é menos universal, se traduz em costumes 

precisos, sempre formulados com bastante rigor, e uma única palavra, cujo 

sentido formal não é contestável, dele fornece a definição geral. Essa é a razão 

pela qual o incesto foi objeto de numerosos estudos, enquanto o interdito de que 

ele não é mais que um caso particular, do qual deriva um conjunto sem coerência, 

                                                     
91 Ibid., p. 74-75. 
92 Ibid., p. 75. 
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não tem lugar no espírito daqueles que têm a oportunidade de estudar as 

condutas humanas.93 

 

 Segundo a análise de Bataille, a proibição da sexualidade, que levou à criação 

do tabu do incesto, serviu para aprisionar pela lei a violência destrutiva da 

comunidade, levando à distribuição das mulheres entre os homens nas tribos 

primitivas. Foi pelo motivo desta distribuição que o interdito do incesto se instaurou:  

 

As disposições concernentes ao incesto responderam inicialmente à 

necessidade de aprisionar em regras uma violência que, livre, teria podido 

bagunçar a ordem a que a coletividade se desejava dobrada. Mas, 

independentemente dessa determinação fundamental, leis equitativas foram 

necessárias à distribuição das mulheres entre os homens.94 

 

 O interdito do incesto comprova, para a Bataille, a seguinte tese: que todo 

interdito possui um núcleo sólido e imutável de suas proibições, porém este núcleo 

é envolto por uma mobilidade fluida e arbitrária95, que especifica os casos de quebra 

do interdito, e o motivo pelo qual este interdito corrobora com sua tese é pelo fato de 

“A definição daqueles que não devermos conhecer sexualmente é variável.”96 O tabu 

do incesto sempre serviu para o casamento ser entre famílias, para expandir os lares. 

Porém, no fundo, todo interdito tem o propósito de acabar com a violência: “Trata-se 

essencialmente de uma incompatibilidade da esfera em que domina a ação calma e 

razoável com a violência do impulso sexual.”97 

 Outro interdito de ordem sexual que Bataille se detém é o tabu refente a dois 

tipos de sangue, o menstrual e o sangue do parto. Ambos são, no ponto de vista do 

autor, expressões da violência interna do sujeito, visto que o sangue possui por si só 

o simbolismo da violência. 98  De acordo com o pensador, o líquido que vem da 

                                                     
93 Ibid., p. 75-76. 
94 Ibid., p. 76. 
95 “No centro, um núcleo bastante simples, bastante constante, e em volta, uma mobilidade complexa, 
arbitrária, caracterizam esse interdito elementar: quase em toda parte se encontra o núcleo sólido e, 
ao mesmo tempo, a mobilidade fluida que o cerca.” (Ibid.) 
96 Ibid., p. 77. 
97 Ibid. 
98 “Esses líquidos são tidos por manifestações da violência interna. Por si mesmo, o sangue é signo 
de violência.” (Ibid., p. 77-78.) 
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menstruação tem sentido da atividade erótica e a sua sujeira inerente 99 . Ainda 

segundo ele, o próprio ato de parir está relacionado com a ideia de excesso e de 

dilaceramento; é o momento no qual o nada passa ao ser e vice-versa.100 No entanto 

Bataille não se demora na análise desses dois tabus, tendo em mente que ambos 

possuem núcleo obscuro, não esclarecido:  

 

Assim, esses interditos, mesmo se ainda somos sensíveis ao horror dessas 

máculas, são insignificantes a nossos olhos. Não se trata do núcleo estável. 

Esses aspectos subsidiários fazem parte dos elementos redutíveis que cercam o 

núcleo mal definido.101 

 

 Cabe agora, portanto, vermos o que é a transgressão e suas particularidades. 

 

5.4 A TRANSGRESSÃO 

 

 Bataille, em suas obras teóricas, nos fala o seguinte acerca desta noção, no 

início de seu livro: “a transgressão difere do ‘retorno à natureza’: ela suspende o 

interdito sem suprimi-lo.” 102 Esta afirmação, que à primeira leitura soa um tanto 

hegeliana103, quer dizer o seguinte: primeiramente, a transgressão não é um retorno 

ao estado animal, pois a violência que se comete ao transgredir não é a violência de 

uma besta, e sim de um ser dotado de racionalidade104. Portanto, Bataille não é um 

                                                     
99 “O líquido menstrual tem ademais o sentido da atividade sexual e da mácula que emana dela: a 
mácula é um dos efeitos da violência.” (Ibid., p. 78.) 
100 “O parto não pode ser dissociado de tal conjunto: não é ele próprio um dilaceramento, um excesso 
que transborda o curso dos atos ordenados? Não tem ele o sentido da desmesura sem a qual nada 
poderia passar do nada ao ser, assim como do ser ao nada?” (Ibid.) 
101 Ibid. 
102 BATAILLE, Georges. O Erotismo. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2014, p. 59, grifos do autor. 
103 A respeito desse caráter hegeliano na concepção de transgressão em Bataille, pode se dizer o 
seguinte: “o que está em jogo aqui é levar a dialética hegeliana a um ponto que mesmo Hegel não 
chegou: o reconhecimento da parte da consciência daquilo que é seu outro. Mesmo criticando Hegel 
e afirmando certa ‘insuficiência’ em sua filosofia, Bataille ainda mantém a ideia de dialética, 
invocando-a diretamente.” (DINIZ, Guilherme Grané. A Questão da Transgressão em Sade e Bataille. 
Pólemos, Brasília, v. 6, n. 12, 2017, p. 117.) 
104 Bataille aqui usa o exemplo da guerra enquanto transgressão do interdito do assassinato: “Mas a 
guerra é uma violência organizada. A transgressão do interdito não é a violência animal. É ainda a 
violência, exercida por um ser capaz de razão (colocando a sabedoria a serviço da violência).” 
(BATAILLE, Georges. O Erotismo. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2014, p. 88-89, grifos do autor.) 
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primitivista que pensa que podemos voltar a animalidade, ele reconhece a 

importância dos interditos para nossa constituição enquanto sujeito, assim como 

vemos no comentário de Vieira:  

 

Não podemos retornar pura e simplesmente à natureza como se a criação do 

mundo do trabalho não fosse algo que nos constituísse essencialmente, mas 

tampouco podemos deixar de ter consciência da violência que nos atravessa, no 

nascimento e na morte.105 

 

 A respeito da segunda parte da afirmação de Bataille, sobre o interdito ser 

suspendido sem supressão pela transgressão, o nosso autor fala o seguinte: “Não 

há interdito que não possa ser transgredido. Frequentemente a transgressão é 

admitida, muitas vez ela é até prescrita.”106 O interdito permite a transgressão pois 

ele próprio é fundamentado pela violência107; o interdito é irracional em seu núcleo, e 

ele não é domínio à inteligência, e sim à sensibilidade:  

 

Tal é a natureza do tabu, que torna possível um mundo da calma e da razão, mas 

é ele próprio, em princípio, um tremor que não se impõe à inteligência, mas à 

sensibilidade, como o faz a própria violência.108 

 

 Para ilustrar esta irracionalidade do interdito, Bataille faz uso do exemplo do 

interdito do assassinato, que, embora proíba matar, permite guerrear, pois este 

interdito nunca se opôs à guerra, e de fato, Bataille afirmará que a guerra somente é 

possível pela proibição: “Estou mesmo seguro de que, sem o interdito, a guerra é 

impossível, inconcebível!”109 A guerra está organizada tal qual o trabalho entre os 

humanos; a guerra possui a mesma lógica teleológica, coletivista e utilitária em que 

                                                     
105  VIEIRA, Suzana de Castro Amaral. Introdução à Metafísica de Georges Bataille. Perspectiva 
Filosófica, [s.l.], v. 41, n.1, 2014, p. 5. 
106 BATAILLE, Georges. O Erotismo. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2014, p. 87. 
107 Neste trecho Bataille fala como as proibições se opuseram à violência: “De início, uma oposição 
calma à violência não teria bastado para separar claramente os dois mundos: se a própria oposição 
não tivesse, de certa maneira, participado da violência.” (Ibid.) 
108 Ibid., grifos do autor. 
109 Ibid., p. 88. 
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o trabalho se baseia, e é neste sentido que podemos admitir que, na maior parte das 

vezes, é o interdito que fundamenta e organiza as transgressões:  

 

A guerra, em certo sentido, se reduz à organização coletiva de movimentos de 

agressividade. É, como o trabalho, coletivamente organizada; como o trabalho, 

ela se atribui uma finalidade, corresponde ao projeto refletido daqueles que a 

conduzem.110 

 

 O animal não guerreia, pelo simples fato de não conhecer o interdito. O 

interdito corresponde à emoção negativa, enquanto a transgressão é motivada pela 

emoção positiva, e é assim que nossas emoções se relacionam, Bataille diz isto ao 

falar sobre a frase “O interdito está aí para ser violado”: 

 

Essa proposição não é, como parece, uma simples provocação, mas o enunciado 

correto de uma relação inevitável entre emoções de sentido contrário. Sob o 

impacto da emoção negativa, devemos obedecer ao interdito. Nós o violamos se 

a emoção é positiva.111 

 

 A transgressão, sendo organizada pelo interdito, possui aspecto limitado, e é 

por causa destes limites que a transgressão não pode ser classificada como um 

retorno à animalidade. Interdito e transgressão formam, juntas, o conjunto da vida 

social do ser humano, e a frequência das transgressões não abalam a estrutura firme 

dos interditos:  

 

Se a transgressão propriamente dita, opondo-se à ignorância do interdito, não 

tivesse esse caráter limitado, ela seria retorno à violência – à animalidade da 

violência. Mas não é nada disso que ocorre de fato. A transgressão organizada 

forma com o interdito um conjunto que define a vida social. A frequência – e a 

regularidade – das transgressões não abala a firmeza intangível do interdito, de 

que é sempre o complemento esperado.112 

 

                                                     
110 Ibid. 
111 Ibid. 
112 Ibid., p. 89. 



 

 

 

 

136 | A REVOLTA CONTRA A UTILIDADE: A Improdutividade em suas Diversas Facetas na Obra de G. Bataille 

 

 Vemos então que a transgressão não está menos sujeita às leis do que os 

tabus: “em tal momento e até este ponto, isso é possível – esse é o sentido da 

transgressão.” 113  A preocupação com as regras está sempre presente no ato 

transgressivo: seja no início, meio ou fim dele. Para Foucault, isto significa que a 

transgressão não é um movimento de negatividade muito menos de positividade, e 

sim da afirmação, pois tal fenômeno não busca negar os tabus e eles, por sua vez, 

não podem atrelar um conteúdo nela. Pode-se dizer que talvez seja a afirmação da 

divisão:  

Nada é negativo na transgressão. Ela afirma o ser limitado, afirma o ilimitado no 

qual ela se lança, abrindo-o pela primeira vez à existência. Mas pode-se dizer 

que essa afirmação nada tem de positivo: nenhum conteúdo pode prendê-la, já 

que, por definição, nenhum limite pode retê-la. Talvez ela não passe da afirmação 

da divisão.114 

 

 Noys aponta que o fato que Bataille se importa com o tabu tanto quanto se 

importa com a transgressão demonstra que Bataille não pode ser lido como um autor 

que pensa que a transgressão poderia levar à libertação sexual. Ler Bataille de tal 

forma significaria negar a violência e a angústia presentes no ato erótico e o 

empobreceria. Bataille vai além de um projeto de libertação sexual pois seu próprio 

pensamento é uma expansão da libertação sexual, segundo Noys:  

 

Bataille resiste à ideia de que a transgressão pode levar à dissolução completa 

de todos os tabus sobre a sexualidade e ao retorno a algum estado idílico de 

natureza. Essa perspectiva é um mito que se recusa a negociar com a violência 

e angústia envolvidas na sexualidade, e por isso um projeto de liberação sexual 

baseado em uma sexualidade natural vai, na verdade, aumentar a miséria sexual. 

[…] Enquanto Bataille resiste a um projeto de libertação sexual, seu pensamento 

de transgressão é na verdade uma expansão da liberdade sexual que é sensível 

à violência que toda sexualidade envolve.115 

                                                     
113 Ibid. 
114  FOUCAULT, Michel. “Prefácio à Transgressão”. In: MOTTA, Manoel Barros da (org.). Estética: 
Literatura e Pintura, Música e Cinema. Trad. Inês Antran Dourado Barbosa. 2 ed. 1 reimp. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2009, p. 33. 
115 “Bataille resists the idea that transgression could lead to the complete lifting of all taboos on 
sexuality and the return to some idyllic state of nature. That prospect is a myth that refuses to 
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 E de fato, podemos presenciar que Bataille critica tais tentativas de libertar o 

discurso sexual quando lemos a sua opinião acerca do Relatório Kinsey, que foi um 

estudo de 1948 dedicado ao estudo da sexualidade americana. Kinsey, neste estudo, 

criou uma escala numérica que busca classificar os participantes de acordo com sua 

preferência sexual: de mais atraído ao sexo oposto ao mais atraído ao mesmo sexo. 

Isto é precisamente um exemplo do pensamento homogeneizante e utilitário que o 

pensador francês busca criticar em sua obra.116 Segundo Bataille, tal estudo é uma 

tentativa de reduzir o erotismo a uma coisa, ou seja, uma tentativa de transformar 

algo que é heterogêneo e transgressivo em algo homogêneo e calculável. Além do 

mais, Bataille aponta que é impossível estudar imparcialmente o erotismo, pois ele é 

algo que nos contagia e nos tira da inércia. E justamente por isso o erotismo não 

pode ser reificado:  

 

Pode-se dizer que a atividade sexual, mesmo que o que se anuncie esteja 

reduzido a uma perturbação pouco visível, ou à desordem das roupas, coloca 

facilmente a testemunha num estado de participação […] Um tal estado é 

perturbador e exclui ordinariamente a observação metódica da ciência: vendo, 

escutando alguém rir, participo de dentro da emoção de quem ri. É essa emoção 

sentida dentro que, comunicando-se a mim, ri em mim. […] É nisso justamente 

que o riso ou a excitação (mesmo o bocejo) não são coisas.117 

 

 A transgressão sem limites é possível em certos casos e tem resultados 

catastróficos. Bataille cita o sociólogo Roger Caillois, que, falando a respeito dos 

                                                     
negotiate with the violence and anguish involved in sexuality, and so a project of sexual liberation 
based on a natural sexuality will actually increase sexual misery. [...] While Bataille resists a project of 
sexual liberation his thought of transgression is actually an expansion of sexual freedom that is 
sensitive to the violence that all sexuality involves.” (NOYS, Benjamin. Georges Bataille: A Critical 
Introduction. Londres; Sterling, VA: Pluto Press, 2000, p. 84-85, tradução nossa) 
116 Podemos afirmar que tal pensamento é repercutido na História da Sexualidade de Michel Foucault, 
que também aponta, criticamente, este movimento da sociedade a partir da modernidade de maior 
prática discursiva acerca do sexo: “Com a criação deste elemento imaginário que é ‘o sexo’, o 
dispositivo de sexualidade suscitou um de seus princípios internos de funcionamento mais 
essenciais: o desejo do sexo – desejo de te-lo, de aceder a ele, de descobrí-lo, liberá-lo, articulá-lo em 
discurso, formulá-lo em verdade.” (FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade I: A Vontade de Saber. 
Trad. J. A. Guilhon de Albuquerque e Maria Thereza da Costa Albuquerque. 13 ed. Rio de Janeiro: Graal, 
1999, p. 146.) 
117 BATAILLE, Georges. O Erotismo. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2014, p. 178-179, grifos do autor. 
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povos da Oceania, apresenta o exemplo do que acontecia com a morte dos reis: “Nas 

ilhas Sandwich, a multidão, ao saber da morte do rei, comente todos os atos vistos 

em tempos ordinários como criminosos […] Essas transgressões, entretanto, não 

cessam de constituir sacrilégios.”118 

 Basta o rei morrer que tudo se permita sem consequências. Porém, assim 

como observamos anteriormente que alguns povos acreditavam que somente 

quando o cadáver estivesse completamente sem podridão ele não estava 

transmitindo a morte, o mesmo vale para este caso, aos olhos de Bataille: a desordem 

social ocorre quando o cadáver está em processo de decomposição. “Enquanto o 

corpo do rei estivesse sob o domínio de uma decomposição agressiva, a sociedade 

inteira estava, ela, em poder da violência.”119 E esta mesma desordem social acaba 

quando a decomposição do monarca acaba: “O retorno do defunto à pureza 

esquelética põe fim todavia a essa irrupção informe da licença.”120 

 Porém mesmo em casos assim, onde a transgressão parece ser infinita, 

Bataille reafirma que “a transgressão nada tem a ver com a liberdade primeira da vida 

animal.” 121  Isto porque a transgressão não esquece os limites no qual estamos 

inseridos; a transgressão resguarda tais limites mesmo abrindo uma porta para além 

destes limites. Segundo Noys, a própria noção de transgressão transgride a 

classificação de transgressão organizada e transgressão ilimitada, pois como 

percebemos a transgressão é um ato de cruzar fronteiras, logo suas próprias 

fronteiras são frágeis: “Se a transgressão é o ato de cruzar fronteiras, então a 

fronteira entre os dois tipos de transgressão também é vulnerável.”122 A transgressão 

não destrói, ela excede nosso mundo banal do trabalho, nosso mundo profano dos 

interditos, assim Bataille coloca, enquanto a transgressão é sagrada. Vejamos o que 

Bataille nos diz acerca da sociedade humana:  

 

                                                     
118  CAILLOIS apud BATAILLE, Georges. O Erotismo. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo 
Horizonte: Autêntica Editora, 2014, p. 90. 
119 Ibid., p. 91. 
120 Ibid. 
121 Ibid. 
122 “If transgression is the act of crossing boundaries then the boundary between the two types of 
transgression is also vulnerable.” (NOYS, Benjamin. Georges Bataille: A Critical Introduction. Londres; 
Sterling, VA: Pluto Press, 2000, p. 86, tradução nossa.) 
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A transgressão excede, sem o destruir, um mundo profano de que é o 

complemento. A sociedade humana não é apenas o mundo do trabalho. 

Simultaneamente – ou sucessivamente – o mundo profano e o mundo sagrado 

a compõem, sendo suas duas formas complementares. O mundo profano é 

aquele dos interditos. O mundo sagrado se abre a transgressões limitadas. É o 

mundo da festa, dos soberanos e dos deuses.123 

 

 Pode parecer muito estranho dizermos que o mundo sagrado é um mundo de 

transgressão, de caos, e de desordem, em vez de afirmar que é um mundo de 

proibições, interditos e ordem. E Bataille reconhece a dificuldade de construir uma 

tese tão forte quanto esta, em virtude do termo “sagrado” designar tanto o interdito 

quanto a transgressão. 124  De fato, tal tese (que pode-se chamar de “teoria da 

ambiguidade do sacro”, que também é presente em Mauss, Durkheim, e outros 

autores) é criticada por autores como Giorgio Agamben, pelo fato de que tal 

concepção não conseguiria apreender o homo sacer.125 O que é sagrado é objeto do 

interdito, o qual nos transmite a sensação de pavor e temor; o interdito faz de tudo 

para nos afastar do objeto considerado sagrado. É aí que se origina a adoração:  

 

O interdito que designa negativamente a coisa sagrada não tem apenas o poder 

de nos dar – no plano da religião – um sentimento de pavor e de tremor. Esse 

sentimento se transforma, no limite, em devoção: torna-se adoração.126 

 

 Ao mesmo tempo em que se teme os deuses, eles também são venerados; 

somos atraídos por eles, e é neste movimento que a transgressão se encontra: “O 

interdito rejeita, mas a fascinação introduz a transgressão.” 127  Para exemplificar 

                                                     
123 BATAILLE, Georges. O Erotismo. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2014, p. 91, grifos do autor. 
124 “Essa maneira de ver é difícil uma vez que sagrado designa ao mesmo tempo os dois contrários.” 
(Ibid., grifos do autor.)  
125  “Nenhuma pretensa ambivalência da categoria religiosa genérica do sacro pode explicar o 
fenômeno político-jurídico ao qual se refere a mais antiga acepção do termo sacer, ao contrário, só 
uma atenta e prejudicial delimitação das respectivas esferas do político e do religioso pode permitir 
compreender a história de sua trama e de suas complexas relações.” (AGAMBEN, Giorgio. Homo 
Sacer: O Poder Soberano e a Vida Nua I. Trad. Henrique Burigo. 2 reimp. Belo Horizonte, Editora UFMG, 
2002, p. 88.) 
126 BATAILLE, Georges. O Erotismo. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2014, p. 91-92. 
127 Ibid., p. 92. 



 

 

 

 

140 | A REVOLTA CONTRA A UTILIDADE: A Improdutividade em suas Diversas Facetas na Obra de G. Bataille 

 

melhor, Bataille utiliza termos econômicos: o interdito se refere à acumulação de 

recursos, ao trabalho. O consumo, dentro da lógica do interdito, é apenas utilizar o 

necessário. Isto é o profano referente à economia, ao passo que o tempo sagrado, de 

acordo com Bataille, é, por excelência, a festa. Uma festa é, geralmente, uma 

transgressão das leis e proibições; é um dispêndio, a consumação indo além do 

necessário. Os recursos acumulados tão cuidadosamente são utilizados sem o 

menor pudor de forma rápida:  

 

O interdito corresponde ao trabalho, o trabalho à produção: no tempo profano do 

trabalho, a sociedade acumula os recursos, o consumo é reduzido à quantidade 

necessária à produção. Por excelência, o tempo sagrado é a festa.128 

 

 A atividade religiosa é composta pela junção entre interdito e transgressão 

visto que a festa é o ápice da religiosidade, um ponto de comunhão. Portanto, o 

acúmulo e o gasto estão sempre presentes nesta atividade:  

 

Não podemos afirmar categoricamente que a transgressão é, mais do que o 

interdito, o fundamento da religião. Mas a dilapidação funda a festa, e a festa é o 

ponto culminante da atividade religiosa. Acumular e gastar são as duas fases de 

que essa atividade se compõe.129 

 

 Bataille compara a religião a uma dança, pois ela dá um recuo (acúmulo) para 

saltar (dispêndio): o homem precisou negar a violência natural, porém essa negação 

não é o mesmo que ruptura; o sentimento que criou esse desacordo no homem 

permanece:  

 

É essencial para o homem recusar a violência do movimento natural, mas a 

recusa não significa a ruptura; anuncia, ao contrário, um acordo mais profundo. 

Esse acordo reserva em segundo plano o sentimento que fundara o desacordo.130 

 

                                                     
128 Ibid. 
129 Ibid. 
130 Ibid. 
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 O movimento produzido pela religião é o seguinte: “A náusea, depois a 

superação da náusea, seguida pela vertigem, tais são as fases da dança paradoxal 

que as atitudes religiosas ordenam.”131 Portanto, Bataille chega à conclusão de que 

quem rege a transgressão dos interditos é a religião, pois, conforme ele afirma:  

 

O interdito não significa necessariamente a abstenção, mas a prática em forma 

de transgressão. Nem a caça, nem a atividade sexual puderam ser interditas de 

fato. O interdito não pode suprimir as atividades necessárias à vida, mas pode 

lhes dar o sentido de transgressão religiosa.132 

 

 Ou seja, tentativas de proibição total de certos atos estão necessariamente 

fadadas ao fracasso. No máximo, tais ações são revestidas pelo signo de 

transgressoras no sentido religioso. Na interpretação dada por Susana de Castro 

Amaral Vieira no tocante à religião dentro da filosofia de Bataille, tal fenômeno surge 

por causa da saudade por uma existência animal e primordial do ser humano133, e 

seria por causa dessa nostalgia pela continuidade perdida que as religiões antigas 

possuíam como primária a questão do sacrifício e das festividades:  

 

As primeiras religiões sabiam que o sagrado estava na unidade e continuidade 

de todos os seres, por isso promoviam festivais religiosos e sacrifícios. Tanto 

uns como outros serviam para restituir por um breve período os animais 

sacrificados a sua condição de animais, já que viviam descaracterizados como 

seres que serviam a finalidades humanas.134 

 

 Transgressão e interdito não estão tão longes assim como pensamos: a 

religião, que ao mesmo tempo que propaga tabus, também promove transgressões 

destes mesmos tabus, como o exemplo do sacrifício acima. Conforme Bataille 

assevera ao afirmar que o homem é um ser dilacerado. Dilacerado no sentido que o 

                                                     
131 Ibid. 
132 Ibid., p. 98. 
133 “Para Bataille, a origem das religiões está na nostalgia dessa existência primeira ‘animal’.” (VIEIRA, 
Suzana de Castro Amaral. Introdução à Metafísica de Georges Bataille. Perspectiva Filosófica, [s.l.], v. 
41, n.1, 2014, p. 7.) 
134 Ibid. 
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trabalho fundou nossa consciência e a razão, no entanto não podemos reduzir o ser 

humano à racionalidade. Às vezes o homem racional pode sucumbir à violência, 

porém uma violência “racional”, isto é, não é a mesma violência que um ser animal 

efetuaria: 

De qualquer jeito, o homem pertence a um e a outro desses dois mundos, entre 

os quais sua vida, queira ou não, está dilacerada. O mundo do trabalho e da razão 

é a base da vida humana, mas o trabalho não nos absorve inteiramente e, se a 

razão comanda, nossa obediência nunca é ilimitada. Por sua atividade, o homem 

edificou o mundo racional, mas sempre subsiste nele um fundo de violência e, 

por mais razoáveis que nos tornemos, uma violência pode nos dominar de novo 

que não é mais a violência natural, que é a violência de um ser de razão, que 

tentou obedecer, mas sucumbe ao movimento que nele mesmo não pode reduzir 

à razão.135 

 

 Noys argumenta que tanto a transgressão pura quanto o interdito puro são 

impossíveis, pois sem haver fronteiras entre os dois conceitos não é possível que 

eles existam individualmente. Uma transgressão pura destrói a própria noção de 

transgressão, e, do mesmo modo, um interdito total é impossível, pois ele gerará 

transgressões que o colocarão em jogo, e é por isso que Bataille trata de ambos os 

conceitos como se fosse ímãs; um atrai o outro. O autor francês quer nos mostrar 

que não existe irrupção pura, nem limitação pura, assim como não há transgressão 

pura nem tabu puro:  

 

Ao enfatizar a relação inextricável dessas forças, Bataille também resiste à ideia 

de que poderíamos opor as forças irruptivas às suas limitações correspondentes 

porque, como acontece com a transgressão e o tabu, elas estão ligadas. Porém, 

como acontece com a transgressão, as forças irruptivas são uma força de 

abertura e qualquer limitação correspondente é formada a partir dessas forças 

irruptivas, uma vez que as limita. Não pode haver uma força irruptiva pura ou uma 

limitação pura, assim como não pode haver uma transgressão pura  ou  um  puro 

                                                     
135 BATAILLE, Georges. O Erotismo. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2014, p. 63, grifo do autor. 
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 tabu.136 

 

 Inclusive, podemos ver este jogo de interdito e transgressão quando Bataille 

argumenta que o casamento é tão transgressor quanto uma orgia 137 . A 

argumentação de Bataille se baseia no “direito da primeira noite”, que seria uma 

espécie de violação sancionada e aprovada, portanto, uma transgressão paradoxal, 

mas mesmo assim é um tipo de transgressão.138 A repetitividade inerente à vida de 

casal pode atenuar esse núcleo transgressor da instituição do casamento, porém, 

Bataille vê a repetição de forma positiva ao todo: ela pode também servir para 

aprofundar a transgressão, tendo em vista que a vida sexual em casal tende à se 

tornar mais livre. Parceiros conhecem os seus gostos e desgostos com mais 

facilidade, tendem a experimentar práticas com mais liberdade, e assim por diante. É 

isto que Bataille argumenta sobre a importância do hábito:  

 

A vida carnal teria sido pobre, vizinha à estagnação animal, se jamais ocorresse 

livremente o bastante, em resposta a explosões caprichosas. Se é verdade que o 

hábito intensifica, podemos dizer até que ponto uma vida feliz não prolonga o 

que a perturbação suscitou, o que a irregularidade descobriu? O próprio hábito é 

tributário do desenvolvimento mais intenso que dependeu da desordem e da 

infração. Assim, o amor profundo, que o casamento de modo algum paralisa, 

seria acessível sem o contágio dos amores ilícitos, que, só eles, tiveram  o  poder 

                                                     
136 “By stressing the inextricable relation of these forces Bataille also resists the idea that we could 
oppose irruptive forces to their corresponding limitations because, as with transgression and taboo, 
they are bound up together. As with transgression though, the irruptive forces are a force of opening 
and any corresponding limitation is formed from those irruptive forces as it limits them.There cannot 
be a pure irruptive force or a pure limitation, just as there cannot be a pure transgression or a pure 
taboo.” (NOYS, Benjamin. Georges Bataille: A Critical Introduction. Londres; Sterling, VA: Pluto Press, 
2000, p. 87, tradução nossa.) 
137 Este pensamento de Bataille sobre a transgressividade do casamento também pode ser vista, de 
forma embrionária, nos Documents. No verbete dedicado ao tema da “figura humana”, Bataille 
documenta uma foto de um casamento provençal, e fala como o casal de noivos pode ser visto como 
“o pai e a mãe de uma revolta selvagem e apocalíptica, uma justaposição de monstros que se 
engendrariam incompatíveis substituiria a pretensa continuidade de nossa natureza.” (BATAILLE, 
Georges. Documents: Georges Bataille. Trad. João Camillo Penna e Marcelo Jacques de Moraes. 
Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2018, p. 88, grifos do autor.) 
138 “Assim, da mesma forma que o assassinato levado a cabo no sacrifício é interdito e, ao mesmo 
tempo, ritual, o ato sexual inicial, que constitui o casamento, é uma violação sancionada.” (BATAILLE, 
Georges. O Erotismo. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014, 
p. 134) 
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de dar ao amor o que ele tem de mais forte do que a lei?139 

 

 Bataille contrasta a transgressão  do  casamento  com  a  transgressão  da  

orgia. Ao passo que aquele tende a ser um erotismo mais discreto e sem 

consequências140, este é abertamente excessivo e perigoso.141 O pensador nega a 

leitura moderna da orgia, que a vê como se fosse originada pela falta de pudor dos 

participantes porque tal leitura implica que os homens pré-modernos eram tais quais 

animais142. Para Bataille essa questão do pudor não é uma questão de mais ou 

menos, e sim de forma: “Em todo caso, o pudor primitivo (ou arcaico) nem sempre é 

mais fraco do que o nosso. É apenas muito diferente: é mais formalista, não entrou 

do mesmo modo que o nosso num automatismo inconsciente.” 143  O autor nos 

lembra que muitas das orgias têm origens em atos religiosos, como é o caso do culto 

ao deus grego Dionísio, e que, com o advento do cristianismo, tal ato se perdeu na 

história.  

 Podemos pensar, a partir da leitura de O Erotismo, que a conceituação da 

transgressão está limitada ao campo da sexualidade. Tal visão não estaria de todo 

errada, pois, conforme Noys aponta, Bataille se dedicou ao tema da transgressão 

nesta obra, e não a explorou em outros textos. Porém, isto não significa que a 

transgressão não está presente implicitamente em sua obra, sobretudo em seus 

textos literários, por mais que nesses romances o erótico é sinônimo de 

transgressão:  

 

A transgressão como um termo pode ser confinada a O Erotismo e não é 

explorada em qualquer profundidade em nenhum de seus outros escritos, mas 

se conecta com uma série de preocupações de Bataille em sua ficção e em seus 

                                                     
139 Ibid., p. 136, grifos do autor. 
140  “A rigor, o gracejo malicioso é, hoje em dia, um aspecto popular do casamento, mas o gracejo tem 
o sentido do erotismo inibido, transformado em descargas furtivas, em dissimulações brincalhonas, 
em alusões.” (Ibid., p. 137.) 
141 “O frenesi sexual, afirmando ao contrário um caráter sagrado, é próprio da orgia. Da orgia procede 
um aspecto arcaico do erotismo. O erotismo orgíaco é em sua essência excesso perigoso. Seu 
contágio explosivo ameaça indistintamente todas as possibilidades de vida.” (Ibid.) 
142 “É preciso de toda a maneira excluir uma interpretação moderna da orgia: ela suporia a remissão 
do pudor, ou a falta de pudor daqueles que se entregavam a ela. Essa maneira de ver é superficial, 
implica uma animalidade relativa dos homens de civilização arcaíca.” (Ibid., p. 142.) 
143 Ibid. 
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escritos mais acadêmicos sobre o erótico. A dificuldade é que suas ficções 

tendem a restringir a transgressão ao sexualmente explícito e à blasfêmia a tal 

ponto que a transgressão pode se tornar indistinguível de um sentimento de 

pecado.144 

 

 O próprio Bataille afirma que a transgressão poderia fazer com que a própria 

filosofia se dissolvesse, pois a transgressão pertence ao mundo do jogo, ao passo 

que a filosofia progressivamente é cooptada pelo trabalho: “A transgressão, em 

relação ao trabalho, é um jogo. A filosofia, no mundo do jogo, se dissolve.” 145 

Foucault nos dá mais pistas de como a transgressão abre novas possibilidades para 

a filosofia ao comparar a crítica kantiana ao pensamento de Bataille. Segundo o 

teórico da biopolítica, Kant possibilitou com suas três críticas que pudéssemos 

pensar sobre os limites em diversos campos filosóficos, como a metafísica, 

epistemologia, ética e estética (“O que posso saber?”; “O que devo fazer?”; “O que me 

é permitido esperar?” são os três limites interrogados em cada uma das críticas). 

Porém, Foucault aponta que Kant fechou a própria abertura que ele propiciou ao 

reduzir todas estas questões a um problema antropológico: “O próprio Kant acabou 

por fechar novamente essa abertura ao reduzir, no final das contas, toda interrogação 

crítica a uma questão antropológica.”146  

 Noys aponta que Kant fez a pergunta “Qual é o limite?” se transformar na 

pergunta “O que é o homem?”, fazendo com que a diferença entre o empírico e o 

transcendental fosse introduzida no ser humano. Podemos dizer que o que Bataille 

buscou fazer na sua obra sobre o erotismo foi um desdobramento desta dobra dentro 

do limite humano ao reabrir o limite do corpo, por isso a importância que Bataille dá 

aos dados antropológicos, pois eles evidenciariam que a imagem do homem 

                                                     
144 “Transgression as a term may be confined to Eroticism and is not explored in any depth in any of 
his other writings, but it connects with a number of Bataille’s concerns in his fiction and in his more 
academic writings on the erotic. The difficulty is that his fictions tend to restrict transgression to the 
sexually explicit and the blasphemous to the point where transgression can become indistinguishable 
from a sense of sin.” (NOYS, Benjamin. Georges Bataille: A Critical Introduction. Londres; Sterling, VA: 
Pluto Press, 2000, p. 95, tradução nossa.) 
145 BATAILLE, Georges. O Erotismo. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2014, p. 301, grifos do autor. 
146  FOUCAULT, Michel. “Prefácio à Transgressão”. In: MOTTA, Manoel Barros da (org.). Estética: 
Literatura e Pintura, Música e Cinema. Trad. Inês Antran Dourado Barbosa. 2 ed. 1 reimp. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2009, p. 35. 
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enquanto portador de essência singular é uma construção. E qual melhor maneira de 

falar do limite do corpo se não pelo erótico? Conforme Noys:  

 

Ao passar da questão ‘qual é o limite?’ Para a questão ‘o que é o homem?’, Kant 

absorveu e obscureceu a distinção entre o empírico e o transcendental dentro do 

ser humano. O que Bataille fez em O Erotismo foi desdobrar essa dobradura do 

limite dentro do humano ao reabrir o limite do corpo. Bataille coloca a diversidade 

dos dados da antropologia como uma disciplina contra uma antropologia 

filosófica que constrói uma imagem do homem como um ser singular.147 

 

 No entanto, é interessante notarmos que Bataille parece se referir ao erótico 

em padrões heteronormativos. Não vemos em O Erotismo descrições explícitas de 

sexualidades homoafetivas, por exemplo, e em seus romances a heterossexualidade 

é predominante no que diz respeito às personagens masculinas. Este assunto, 

porém, gostaríamos de desenvolver em outro momento em nosso trabalho, mais 

especificamente quando comentarmos as histórias escritas por Bataille. 

 O erotismo, como mencionamos anteriormente, é um tema tratado de forma 

explicita nos escrito ficcionais de Bataille, tais quais A História do Olho, Minha Mãe e 

outros. A literatura tem grande importância para o pensamento de Bataille. Inclusive, 

ele afirma que a literatura é a continuação do sacrifício religioso em um outro meio; 

mais do que isso: o próprio ato sacrifical é um romance sintetizado em uma cena 

sangrenta. 148  Portanto, é importante que agora investiguemos a literatura, não 

somente os próprios escritos de Bataille, mas também aquilo que ele tem a afirmar 

sobre o mal dos autores objetos de seu estudo em A Literatura e o Mal.  

 

                                                     
147 “By moving from the question ‘what is the limit?’ to the question ‘what is man?’, Kant absorbed and 
obscured the distinction between the empirical and transcendental within the human being. What 
Bataille did in Eroticism was to unfold this folding of the limit within the human by reopening the limit 
of the body. Bataille poses the diversity of the data of anthropology as a discipline against a 
philosophical anthropology which constructs an image of man as a singular being.” (NOYS, Benjamin. 
Georges Bataille: A Critical Introduction. Londres; Sterling, VA: Pluto Press, 2000, p. 98, tradução 
nossa.) 
148 “A literatura se situa de fato na esteira das religiões, de que é herdeira. O sacrifício é um romance, 
um conto, ilustrado de maneira sangrenta. Ou antes, é, em estado rudimentar, uma representação 
teatral, um drama reduzido ao episódio final, em que a vítima, animal, ou humana, atua só, mas atua 
até a morte.” (BATAILLE, Georges. O Erotismo. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2014, p. 111.) 



 

 6. A LITERATURA: O MAL SECRETO 

 

A literatura é última forma de dispêndio que queremos tratar nesta 

dissertação. Como mencionamos em capítulos anteriores, a literatura é tal qual um 

sacrifício no sentido de serem dois fenômenos que nos abrem à comunicação, 

revelando o nada no momento da morte. Ademais, também comentamos de como a 

literatura frequentemente trata sobre a temática da transgressão, e podemos ver isso 

de forma exemplar nos próprios romances e contos de Georges Bataille (por mais 

que nos livros dele a transgressão sempre é demasiadamente atrelada ao erotismo 

e à iconoclastia religiosa). 

 Prosseguiremos da seguinte forma neste capítulo: primeiro, falaremos de 

forma geral sobre características dos escritos ficcionais de Bataille, para podermos 

dar um enfoque especial ao seu primeiro e mais famoso romance A História do Olho 

(1928, publicado originalmente sob o pseudônimo de Lord Auch). Mostraremos como 

a própria escrita novelística de Bataille está atrelada a sua filosofia, sendo esta a 

forma predominante em que ele conseguiu concretizar sua revolta contra a utilidade. 

Buscaremos, em nossa exposição, não esquecer dos aspectos formais da literatura 

de Bataille que também fazem parte de sua escritura transgressora. Portanto, não 

privilegiaremos o conteúdo em detrimento do estilo de sua obra. 

 Na segunda seção deste capítulo abordaremos a obra A Literatura e o Mal 

(1957, com artigos datados de até 1946). Neste livro Bataille parte do pressuposto 

que todo escritor precisa aceitar a culpa inerente de sua (in)atividade, pois para o 

autor francês a literatura tem como privilégio poder lidar abertamente com a 

transgressão do Bem e propagar o Mal. Não um “mal” no sentido que usamos 

quotidianamente de uma ação egoísta que prejudica outrem, e sim um Mal (com M 

maiúsculo) que seria um fundamento do ser. Este Mal seria um reencontro com a 

infância de acordo com Bataille, e também uma forma de soberania. Caso um livro 

se esqueça do Mal que o fundamenta, este livro é desinteressante. E para melhor 

desenvolver suas ideias, Bataille elenca oito autores que melhor lidaram com a noção 

do Mal na literatura: Emily Brontë; Charles Baudelaire; Jules Michelet; William Blake; 

Marquês de Sade; Marcel Proust; Franz Kafka; e Jean Genet. Obviamente, não é do 

escopo do nosso trabalho analisar demoradamente a visão de Bataille de cada um 
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destes escritores. Iremos, então, apresentar pontos nas análises de Bataille que 

corroboram as suas teses sobre a natureza da literatura. 

 

6.1 BATAILLE SOBRE SI MESMO 

  

De acordo com Benjamin Noys, as histórias escritas por Bataille possuem um 

certo ritmo e estruturas semelhantes, a saber, todas elas são histórias em que 

interditos são construídos para logo em seguida serem transgredidos. Porém, tais 

transgressões não acabam com a totalidade dos interditos, e sim possibilitam a 

reinauguração deles, sempre com uma nova formatação. Há, na ficção de Bataille, 

uma tensão, afirma Noys. Um embate entre escrever o tabu e escrever a transgressão 

desse mesmo tabu: “A ficção de Bataille também existe dentro desse jogo de 

diferença em que os limites são quebrados e reformados, solidificados e deslocados, 

vez após vez. Seus escritos ficcionais exibem a tensão de tentar escrever 

transgressão, que também é escrever tabu.”1 

 A forma que Bataille encontra para explorar este cabo de guerra entre 

transgressão e interdito na literatura é por meio de um erotismo que se encontra 

vinculado à violência e à religião, todos sob a ampla categoria de transgressão. 

Segundo Noys, isso é tornado explícito pelo retrato que Bataille faz dos corpos de 

seus personagens sendo possuídos por um gozo violento, que está para além de um 

gozo normal. Para Noys, tal retrato é o que faz a literatura de Bataille andar no limite 

entre pornografia e erotismo e o que o risco de ação jurídica teria motivado seu uso 

de pseudônimos (Lord Auch para A História do Olho e Pierre Angélique para Madame 

Edwarda, para citar dois exemplos disto). Além disso, Noys aponta que isso leva o 

erótico de Bataille a ser considerado em termos políticos:  

 

Ele faz isso explicitando a conexão entre violência, sexualidade e experiência 

religiosa que é articulada pela transgressão. Em particular, essa conexão é 

explicitada no sentido mais literal da palavra, exibindo corpos em um estado de 

                                                     
1 “Bataille’s fiction also exists within this play of difference in which limits are shattered and re-formed, 
solidified and displaced, over and over again. His fictional writings exhibit the tension of trying to write 
transgression, which is also to write taboo.” (NOYS, Benjamin. Georges Bataille: A Critical Introduction. 
Londres; Sterling, VA: Pluto Press, 2000, p. 88, tradução nossa) 
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gozo violento. Desse modo, a ficção de Bataille existe no limite instável entre a 

pornografia e o erotismo, limite que é ao mesmo tempo legal, político e social.2 

 

 O erotismo explícito de Bataille não é isento de críticas. Paul Hegarty nos 

aponta duas críticas possíveis aos textos de Bataille. A primeira é direcionada ao 

próprio uso do erotismo na sua literatura. Hegarty vê positivamente o uso que 

Bataille faz da pornografia enquanto gênero literário para subverter a tradição 

filosófica, tanto no sentido de conteúdo quanto para a relação autor-leitor. No 

entanto, Hegarty aponta a problemática deste método de Bataille, pois ele poderia 

ser visto como o ápice da escrita apelativa masculina sendo elevado ao nível de alta 

cultura, sobretudo devido aos momentos misóginos encontrados em sua obra 

filosófica:  

Indiscutivelmente, o uso da pornografia como gênero subverte os critérios da 

filosofia, tanto em termos de conteúdo quanto em termos de resposta do leitor. 

Mas alguns levantariam a questão da validade de tal abordagem, argumentando 

que a 'pornografia filosófica' é a última palavra em escrita apelativa masculina, 

permitindo a pornografia entrar na alta cultura. A atitude de Bataille para com as 

mulheres pode muitas vezes ser tão unidimensional quanto a pior pornografia, 

embora não na escrita pornográfica, mas nos textos filosóficos.3 

 

 A segunda crítica possível feita a Bataille apontada por Hegarty é o 

heterossexismo de suas obras. O seu erotismo parece estar sempre atrelado ao ato 

heterossexual, tanto nos seus romances quanto nas descrições realizadas em suas 

obras teóricas. Podemos perceber que os personagens masculinos de Bataille são 

exclusivamente heterossexuais, ao passo que suas personagens femininas  são 

mais fluídas, sexualmente falando, como é o caso, por exemplo, das experimentações 

                                                     
2 “He does this by making explicit the connection between violence, sexuality and religious experience 
that is articulated by transgression. In particular this connection is made explicit in the most literal 
sense of the word by displaying bodies in a state of violent jouissance. In this way Bataille’s fiction 
exists on the unstable limit between pornography and eroticism, a limit that is at once legal, political 
and social.” (Ibid, tradução nossa, grifos do autor) 
3 “Arguably, the use of pornography as a genre subverts the criteria of philosophy, both in terms of 
content and in terms of reader-response. But some would raise the question of the validity of such an 
approach, arguing that 'philosophical porn' is the ultimate in male exploitative writing, allowing 
pornography into high culture. Bataille's attitude to women can often be as one-dimensional as the 
worst porn, though not in the pornographic writing, but in the philosophical texts.” (HEGARTY, Paul. 
Georges Bataille: Core Cultural Theorist. Londres: Sage Publications, 2000, p. 127, tradução nossa) 
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sexuais das duas personagens femininas de A História do Olho, ou da mãe 

homonima de Minha Mãe. No entanto, Hegarty aponta que isso não impede um uso 

queer dos conceitos de Bataille e que, tradicionalmente, Bataille é situado ao lado de 

escritores declaradamente afastados das normas heterossexuais, como por exemplo 

William S. Burroughs:  

 

Outra crítica definitiva é seu heterossexismo – o erotismo parece, bizarramente, 

ser quase invariavelmente heterossexual (pelo menos no que diz respeito aos 

homens – a mãe de Minha Mãe é quase exclusivamente lésbica), mesmo que 

raramente envolva sexo ‘penetrativo’. Os protagonistas de Bataille podem ser 

polimorficamente perversos, mas talvez o argumento de Butler sobre a 

homossexualidade ser excluída por meio da abjeção (em Bodies That Matter) 

pudesse ser aplicado a Bataille (não seria possível, por exemplo, aplicá-lo à 

ficção de Sade). No entanto, isso não impediu um uso 'queer' de Bataille, como 

em 'Solar Clitoris' de Sue Golding, e se alguma coisa, Bataille está mais próximo 

de escritores homossexuais / lésbicas como William Burroughs, Dennis Cooper 

e Monique Wittig, ou escritores longe de normas heterossexuais, como Kathy 

Acker.4 

 

 Um exemplo de autora que busca criticar Bataille com argumentos similares 

a esses apontados por Hegarty é a feminista Andrea Dworkin. Dworkin, em seu livro 

contra a pornografia e seus efeitos, afirma que os escritos de Bataille são um 

exemplo típico de pornografia para intelectuais homens com sua romantização da 

força. Para Dworkin, Bataille obscurece a questão da força presente na sexualidade 

masculina ao romantizar a morte, e que suas personagens femininas servem apenas 

para serem símbolos da fantasia masculina. Citamos a pensadora:  

 

                                                     
4 “Another definite criticism is his heterosexism - eroticism seems, bizarrely, to be almost invariably 
heterosexual (at least where the men are concerned - the mother of My Mother is almost exlusively 
lesbian), even if it rarely involves 'penetrative' sex. Bataille's protagonists might be polymorphously 
perverse, but maybe Butler's argument about homosexuality being excluded through abjection (in 
Bodies That Matter) could be applied to Bataille (it wouldn't, for example, be possible to apply it to 
Sade's fiction). Nonetheless, this has not stopped a 'queer' usage of Bataille, as in Sue Golding's 'Solar 
Clitoris', and if anything, Bataille is nearest to homosexual/lesbian writers such as William Burroughs, 
Dennis Cooper and Monique Wittig, or writers far from heterosexual norms, such as Kathy Acker.” (Ibid, 
tradução nossa, grifos do autor.) 
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A sensação de angústia pessoal do autor também dá credibilidade à obra entre 

os intelectuais: ele escreve sobre seu próprio pavor, obsessão e dor, a base do 

artista masculino como herói. Isso torna o livro, por definição, corajoso em suas 

revelações. Isso permite que outros intelectuais vejam Bataille e a si próprios em 

seus personagens como lhes convém: especialmente não como violadores, mas 

como sofredores. Isso, desnecessário dizer, é totalmente sentimental, mas o 

sentimentalismo está bem escondido em infinitas abstrações – ponderações 

sobre a morte e o sexo sem levar em conta as realidades de ambos. A afirmação 

intelectual feita para a obra é que Bataille revelou um segredo sexual: o nexo 

autêntico entre sexo e morte. Às vezes, essa revelação é apresentada como o 

valor da pornografia de alta classe. Mas, na verdade, Bataille escondeu mais do 

que descobriu. Ele escondeu o significado da força no sexo. Ele escondeu o fato 

de que não existe uma concepção masculina do sexo sem a força como a 

dinâmica essencial. Ele fez isso romantizando a morte. A força é irrelevante 

quando as forças cósmicas se movem através do homem no sexo. É trabalhoso 

e pedestre exigir que se preste atenção a ele. O que importa é a poesia que é a 

violência que leva à morte que é o êxtase. A linguagem estiliza a violência e nega 

seu significado fundamental para as mulheres, que de fato acabam mortas 

porque os homens acreditam no que Bataille acredita e embeleza: que a morte é 

o segredo sujo do sexo. Em alguns casos, a morte é literal. Em alguns casos, é a 

aniquilação da vontade feminina. As grandes concepções – morte, angústia – 

cobrem a grande verdade: essa força que leva à morte é o que os homens mais 

secretamente, mais profundamente e mais verdadeiramente valorizam no sexo. 

A morte é a ideia por trás da ação.5 

                                                     
5 “The sense of the author’s personal anguish also gives the work credibility among intellectuals: he 
writes of his own dread and obsession and pain, the staples of the male artist as hero. This makes the 
book by definition brave in its revelations. It allows other intellectuals to see Bataille and themselves 
in his characters as it suits them: especially not as violators but as sufferers. This, needless to say, is 
utterly sentimental, but the sentimentality is well hidden in endless abstractions—ponderings on death 
and sex with no regard for the realities of either. The intellectual claim made for the work is that Bataille 
has revealed a sexual secret: the authentic nexus between sex and death. Sometimes this revelation 
is posited as the value of high-class pornography. But in fact, Bataille has obscured more than he has 
uncovered. He has obscured the meaning of force in sex. He has obscured the fact that there is no 
male conception of sex without force as the essential dynamic. He has done this by romanticizing 
death. Force is inconsequential when the cosmic forces move through man in sex. It is plodding and 
pedestrian to demand that one pay attention to it. What matters is the poetry that is the violence 
leading to death that is the ecstasy. The language stylizes the violence and denies its fundamental 
meaning to women, who do in fact end up dead because men believe what Bataille believes and makes 
pretty: that death is the dirty secret of sex. In some cases, the death is literal. In some cases, it is the 
annihilation of female will. The grand conceptions—death, angst—cover the grand truth: that force 
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 Entretanto, conforme Noys, a crítica de Dworkin omite a obra teórica por trás 

da História do Olho assim como não reconhece como a questão da relação 

sexualidade e violência explorada por Bataille poderia ser interessante para sua 

própria obra. A descrição que Dworkin faz de Bataille é extremamente redutiva, e o 

insere num contexto de uma pornografia destinada a violar mulheres. No entanto, 

Noys reconhece que a violência e o nojo de Dworkin para com a literatura de Bataille 

é, de certa forma, uma espécie de reverência pela obra dele:  

 

A leitura de Andrea Dworkin da História do Olho é violentamente redutiva, 

desmembrando a escrita de Bataille numa encenação de cenários perversos. Ela 

reescreve a escrita de Bataille e a insere no contexto da pornografia hard-core 

construída como um ataque contra as mulheres. A própria violência dessa leitura 

e o afeto horrorizado que Dworkin sente perante Bataille é, de uma forma 

estranha, uma espécie de respeito pela escrita de Bataille. O que ela omite 

completamente é qualquer conexão com o trabalho mais amplo de Bataille ou 

qualquer reconhecimento de que Bataille também pode estar tentando pensar 

através das conexões íntimas entre violência e sexualidade com que Dworkin 

está tão preocupada.6 

 

 É importante que falemos sobre a sexualidade explícita dos contos de Bataille, 

que possui intensidade, violência e uma atitude irreverente e direta. Segundo Noys, é 

essa idiossincrasia estilística que distingue a literatura de Bataille, pois o francês não 

tem medo de expor aquilo que boa parte do cânone literário tem medo de tratar, 

cementando, assim, a heterogeneidade de seus escritos, tanto na relação entre si 

como na relação com a literatura como um todo:  

                                                     
leading to death is what men most secretly, most deeply, and most truly value in sex. Death is the idea 
behind the action.” (DWORKIN, ANDREA. Pornography: Men Possessing Women. Nova Iorque: PLUME, 
1991, p. 175-176, tradução nossa.) 
6 “Andrea Dworkin’s reading of the Story of the Eye is violently reductive, breaking down Bataille’s 
writing into the staging of perverse scenarios. It redescribes Bataille’s writing and inserts it into the 
context of hard-core pornography constructed as an assault against women. The very violence of this 
reading and the horrified affect that Dworkin feels before Bataille is, in a strange way, a sort of respect 
for Bataille’s writing. What it completely omits is any connection to Bataille’s wider work or any 
recognition that Bataille also might be trying to think through the intimate connections between 
violence and sexuality that Dworkin is so concerned with.” (NOYS, Benjamin. Georges Bataille: A 
Critical Introduction. Londres; Sterling, VA: Pluto Press, 2000, p. 88, tradução nossa) 
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A sexualidade explícita da ficção de Bataille, com sua intensidade, violência e 

ingenuidade, a coloca em uma relação heterogênea com a literatura ao exibir o 

que a literatura costuma rejeitar e ocultar. Embora esses textos sejam 

heterogêneos para a literatura como ela geralmente é pensada e heterogêneos 

entre si, eles também têm características imediatamente reconhecíveis. O que 

torna as obras de ficção de Bataille distintas é sua franqueza, brevidade e 

intensidade.7 

 

 Para Hegarty os textos ficcionais de Bataille estão focados não no sexo, e sim 

no erótico. Para ele, isso muda completamente a reação que Bataille que incitar em 

seus leitores. Bataille não tem a intenção de fazer uma pornografia que busca excitar 

sexualmente seu leitor, mas sim abordar uma temática mais ampla de nossa 

existência humana: “A ficção de Bataille quase sempre se preocupa com o erótico, 

mas muito raramente lida com sexo, nem é escrita de uma forma que encoraje a 

mesma reação que a pornografia.”8 Hegarty aponta que na visão de Bataille a própria 

noção de “sexo” é uma redução do “erótico” para uma categoria mais manuseável e 

homogênea, e ele dá como um exemplo da heterogeneidade do erotismo de Bataille 

o fato da descrição dos atos sexuais nos livros do autor não se focar no coito em si, 

e sim práticas sexuais tidas como “divergente”, como sadismo, masoquismo e o uso 

de excrementos corporais como a urina e o sangue:  

 

Para Bataille, o erotismo não se opõe ao sexo; sexo é a redução do erótico a algo 

mais manuseável, controlável. Seus narradores e/ou protagonistas nunca estão 

longe de momentos de êxtase, mas estes são mais propensos a envolver 

excreções de um tipo ou outro do que a relação sexual, ou até mesmo uma 

prática sexual mais ‘desviante’, como sadismo ou masoquismo.9  

                                                     
7  “The explicit sexuality of Bataille’s fiction, with its intensity, violence and naivety, place it in a 
heterogeneous relation to literature by displaying what literature usually rejects and conceals. 
Although these texts are heterogeneous to literature as it is usually thought and heterogeneous among 
themselves, they also have immediately recognisable features. What makes Bataille’s works of fiction 
distinctive is their directness, brevity and intensity.” (Ibid., tradução nossa.) 
8 “Bataille's fiction is almost always concerned with the erotic, but is very rarely dealing with sex, nor 
is it written in a way that would encourage the same response as pornography.” (HEGARTY, Paul. 
Georges Bataille: Core Cultural Theorist. Londres: Sage Publications, 2000, p. 118, tradução nossa) 
9 “For Bataille, eroticism is not opposed to sex; sex is the reduction of the erotic to something more 
manageable, controllable. His narrators, and/or protagonists are never far from ecstatic moments, but 
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 A pensadora americana Susan Sontag afirma que a escrita de Bataille é – 

junto com o romance História de O de Anne Desclos (sob o pseudônimo de Pauline 

Reáge) – um exemplo de como o gênero pornográfico pode ser usado, na literatura, 

para abordar temáticas mais profundas. Segundo ela, o cânone literário erótico 

francês é caracterizado por retratar o sexo como sendo além de dualidades devido 

ao seu aspecto desordenado que pode levar à loucura do ser humano:  

 

O homem, animal doentio, traz consigo um apetite que pode levá-lo à loucura. 

Essa é a compreensão de sexualidade (como algo além do bem e do mal, do 

amor, da sanidade; como um recurso para a provação e o rompimento dos limites 

da consciência) que informa o cânone da literatura francesa [História do Olho e 

História de O] que venho analisando.10 

 

 E Sontag argumenta que a desorientação inerente do erotismo se encontra 

refletida nos próprios romances eróticos. Inclusive, a autora afirma que a pornografia 

compartilha com a ficção científica algo especial: seriam estes os dois gêneros 

literários que buscam causar uma desorientação e deslocamento psíquico. Enquanto 

a ficção científica narra acontecimentos fantásticos e irreais envolvendo mundos 

paralelos, seres alienígenas, viagens especiais, armamentos tecnológicos, a 

pornografia descreve proezas sexuais anatomicamente impossíveis, órgãos genitais 

de tamanhos excessivos, múltiplos orgasmos paralelos de duração quase que 

eterna, entre outras coisas. Em suma, Sontag defende tanto a pornografia quanto a 

ficção científica enquanto gêneros artísticos sérios, e suas características 

semelhantes seriam a negação do tempo social, do espaço e da tridimensionalidade 

de seus personagens, sendo assim, pois, gêneros que se encontram no limite da 

consciência humana:  

 

A paisagem irreal e a-histórica onde a ação é situada, o tempo peculiarmente 

congelado em que os atos são desempenhados – esses traços ocorrem com a 

mesma frequência na ficção científica e na pornografia. Não há nada de 

                                                     
these are more likely to involve excretions of one sort or another than intercourse, or even more 
'deviant' sexual practice, such as sadism or masochism.” (Ibid., tradução nossa.) 
10  SONTAG, Susan. A Vontade Radical: Estilos. Trad. João Roberto Martins Filho. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2015, p. 68. 



 

 
 

 
Pedro Antonio Gregorio de Araujo | 155 

 

conclusivo no fato bem conhecido de que a maioria dos homens e das mulheres 

não é capaz das proezas sexuais que as pessoas aparentam desempenhar na 

pornografia; que o tamanho dos órgãos, o número e a duração de orgasmos, a 

variedade e a praticabilidade dos poderes sexuais, bem como o total de energia 

sexual são grosseiramente exagerados. É correto, da mesma maneira, que as 

naves espaciais e os incontáveis planetas retratados nos romances de ficção 

científica também não existem. O fato de que o espaço da narrativa é um topos 

ideal não desqualifica nem a pornografia. nem a ficção científica de sua condição 

de literatura. Tais negações do tempo social, do espaço e da personalidade reais, 

concretos e tridimensionais (assim como as ampliações ‘fantásticas’ da energia 

humana) são precisamente os ingredientes de um outro gênero de literatura, 

fundado num modo diverso de consciência.11 

 

 Um dos exemplos dados por Sontag dessa narração desorientada é o próprio 

História do Olho de Bataille. De acordo com a filósofa, a estrutura radical do romance 

coloca a própria noção de literatura em cheque: “Mesmo a discussão de uma obra 

específica, da natureza radical de Histoire de l’Oeil, levanta a questão da própria 

literatura, da narrativa em prosa considerada como uma forma artística.”12 Sobre a 

prosa de Bataille, Sontag contrasta-a com a prosa e estrutura dos romances de 

Marquês de Sade. A pensadora afirma que Bataille é muito mais econômico e direto 

em suas histórias, enquanto que os livros de Sade são tão maximalistas quanto uma 

ópera de Wagner. No entanto, Sontag considera que Bataille conseguiu explorar o 

erotismo mais longe que Sade o fez, devido ao seu minimalismo. Bataille prova que 

no erotismo “menos é mais”, afirma Sontag:  

 

Os livros de Sade, dramas musicais wagnerianos da literatura pornográfica, não 

são sutis ou compactos. Bataille atinge seus efeitos com meios muito mais 

econômicos: um conjunto de câmara de personagens não-intercambiáveis, ao 

invés da multiplicação operística de virtuoses sexuais e vítimas da profissão, 

oferecida por Sade. Bataille apresenta suas negativas radicais por meio da 

extrema concisão. O ganho, aparente em cada página, habilita sua magra obra e 

                                                     
11 Ibid., p. 55. 
12 Ibid., p. 53. 
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seu pensamento gnômico a ir mais longe que os de Sade. Mesmo na pornografia, 

menos pode ser mais.13 

 

 Para Noys, na prosa de Bataille podemos presenciar um autor se desnudando 

e perdendo o controle da própria narrativa, e é precisamente isto que faz com que 

sua obra seja ao mesmo tempo aberta para leitura e resistente a leituras que fariam 

uma negação dessa intimidade:  

 

Essa franqueza da escrita de Bataille pode ser descrita como uma escrita 

desnudada, uma escrita nua e, como o estado de nudez, é uma escrita que tanto 

excita quanto embaraça. […] Neste estado, a escrita de Bataille sujeita-se à 

expropriação, exposição e perda de controle. É isso que o torna aberto à leitura, 

mas também resistente a qualquer leitura que tente distanciar-se da intimidade 

que ele oferece.14  

 

 Outra característica recorrente dos romances de Bataille é o fato de 

frequentemente o narrador em primeira pessoa ser um homem que parece ser o 

próprio Bataille. Ou seja, temos um aspecto autobiográfico em sua obra. Noys dá 

como exemplo o protagonista do romance O Azul do Céu (escrito em 1935, porém só 

publicado em 1957), Henri Troppmann, um intelectual libertino que, assim como 

Bataille, estava às margens dos movimentos de esquerda em Paris na década de 

1930. Noys aponta que este livro seria um romance da impotência, tanto no sentido 

sexual quanto no sentido político: Troppmann abandona seus ideais comunistas e 

mergulha no alcoolismo frente ao cenário da Europa sendo lentamente tomada pelo 

fascismo, assim como ele não consegue manter relações sexuais com sua amante 

chamada Dirty, ao não ser que ela simule estar morta. Há também um trocadilho 

possível no nome do protagonista: Troppmann pode ser pronunciado, em francês, 

como  Tropp-peu-mann,  ou  seja  “não  suficiente  homem”,  ou  o   “pouco homem”. 

                                                     
13 Ibid., p. 73. 
14 “This directness of Bataille’s writing can be described as a writing that is denuded, a writing that is 
naked and, like the state of nakedness, it is a writing that both excites and embarrasses. […] In this 
state Bataille’s writing subjects itself to dispossession, exposure and loss of control. This is what 
makes it open to reading and yet also resistant to any reading that would try to create a distance from 
the intimacy it offers.” (NOYS, Benjamin. Georges Bataille: A Critical Introduction. Londres; Sterling, 
VA: Pluto Press, 2000, p. 89, tradução nossa) 
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 Conforme afirma Noys:  

 

Em primeiro lugar, muitas vezes [os romances] são autobiográficos com uma 

figura narradora que parece ser um Bataille mal disfarçado. Assim, em O Azul do 

Céu (Le bleu du ciel), o personagem central, Troppmann, é um libertino dissoluto 

às margens da esquerda política em Paris nos anos 1930, como foi Bataille. 

Susan Rubin Suleiman destaca que esse nome pode ser transformado em ‘Trop-

peu-mann’, não o suficiente do homem, significando a impotência do 

personagem diante da crise política e sexual.15 

 

 Além do narrador autobiográfico, outras duas personagens são recorrentes 

em seus romances: a mulher assertiva quanto à sua sexualidade que possui um gozo 

extático e a figura inocente que é objeto de terror e fascínio e que, frequentemente, é 

corrompida. Noys cita exemplos de ambas os arquétipos:  

 

Junto com o libertino dissoluto, há duas outras personagens que regularmente 

se repetem na ficção de Bataille: a mulher que possui um gozo feminino extático 

e a figura da inocência que é objeto de horror e fascínio. A mulher de gozo é 

Simone na História do Olho, Eponine em L’abbé C., Maria em O Homem Morto, a 

mãe em Minha Mãe, Dirty de O Azul do Céu e Madame Edwarda no romance 

homônimo. A figura da inocência é mais evasiva e pode muito bem ser 

corrompida ou corruptível, mas temos Marcela em História do Olho, Robert em 

L’Abbé C. e Lazare em O Azul do Céu.16 

 

 De acordo com Noys Bataille, em sua obra literária, faz uma inversão da 

dialética erótica que ele apresenta em O Erotismo. Nesta obra, a mulher possui uma 

                                                     
15  “Firstly, they are very often autobiographical with a narrator figure who appears to be a thinly 
disguised Bataille. So, in Blue of Noon (Le bleu du ciel), the central character, Troppmann, is a dissolute 
libertine on the fringes of the political left in Paris in the 1930s, as was Bataille. Susan Rubin Suleiman 
points out that this name can be transformed into ‘Trop-peu-mann’, not enough of man, signifying the 
impotence of the character in the face of political and sexual crisis.” (Ibid., tradução nossa.) 
16 “Along with the dissolute libertine there are two other characters who regularly recur in Bataille’s 
fiction: the woman who possesses an ecstatic female jouissance and the figure of innocence who is 
the object of both horror and fascination. The woman of jouissance is Simone in the Story of the Eye, 
Eponine in L’Abbé C., Mary in The Dead Man, the mother in My Mother, Dirty in Blue of Noon, and 
Madame Edwarda in the eponymous novel. The figure of innocence is more elusive and may well be 
corrupted or corruptible, but we have Marcelle in Story of the Eye, Robert in L’Abbé C., and Lazare in 
Blue of Noon.” (Ibid., p. 90, tradução nossa.) 
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posição frequentemente submissa nas descrições de Bataille, porém em seus 

romances há um claro contraste entre a impotência do libertino homem e do poder 

sexual das mulheres libertinas. Seus personagens masculinos não tem virilidade, 

como entendida tradicionalmente:  

 

A impotência do libertino masculino muitas vezes contrasta com o poder erótico 

das libertinas femininas, como Dirty ou Eponine. Em sua ficção, Bataille inverte a 

dialética erótica convencional que ele se subscreve em O Erotismo, onde ‘No 

processo de dissolução, o parceiro masculino geralmente tem um papel ativo, 

enquanto a parceira feminina é passiva’ (E, 17).17 

 

 No entanto Noys reconhece que há uma espécie de discurso machista que 

reconhece o poder da mulher, porém a reconhece como uma figura que emana medo, 

que na psicanálise chama-se de “mãe fálica”. Tal mãe seria aquela que ameaça o 

homem com a castração. Noys afirma que muito da ficção de Bataille possui esse 

tipo de configuração da mulher enquanto mãe fálica, todavia Bataille se distancia 

desta imagem por meio de seu pensamento do excesso. Bataille não se preocupa em 

seus romances com a possibilidade de uma virilidade masculina ou feminina, e sim 

em descentrar todas as identidades possíveis de seus personagens, o que ocasiona, 

também, uma negação das categorias psicanalíticas. Conforme Noys argumenta:  

 

Claro, há uma corrente no discurso misógino em que as mulheres recebem poder, 

mas apenas como figuras de horror que aterrorizam os homens, o que na 

psicanálise é chamada de ‘mãe fálica’ que ameaça o homem com a castração. 

[…] Certamente Bataille trabalha sobre essa imagem da mulher, não menos na 

obscenidade incestuosa do romance Minha Mãe, mas também se distancia 

dessa imagem por meio de um pensamento geral de colapso e excesso que 

despedaça identidades. No final de L'Abbé C. Eponine, a possível figura de um 

gozo feminino ‘viril’, também ‘caiu o mais baixo que alguém pode chegar!’ (AC, 

85). L'Abbé C. não se preocupa com a possibilidade de uma identidade viril para 

                                                     
17 “The powerlessness of the male libertine is often in contrast to the erotic power of the female 
libertines, such as Dirty or Eponine. In his fiction Bataille reverses the conventional erotic dialectic he 
subscribes to in Eroticism where ‘In the process of dissolution, the male partner has generally an active 
role, while the female partner is passive’ (E, 17).” (Ibid., p. 91, tradução nossa.) 
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um homem ou uma mulher; em vez disso, ele representa o colapso da identidade 

em todos os seus personagens centrais. Nesse colapso, as categorias 

psicanalíticas que tentariam se apoderar dessa experiência são arrastadas para 

um turbulento deslocamento soberano de identidade.18 

 

 Feitas estas colocações sobre o conteúdo e a forma dos textos de Bataille, 

podemos mostrar como isso é tratado na prática em seu romance História do Olho. 

Não é nosso objetivo aqui analisar todos os pontos do livro. 

 

6.1.1 História do Olho 

 

 No livro História do Olho temos a história de uma sucessão de atos eróticos 

protagonizados por um narrador em primeira pessoa anônimo e sua amiga Simone. 

O par começa sua história de transgressões numa forma um tanto quanto inocente, 

com Simone molhando suas nádegas numa tigela com leite para o gato para 

provocar o protagonista19 e tem seu clímax com a morte sádica e blasfema de um 

padre em sua igreja que resulta numa orgia envolvendo o narrador, Simone e o olho 

do padre morto.20 De personagens secundários nós temos Marcela, “a mais pura e 

terna de nossas amigas” 21 , que tem seu primeiro orgasmo urinando presa num 

armário enquanto ocorre uma orgia22,e Sir Edmond, um aristocrata inglês que surge 

no meio da trama e que serve como um financiador das aventuras sexuais do casal 

                                                     
18 “Of course, there is a current in misogynist discourse where women are given power but only as 
figures of horror that terrify men, what in psychoanalysis is called the ‘phallic mother’ who threatens 
the man with castration. […] Certainly Bataille works on this image of the woman, not least in the 
incestuous obscenity of the novel My Mother, but he also takes his distance from this image through 
a general thought of collapse and excess that shatters identities. By the end of L’Abbé C. Eponine, the 
possible figure of a ‘virile’ female jouissance, has also ‘sunk as low as anyone can get!’ (AC, 85). L’Abbé 
C. is not concerned with the possibility of a virile identity for either a man or a woman; instead, it plays 
out the collapse of identity in all its central characters. In this collapse the psychoanalytic categories 
that would attempt to catch hold of this experience are dragged into a turbulent sovereign 
displacement of identity.” (Ibid., tradução nossa.) 
19 “Fazia calor. Simone colocou o prato num banquinho, instalou-se à minha frente e, sem desviar dos 
meus olhos, sentou-se e mergulhou a bunda no leite.” (BATAILLE, Georges. História do Olho. Trad. 
Eliane Robert Moraes. 3 ed. São Paulo: Cosac Naify, 2015, p. 8.) 
20 “Joguei-me sobre a moça e sua vulva engoliu meu pau. Eu a fodi: o inglês fez o olho rolar entre 
nossos corpos.” (Ibid., p. 75) 
21 Ibid., p. 10. 
22 “A infeliz Marcela mijava dentro do armário enquanto gozava.” (Ibid., p. 16.) 
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protagonista.23 Temos também menções aos pais dos protagonistas, porém, como 

típicos burgueses, eles se encontram alheios à vida de seus filhos, e mais 

preocupados em evitar escândalos, conforme afirma o narrador: “Queria apenas 

chocar minha família, inimiga irredutível dos escândalos.”24 

 Bataille nos deixa clara qual a intenção que movimenta seu protagonista no 

seguinte monólogo, em que o protagonista fala de seu desejo por tudo aquilo que é 

tido por sujo. Um prazer comum não é o suficiente para seus personagens, eles 

precisam sujar o universo: 

 

Mas, desde então, não havia mais dúvidas: eu não gostava daquilo a que se 

chama  “os prazeres da carne”, justamente por serem insossos. Gostava de tudo 

o que era tido por “sujo”. Não ficava satisfeito, muito pelo contrário, com a 

devassidão habitual, porque ela só contamina a devassidão e, afinal de contas, 

deixa intacta uma essência elevada e perfeitamente pura. A devassidão que eu 

conheço não suja apenas o meu corpo e os meus pensamentos, mas tudo o que 

imagino em sua presença e, sobretudo, o universo estrelado.25  

 

 Segundo Hegarty, a sujeira e o sujar-se ocupam um papel fundamental na 

obra de Bataille, pois seria este o ato que causa uma quebra generalizada: seja uma 

quebra de barreira entre sujeitos, entre sujeitos e suas leis morais, ou das próprias 

normas da sociedade: “A sujeira rompe as barreiras entre os indivíduos, entre os 

indivíduos e sua moral, e quebra os códigos da sociedade ao romper com a 

descontinuidade dos indivíduos.”26 Tal projeto de sujeira tem seu início quando o 

protagonista afirma, no início do segundo capítulo da obra, de forma abrupta, que 

“Simone adquiriu a mania quebrar ovos com o cu.” 27  Começamos com o ovo, e 

finalizamos o livro com o olho. 

                                                     
23 “Para evitar o aborrecimento de um inquérito policial, decidimos fugir para a Espanha. Simone 
contava com a ajuda de um inglês milionário que tinha proposto raptá-la e sustentá-la.” (Ibid., p. 51) 
24 Ibid., p. 19. 
25 Ibid., p. 48-49. 
26 “Dirt breaks down the barriers between individuals, between individuals and their morals, and breaks 
down the codes of society as it breaks with the discontinuity of individuals.” (HEGARTY, Paul. Georges 
Bataille: Core Cultural Theorist. Londres: Sage Publications, 2000, p. 116, tradução nossa) 
27 BATAILLE, Georges. História do Olho. Trad. Eliane Robert Moraes. 3 ed. São Paulo: Cosac Naify, 
2015, p. 13 
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 É importante que falemos sobre a questão da simbólica do ovo e dos olhos. 

De acordo com Eliane Robert Moraes, nesta obra ocorrem sucessivas substituições 

começando com as partes redondas do corpo humano e progredindo às mais 

variadas formas esféricas até que chegue na constituição de um objeto erótico:  

 

As sucessivas substituições, ao londo da Histoire de l’oeil, se operam entre as 

partes redondas do corpo – olho, testículos, ânus, boca, cabeça –, estendendo-

se a outras formas esféricas – ovo, hóstia, sol –, recompõem o ciclo de 

metamorfoses que constitui um objeto erótico.28 

 

 De fato, podemos testemunhar no livro de Bataille uma mutação de metáforas. 

O semiótico francês Roland Barthes interpreta o título da História do Olho como a 

chave de leitura da obra. Para o autor, “A História do Olho é, na verdade, a história de 

um objeto.” 29  Barthes interpreta a história para além de seu conteúdo erótico. 

Segundo ele, existem duas metáforas que se movimentam concomitantemente no 

romance. A primeira remete aos objetos ovais que lentamente se modificam no 

prosseguimento da trama, isto é, os objetos que se assemelham a um olho. Há uma 

dupla propriedade nesse jogo metafórico, no entanto: ao passo que os objetos são 

semelhantemente globulares eles também são dessemelhantes por causa dos seus 

nomes:  

um termo, o Olho, passa por variações através de um certo número de objetos 

substitutivos, que mantêm com ele a relação estrita de objetos afins (uma vez 

que são todos globulares) e, contudo, dessemelhantes (pois são nomeados 

diversamente); essa dupla propriedade é a condição necessária e suficiente de 

todo paradigma; os substitutos do Olho são declinados, em todos os sentidos do 

termo […] Assim, em seu percurso metafórico, o Olho persiste e varia ao mesmo 

tempo.30 

 

                                                     
28 MORAES, Eliane Robert. O Corpo Impossível: a Decomposição da Figura Humana: de Lautréamont a 
Bataille. 2 ed. São Paulo: Iluminuras, 2017, p. 207. 
29 BARTHES, Roland. “A Metáfora do Olho.” In: BATAILLE, Georges. História do Olho. Trad. Eliane 
Robert Moraes. 3 ed. São Paulo: Cosac Naify, 2015, p. 126. 
30 Ibid., p. 128, grifos do autor. 
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 O argumento de Barthes se deve a similaridade e dissimilaridade simultâneas 

em francês das palavras que se referem a ovo e olho: oeuf e oeil, respectivamente, 

assim como na imagem de ambos: um olho é algo bem diferente de ovo, porém 

ambos são globulares e brancos. 31  Também podemos mencionar o papel dos 

testículos de touro, que se tornam um objeto de desejo de Simone. Para Moraes, o 

que acontece nas metáforas do livro é o processo de contaminação entre as 

imagens: não sabemos mais até que ponto é um ovo, um olho ou um testículo. E no 

fim das contas, a metáfora vira uma imagem indeterminada: “Nesse processo, 

assiste-se à progressiva contaminação entre as diversas imagens, pois se o olho é 

a matriz das transformações, no decorrer da narrativa ele vai se decompondo até 

finalmente atingir uma forma indeterminada.”32 

 A segunda metáfora que Barthes identifica no texto é a metáfora dos líquidos, 

que é derivada da primeira cadeia de metáforas. Temos desde as lágrimas, o leite, a 

gema do ovo, esperma e urina, Porém, Barthes aponta que esse caso não se limita 

apenas nos próprios líquidos, mas também diz respeito ao modo que o líquido 

aparece na história. Temos o molhar, o escoar e o inundar, por exemplo, conforme 

aponta o autor:  

 

Dela [da primeira metáfora] deriva uma cadeia secundária, constituída por todos 

os avatares do líquido, cuja imagem é igualmente ligada ao olho, ao ovo e às 

glândulas, e não é a apenas o licor que varia (lágrimas, leite do prato/olho do 

gato, gema crua do ovo, esperma ou urina), mas, por assim dizer, o modo de 

aparição do úmido; aqui a metáfora é bem mais rica que com o globular; do 

molhado ao escoamento, todas as variedades do inundar vêm completar a 

metáfora original do globo.33 

 

 Para Barthes, a obra de Bataille não é uma obra complexa no sentido de  querer 

                                                     
31 “O Olho assemelha-se, portanto, à matriz de um percurso de objetos que são como que as diferentes 
‘estações’ da metáfora ocular. A primeira variação é a de olho [oeil] a ovo [oeuf].; uma variação dupla, 
a um só tempo de forma (as duas palavras têm um som comum e um som diferente) e de conteúdo 
(ainda que absolutamente distantes, os dois objetos são globulares e brancos).” (Ibid.) 
32 MORAES, Eliane Robert. O Corpo Impossível: a Decomposição da Figura Humana: de Lautréamont a 
Bataille. 2 ed. São Paulo: Iluminuras, 2017, p. 207. 
33 BARTHES, Roland. “A Metáfora do Olho.” In: BATAILLE, Georges. História do Olho. Trad. Eliane 
Robert Moraes. 3 ed. São Paulo: Cosac Naify, 2015, p. 129, grifos do autor. 
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ser decifrada; não há um segredo maior na História do Olho, e suas metáforas, que 

circula e que se disseminam pelo livro, nada significam, segundo o crítico literário. O 

livro de Bataille, segundo Barthes, é um livro cuja significação não tem significado, o 

que também poderia dizer que tudo é significado. Podemos juntar esta tese com a 

afirmação de Derrida que “a transgressão do sentido não é o acesso à identidade 

imediata e indeterminada de um não-sentido nem à possibilidade de manter o não-

sentido.”34 Logo, vemos que Barthes nos demonstra que a obra de Bataille, devido à 

sua heterogeneidade, não pode ser “decifrada”, “interpretada”, “explicada”, como são 

tradicionalmente entendidos tais termos:   

 

Essa indeterminação da ordem metafórica, geralmente relegada pela psicologia 

dos arquétipos, não faz mais que reproduzir o caráter desordenado dos campos 

associativos, afirmado enfaticamente por Saussure: não se pode conferir 

ascendência a nenhum dos tempos de uma declinação. As consequências 

críticas são importantes: a História do Olho não é uma obra profunda, tudo se dá 

na superfície e sem hierarquia, a metáfora se espraia por inteiro; circular e 

explícita, ela não remete a nenhum segredo, trata-se aqui de uma significação 

sem significado (ou na qual tudo é significado); e não será nem a menor das suas 

belezas nem a menor das suas novidades que esse texto componha, por meio da 

técnica que se procura descrever aqui, uma literatura a céu aberto, situada além 

de qualquer decifração e que apenas uma crítica formal pode – de muito longe – 

acompanhar.35 

 

 Podemos interpretar tal afirmação de Barthes como uma crítica aos 

interpretes que buscam interpretar a obra literária de Bataille por algum viés 

específico, pois tais operações negariam a heterogeneidade da obra batailliana. Nas 

edições posteriores à História do Olho Bataille adicionou um capítulo intitulado 

“Reminiscências” ao final do texto, em que ele fala sobre como vários fatores de sua 

infância teriam influenciado seu romance, como por exemplo a origem de sua 

associação da urina com os ovos e os olhos se deve ao fato dele ter tido um pai 

                                                     
34DERRIDA, Jacques. A Escritura e a Diferença. Trad. Maria Beatriz Marques Nizza da Silva, Pedro Leite 
Lopes e Pérola de Carvalho. 4 ed. 2 reimp. São Paulo: Perspectiva, 2014, p. 392, grifos do autor. 
35 BARTHES, Roland. “A Metáfora do Olho.” In: BATAILLE, Georges. História do Olho. Trad. Eliane 
Robert Moraes. 3 ed. São Paulo: Cosac Naify, 2015, p. 131. 
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sifilítico, que se tornara cego e paralítico, o que forçou o pai de Bataille a sempre se 

urinar em sua poltrona. 36  Devido a esse capítulo e o enfoque que Bataille dá à 

infância dele estaríamos justificados a pensar que seu livro pode ser decifrado pelo 

viés psicanalítico. No entanto, Bataille não é psicanalítico pois ele não sustenta seu 

livro na castração, e sim no nada, para Barthes:  

 

Ele [o Olho], de quem sabemos que era o próprio Pai, cego, o globo esbranquiçado 

revirando quando ele urinava na frente da criança; mas, nesse caso, é a 

equivalência do ocular e do genital que está na origem, não algum de seus 

termos: o paradigma não começa em lugar nenhum.37 

 

 Barthes nos aponta que as duas cadeias de significantes, apesar de fazerem 

referência a propriedades distintas entre si, sólido e líquido, fazem permutas. Ou seja, 

elementos de uma cadeia podem fazer conexão com elementos da outra. Barthes 

nos dá o exemplo de frases como “o olho chora”, “o ovo quebrado escoa” e “a luz (o 

Sol) se espalha” que são usadas num momento de conserva, logo não nos dão muita 

informação específica:  

 

Nascidos de maneira bastante clássica da conjunção de duas cadeias, esses 

sintagmas tradicionais comportam evidentemente pouca informação: quebrar 

um ovo ou furar um olho são informações globais, que só têm efeito em virtude 

de  seu  contexto,  e  não  em  virtude de seus componentes: que fazer de um ovo 

senão quebrá-lo, e que fazer de um olho senão furá-lo?38 

 

 O crítico literário afirma que Bataille não se contenta com correspondências 

tradicionais e vai além. Bataille retira termos de várias linhas e os embaralha, o que 

                                                     
36  “Normalmente, quando urinava, seus olhos ficavam quase brancos; ganhavam então uma 
expressão fugidia; tinham por único objeto um mundo que só ele podia ver e cuja visão provocava um 
riso ausente. Assim é a imagem desses olhos brancos que eu associo à dos ovos; quando, no decorrer 
da narrativa, falo do olho ou dos ovos, a urina geralmente aparece.” (BATAILLE, Georges. História do 
Olho. Trad. Eliane Robert Moraes. 3 ed. São Paulo: Cosac Naify, 2015, p. 80.) 
37 BARTHES, Roland. “A Metáfora do Olho.” In: BATAILLE, Georges. História do Olho. Trad. Eliane 
Robert Moraes. 3 ed. São Paulo: Cosac Naify, 2015, p. 131. 
38 Ibid., p. 133, grifos do autor. 
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possibilita, num momento final do livro, “quebrar um olho” e “furar um ovo”. Conforme 

Barthes escreve sobre:  

 

Mas tudo muda quando se começa a perturbar a correspondência das duas 

cadeias, quando, ao invés de emparelhar os objetos e os atos conforme as leis 

tradicionais de parentesco (quebrar um ovo, furar um olho), desarticula-se a 

associação, retirando cada um de seus termos de linhas diferentes, em suma, 

dando-se o direito de quebrar um olho e furar um ovo.39 

 

 Podemos confirmar essa leitura de Barthes ao vermos a última cena da obra 

que, conforme o escritor francês Michel Leiris aponta, é “uma apoteose em que se 

conjugam três maneiras de excesso: delírio sexual, frenesi blasfemo e furor 

homicida.”40 Após o protagonista e a Simone terem fugido para a Espanha com a 

ajuda de Sir Edmond por causa do suicídio de Marcela num instituto de saúde por ter 

tido uma lembrança de seu primeiro orgasmo durante a tentativa dos protagonistas 

a resgatarem, 41  Simone tem a ideia de invadir uma igreja com o narrador e Sir 

Edmond. Lá, eles encontram um padre (chamado Don Aminado), e após muitas 

provocações de Simone42, os três personagens fazem uma orgia com o padre43 onde 

os três protagonistas pegam um cibório e forçam o padre Don  Aminado  a  enchê-lo 

de urina e a bebê-la do cálice.44  

 O trio de personagens, não satisfeito com a humilhação que o padre passou, 

decidem matá-lo enforcado, pois conforme afirma Sir Edmond para o padre: “- Você 

sabe que os condados à forca ou ao garrote ficam com o pau tão duro, no momento 

                                                     
39 Ibid., grifos do autor. 
40 LEIRIS, Michel. “Nos Tempos de Lord Auch”. In: BATAILLE, Georges. História do Olho. Trad. Eliane 
Robert Moraes. 3 ed. São Paulo: Cosac Naify, 2015, p. 114. 
41  “Vou me limitar agora ao ao relato do enforcamento de Marcela: ela reconheceu o armário 
normando e bateu os dentes de pavor. Compreendeu então, ao olhar-me, que eu era o Cardeal. Tendo 
desatado a berrar, não houve meio de acalmá-la senão deixando-a sozinha. Quando voltamos ao 
quarto, ela se havia enforcado dentro do armário.” (BATAILLE, Georges. História do Olho. Trad. Eliane 
Robert Moraes. 3 ed. São Paulo: Cosac Naify, 2015, p. 49) 
42 “- E então, padreco – berrou Simone golpeando violentamente o armário –, o que é que você está 
fazendo no seu barraco? Batendo punheta também?” (Ibid., p. 66) 
43 “Ele [o padre] foi despido; Simone, de cócoras sobre as roupas jogadas no chão, mijou feito uma 
cadela. Em seguida, Simone masturbou o padre e o chupou. Eu enrabei Simone.” (Ibid., p. 67.) 
44 “Don Aminado encheu ruidosamente de urina o cálice que Simone mantinha sob seu cacete. - E 
agora, beba – disse Sir Edmond. O miserável bebeu num êxtase imundo.” (Ibid., p. 69) 
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do estrangulamento, que esporram. Portanto, você será martirizado, mas 

trepando.”45 Os protagonistas fazem Dom Aminado passar os seus últimos minutos 

de vida sendo enforcado e penetrando Simone, e assim que ele morre Simone sente 

sua ejaculação. 46  Após a morte do padre, Simone fala, enigmaticamente: “- Sir 

Edmond – disse Simone, colando a face no ombro dele –, você vai fazer o que 

pedir?” 47  O inglês responde afirmativamente. Então, ela pede que Sir Edmond 

arranque o olho do padre para ela se divertir, e assim ele o faz sem titubear48. Simone 

então, começa a deslizar o olho por todo o seu corpo, e ordena que o protagonista 

faça sexo com ela utilizando o olho do padre como objeto sexual. O protagonista, ao 

ejacular durante este ato sexual, somente consegue lembrar-se da morta Marcela ao 

ver o olho do padre, sujo de urina remetendo a lágrimas, dentro da vagina de Simone: 

“Meus olhos pareciam estacados de tanto horror; vi na vulva peluda de Simone, o 

olho azul-pálido de Marcela a me olhar, chorando lágrimas de urina.”49. Terminado 

este espetáculo transgressor, o romance acaba apenas com a afirmação que os três 

libertinos fugiram da igreja disfarçados para um iate em Gibraltar.  

 Além deste último momento do livro, também é interessante que citemos o 

capítulo em que o narrador, Simone e Sir Edmond vão assistir a uma tourada em 

Madri no dia 07 de maio de 1922 cuja estrela seria o matador espanhol Manuel 

Granero. Bataille descreve Granero como uma figura diferente dos outros matadores: 

é ressaltado sua aparência de príncipe, o porte esguio e sua roupa que realça tais 

características corporais.50 Granero consegue matar seu primeiro touro do dia sem 

maior dificuldade para a alegria dos espectadores, e o narrador compara a morte do 

touro com a força de um orgasmo enquanto está fazendo sexo com Simone no 

                                                     
45 Ibid., p. 72. 
46 “Por fim, ela o apertou com tanto vigor que um violento arrepio fez estremecer o moribundo: ela 
sentiu a porra inundar sua boceta.” (Ibid., p. 73) 
47 Ibid., p. 74. 
48 “Sir Edmond não estremeceu, tirou uma tesoura da carteira, ajoelhou-se, recortou as carnes, depois 
enfiou os dedos na órbita e extraiu o olho, cortando os ligamentos esticados. Colocou o pequeno globo 
branco na mão da minha amiga.” (Ibid., p. 74-75). 
49 Ibid., p. 75-76. 
50 “Granero distinguia-se dos outros matadores pelo fato de não ter, de forma alguma, a aparência de 
um carniceiro, mas antes a de um príncipe encantado, muito viril, perfeitamente esbelto. A roupa de 
matador, nesse aspecto, acentua uma linha reta, ereta e rígida como um jato, cada vez que um touro 
se lança ao longo do corpo (a roupa molda precisamente o cu)” (Ibid., p. 55) 
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intervalo da tourada.51 Sir Edmond trata de conseguir os testículos deste touro morto 

para satisfazer uma fantasia de Simone: comê-los crus e sentar neles. Simone 

consegue realizar seu desejo ao comer um dos colhões cru e sentando no outro. 

Enquanto Simone vai ao êxtase, o matador é morto a chifradas pelo touro seguinte. 

Na prosa de Bataille vemos que ambos os atos chegam aos seus respectivos ápices 

simultaneamente. Notemos também a última frase do trecho, que menciona o olho 

de Granero:  

 

Aquilo que se seguiu aconteceu sem transição e, aparentemente, sem qualquer 

conexão, o que não significa que as coisas não estivessem ligadas — mas eu as 

acompanhei como um ausente. Em poucos instantes, estarrecido, vi Simone 

morder um dos colhões, Granero avançar e apresentar ao touro a capa vermelha; 

depois Simone, com o sangue subindo à cabeça, num momento de densa 

obscenidade, desnudar a vulva onde entrou o outro colhão; Granero foi derrubado 

e acuado contra a cerca, na qual os chifres do touro desfecharam três golpes: um 

dos chifres atravessou-lhe o olho direito e a cabeça. O clamor aterrorizado da 

arena coincidiu com o espasmo de Simone. Tendo-se erguido da laje de pedra, 

cambaleou e caiu, o sol a cegava, ela sangrava pelo nariz. Alguns homens se 

precipitaram e agarraram Granero. A multidão que abarrotava a arena estava 

toda de pé. O olho direito do cadáver, dependurado.52 

 

 Nestas cenas ficam explícitas o que Sontag afirma que é a tese de Bataille 

com sua literatura: mostrar a conexa do erotismo e morte. Porém, Sontag aponta, 

Bataille não faz isso espalhando mortos por sua história tal como Marquês de Sade, 

e sim exibindo o peso perturbador de tais atos, que progressivamente vão se 

escalando até um ponto de não-retorno:  

 

Aquilo que Bataille expõe na experiência erótica extrema é sua conexão 

subterrânea com a morte. Ele não transmite essa visão urdindo atos sexuais 

cujas consequências são mortíferas, espalhando corpos por suas narrativas. (Na 

                                                     
51 “O orgasmo do touro não é mais violento do que aquele que nos rasgou mutuamente, quebrando 
nossos lombos, sem que o meu membro recuasse na vulva arrombada e afogada em porra.” (Ibid., p. 
57.) 
52 Ibid., p. 59. 
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terrível Histoire de l’Oeil, por exemplo, apenas uma pessoa morre; e o livro 

termina com os três aventureiros sexuais, após se entregarem à orgia em seu 

caminho através da França e Espanha, adquirindo um iate em Gibraltar para 

continuar suas infâmias em outras partes.) Seu método mais eficaz é investir 

cada ação com um peso, uma gravidade perturbadora, que parece 

autenticamente ‘mortal’.53 

 

 Tanto para Sontag quanto para Barthes o erotismo de Bataille não é o foco de 

seus romances. Barthes argumenta que esse jogo de significados de Bataille revela 

que seu erotismo é uma forma de metonímia.54 Segundo o pensador estruturalista, 

vemos nos jogos de linguagem de Bataille uma semelhança entre a transgressão dos 

valores e a própria metonímia que seria uma espécie de transgressão da linguagem 

poética, que permite, por exemplo, que a urina vire choro e que o olho se torne uma 

iguaria afrodisíaca. Portanto, a interface de metáforas e metonímias permitiria com 

que o próprio sexo da obra seja transgredido, porém isso não significa que o sexo é 

sublimável, Barthes ressalta:  

 

Assim, à transgressão dos valores, princípio declarado do erotismo, corresponde 

– se é que esta não funda aquela – uma transgressão técnica das formas da 

linguagem, pois a metonímia não é outra coisa senão um sintagma forçado, a 

violação de um limite do espaço significante; ela permite, no próprio nível do 

discurso, uma contra divisão dos objetos, das acepções, dos sentidos, dos 

espaços e das propriedades, que é o próprio erotismo: de modo que, na História 

do Olho, o que o jogo da metáfora e da metonímia permite definitivamente 

transgredir é o sexo – o que, entenda-se bem, não significa sublimá-lo, muito ao 

contrário.55 

 

 Podemos   concluir   esta   seção   afirmando  que   a   literature    de    Bataille,  

                                                     
53  SONTAG, Susan. A Vontade Radical: Estilos. Trad. João Roberto Martins Filho. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2015, p. 71-72. 
54 “Mas, se chamarmos de metonímia essa translação de sentido operada de uma cadeia à outra, em 
níveis diferentes da metáfora (olho sugado como um seio, beber meu olho entre seus lábios), sem 
dúvida reconheceremos que o erotismo de Bataille é essencialmente metonímico.” (BARTHES, Roland. 
“A Metáfora do Olho.” In: BATAILLE, Georges. História do Olho. Trad. Eliane Robert Moraes. 3 ed. São 
Paulo: Cosac Naify, 2015, p. 134.) 
55 Ibid., p. 135. 
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principalmente com seus embaralhamentos de imagens e metáforas em História do 

Olho, foi a expressão prática do projeto que se da noção de informe apresentada em 

seus Documents (1929-1930). Citemos Bataille em seu artigo intitulado Informe:  

 

Um dicionário começaria a partir do momento em que ele não desse mais o 

sentido das palavras, mas sim suas obrigações. Assim, informe não é somente 

um adjetivo com certo sentido, mas um termo que serve para desorganizar, 

exigindo, geralmente, que cada coisa tenha sua própria forma. Isto que ele 

nomeia não aponta um caminho fixo e pode ser facilmente despedaçado, da 

mesma forma que uma aranha ou um verme também o podem. De fato, para o 

contentamento dos acadêmicos, seria necessário que o universo tomasse forma. 

Toda a filosofia não tem outro objetivo: trata-se de dar uma roupagem ao que já 

existe, dar uma aparência matemática. Por outro lado, afirmar que o universo não 

se assemelha a nada e que ele não é nada além de informe retoma a ideia de que 

o universo é como uma aranha ou um escarro.56 

 

 Bataille não quer fazer uma teoria estética, pois fazer uma significa ceder que 

a arte está num ramo à parte de todos os outros da vida. E o informe não é uma 

negação da própria forma, e sim uma maneira de desafiar seus limites. Conforme 

Benjamin Noys afirma, “O informe está sempre em-forma, mas nunca é absorvido 

por aquela forma.”57 Ou seja, o informe puro é uma impossibilidade, assim como é 

afirmar que o universo é tal qual uma aranha ou um cuspe. Isto, assinala Hegarty, 

significa que o informe seria uma outra maneira de ver como a forma se amalgama: 

“Se nós olharmos para a última frase do ‘Informe’, nós podemos ver que Bataille 

assinala o informe como o arbitrário, a impossibilidade, o não-acontecimento da 

forma que a forma esconde.”58 

 Segundo o filósofo Georges Didi-Huberman, a intenção de Bataille com o 

informe é mostrar que a forma não é mais nosso princípio último de identidade muito 

                                                     
56 BATAILLE, Georges. Documents: Georges Bataille. Trad. João Camillo Penna e Marcelo Jacques de 
Moraes. Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2018, p. 147, grifos do autor. 
57 “The formless is always in-form, but it is never absorbed by that form.” (NOYS, Benjamin. Georges 
Bataille: A Critical Introduction. Londres; Sterling, VA: Pluto Press, 2000, p. 35, tradução nossa.) 
58 “If we look at the last sentence of 'Formless', we can see that Bataille signals formless as the 
arbitrariness, the impossibility, the nonevent of form that form hides.” (HEGARTY, Paul. Georges 
Bataille: Core Cultural Theorist. Londres: Sage Publications, 2000, p. 143, tradução nossa) 
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menos de substancialidade; assim como o informe não é o princípio último de 

alteridade. Segundo ele, o informe leva a um questionamento do antropomorfismo, 

ao mostrar que por mais que uma figura humana seja destruída, comida ou 

esmagada, ela permanece ‘figura’ e ‘humana’ – eis o paradoxo que Bataille trata em 

sua obra: Simone vê a forma do olho arrancado do padre como um ovo, enquanto 

que o narrador vê o olho do padre como sendo o olho de Marcela; uma tourada que 

acaba em tragédia remonta à tigela de leite do gato, e assim por diante. Nas palavras 

de Didi-Huberman:  

 

É preciso então admitir que, se a forma não é mais o critério absoluto de uma 

identidade, e até mesmo de uma substancialidade, o próprio informe não deverá 

mais ser pensado – como se é tentado a fazer de início – como um critério 

absoluto de alteridade. O informe não significa que o corpo aberto, esmagado, 

despedaçado e devorado da vítima asteca seja apenas outra coisa que não uma 

‘Figura humana’; trata-se do advento de um paradoxo suplementar e decisivo, 

infinitamente mais cruel – infinitamente mais real –, de um paradoxo segundo o 

qual toda ‘Figura humana’ permanece ‘Figura’ e permanece ‘humana’, ainda que 

capaz de abertura, de esmagamento, de esfolamento ou de devoração.59 

 

 Conseguimos demonstrar como a filosofia de Bataille está sempre presente 

em suas obras literárias, assim como apresentamos questões recorrentes entre elas 

que dizem respeito ao conteúdo e à estrutura formal das obras. Agora, temos que 

abordar como Bataille teoriza a literatura num sentido mais amplo, isto é, teremos 

que explicitar como ele vê a literatura como uma forma de dispêndio. 

 

6.2 BATAILLE SOBRE OS OUTROS 

  

O livro A Literatura e o Mal de Georges Bataille será nosso texto-base para 

esta seção. O livro foi publicado em 1957, embora seus textos sejam bem mais 

velhos que a data de publicação, logo podemos dizer que sua redação começou em 

                                                     
59 DIDI-HUBERMAN, Georges. A Semelhança Informe: ou o Gaio Saber Visual segundo Georges 
Bataille. Trad. Caio Meira, Fernando Scheibe e Marcelo Jacques de Moraes. 1 ed. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 2015, p. 149, grifos do autor. 
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1946. Com a exceção do capítulo sobre Michelet, todos os outros foram publicados 

na revista literária Critique. Há, como foi dito anteriormente no nosso trabalho, oito 

autores60 que Bataille se debruça sobre: Brontë, Baudelaire, Michelet, Blake, Sade, 

Proust, Kafka e Genet, nesta respectiva ordem.  

 É interessante que notemos a estrutura da obra: abrimos com o ensaio sobre 

Emily Brontë, uma dama vitoriana que sempre permaneceu dentro da bolha de um 

presbitério. Podemos nos perguntar: como, então, Bataille pode colocar tal autora 

tão reclusa e tímida em sua obra dedicada, majoritariamente, a autores malditos, que 

tratam do Mal em suas obras? A resposta de Bataille é que, apesar de seu contexto 

(ou até mesmo por causa de seu contexto), Brontë conheceu o Mal a fundo e soube 

comunicar toda a revolta que estava borbulhando dentro dela em O Morro dos Ventos 

Uivantes61. Contrastemos isso com a figura que fecha o livro, Jean Genet que se 

entregou plenamente ao Mal tanto em sua obra literária quanto sua vida pessoal. 

Contudo, Bataille argumenta que Genet, por mais que tenha assumido o lado do Mal, 

nunca conseguiu comunicar tal noção e, portanto, traiu sua própria soberania. 62 

Ademais, podemos notar a posição central dos ensaios sobre William Blake 63  e 

Marquês de Sade64, dois autores cujas obras e vidas se relacionam com a Revolução 

                                                     
60 É curioso notarmos a afirmação de Bataille, na nota de rodapé do prefácio da obra, que existe um 
livro ausente em suas análises: Os Cantos de Maldoror, de Conde de Lautréamont. Segundo Bataille, 
o motivo da ausência desse escritor é devido à obviedade que seria escolher tal autor, por mais que 
seja um exemplo de literatura que se declara culpada: “Falta a esse conjunto um estudo sobre Os 
cantos de Maldoror. Mas ele era tão óbvio que, a rigor, seria supérfluo. Talvez seja útil, mesmo assim, 
dizer das Poesias que elas correspondem à minha posição. As Poesias de Lautréamont não são 
justamente a literatura se ‘declarando culpada’? Elas surpreendem, mas, se são inteligíveis, não seria 
do meu ponto de vista?” (BATAILLE, Georges. A Literatura e o Mal. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed. Belo 
Horizonte: Autêntica Editora, 2015, p. 10.) 
61 “Entre todas as mulheres, Emily Brontë parece ter sido objeto de uma maldição privilegiada. Sua 
curta vida só foi infeliz moderadamente. Mas, mesmo com sua pureza moral intacta, ela teve do 
abismo do Mal uma experiência profunda. Ainda que poucos seres tenham sido mais rigorosos, mais 
corajosos, mais corretos, ela foi até o fundo do conhecimento do Mal.” (Ibid., p. 13) 
62 “Não apenas Genet não tem a intenção de comunicar quando escreve, mas também, mesmo na 
medida em que, fosse qual fosse sua intenção, uma caricatura ou um Ersatz de comunicação se 
estabelecesse, não adiantaria, pois o autor recusa a seus leitores essa similitude fundamental que o 
vigor de sua obra teria a chance de revelar.” (Ibid., p. 182.) 
63 “Revoltado, Blake clamava pela Revolução, pelo poder do povo. Contudo, exaltava o 
desencadeamento cego da força (então o elemento cego lhe parecia corresponder ao excesso que o 
divino designa). Os ‘Provérbios do Inferno’ dizem: ‘A Cólera do Leão é a Sabedoria de Deus’. E: ‘O 
rugido dos leões, o uivo dos lobos, os furores do mar revolto são parcelas da eternidade grandes 
demais para o olho do homem’.” (Ibid., p. 88.) 
64 “Foi preciso uma revolução – no barulho das portas arrombadas da Bastilha – para nos entregar, 
ao acaso da desordem, o segredo de Sade: a quem o infortúnio permitiu viver esse sonho, cuja 
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Francesa. Há também nos capítulos dedicados a Charles Baudelaire e a Genet um 

diálogo crítico com as leituras realizadas por Jean-Paul Sartre sobre ambos os 

autores.  

 Temos que reconhecer que não é nosso objetivo aqui analisar um estudo 

comparativo entre as interpretações de Bataille e as obras literárias analisadas, 

muito menos dedicar capítulos inteiros a tais leituras. Iremos aqui explicitar as teses 

enunciadas no livro (e como elas se relacionam ao pensamento geral de Bataille) 

fazendo uso de suas análises literárias. E lembremos que os capítulos da obra foram 

publicados, primeiramente, como ensaios em edições diferentes da Critique, para 

depois, num segundo momento, serem reunidos por Bataille.  

 Bataille afirma suas teses no preâmbulo do livro. Ele começa nos fazendo um 

breve contexto histórico de sua geração literária, que tem seu início com o 

surrealismo. Bataille compara a força que a literatura tinha na primeira metade do 

século XX com a mesma força que uma revolução tem.65 Aqui há, portanto, uma 

alusão à explosão dos movimentos modernistas no início do século XX, tanto na 

literatura, quanto na pintura, quanto no cinema, quanto na arquitetura vemos o 

surgimento de novas vanguardas; Bataille cita nominalmente somente o surrealismo, 

mas também podemos lembrar do dadaísmo, o expressionismo, a montagem 

soviética, a escola de arquitetura Bauhaus, apenas para citarmos alguns exemplos 

de movimentos modernistas. 

 O que é buscado por Bataille nos ensaios presentes é encontrar o sentido da 

literatura enquanto atividade. O francês nos dá um ultimato em que não podemos 

recuar ou escolher um meio-termo: “A literatura é o essencial, ou não é nada.”66 

Bataille nos especifica o que vem a ser esse “essencial”, ao afirmar que a literatura é 

a expressão privilegiada do Mal e estaria portanto aí seu valor soberano. No entanto, 

não nos confundamos: o Mal que Bataille nos fala – que é distinguido pelo uso da 

letra inicial maiúscula – não é o mal que usamos recorrentemente para nos referir a 

                                                     
obsessão é a alma da filosofia: a unidade do sujeito e do objeto; nesse caso, a identidade, na 
superação dos limites dos seres, entre o objeto do desejo e o sujeito, que deseja.” (Ibid., p. 117.) 
65  “A geração a que pertenço é tumultuosa. Ela nasceu para a vida literária nos tumultos do 
surrealismo. Houve, nos anos que se seguiram à primeira guerra, um sentimento que transbordava. A 
literatura sufocava em seus limites. Parecia carregar em si uma revolução.” (Ibid., p. 9, grifos do autor.) 
66 Ibid., grifos do autor. 
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ações antiéticas ou imorais. Em outras palavras, o Mal não é a ausência de moral, e 

sim uma hipermoral. Nas palavras dele: “O Mal – uma forma aguda do Mal – de que 

ela [a literatura] é a expressão tem para nós, acredito, o valor soberano. Mas essa 

concepção não prescreve a ausência de moral, ela exige uma ‘hipermoral’.”67  

 Segundo Bataille é este Mal que possibilita que a literatura seja comunicação. 

Logo, a literatura não pode renegar o Mal que ela se funda; a comunicação requer a 

existência de lealdade para com o Mal. Isso torna um livro que nega seu Mal secreto 

um livro que rapidamente torna-se entediante: “A literatura é comunicação. A 

comunicação requer a lealdade: a moral rigorosa é dada nessa perspectiva a partir 

de cumplicidades no conhecimento do Mal, que fundam a comunicação intensa.”68 É 

necessário então que a literatura assuma sua própria culpa e que a confesse 

publicamente. E este Mal, de onde surge? De acordo com Bataille, o Mal que funda a 

comunicação literária é a infância reencontrada: “A literatura não é inocente e, 

culpada, devia, no fim, confessar-se tal. Só a ação tem direitos. A literatura, eu o quis, 

lentamente, demonstrar, é a infância enfim reencontrada. Mas a infância que 

governasse teria uma verdade?”69 

 Agora que temos as teses fundamentais de Bataille cabe a nós explicitarmos 

como ele as argumenta por meio de seus ensaios. O autor nos afirma, em seu ensaio 

sobre Brontë, que a literatura é um campo privilegiado pois ela pode transgredir a lei 

(o Bem) como bem quer sem precisar apresentar propostas novas. Bataille 

exemplifica: a literatura não pode assumir a tarefa de ordenar uma nova sociedade. 

Ela não tem poder para concluir afirmando “devemos todos seguir as leis da 

sociedade”, apenas possui o poder de transgredir, o que a torna um perigo devido a 

sua liberdade de dizer o que quiser:  

 

Só a literatura podia desnudar o jogo da transgressão da lei – sem a qual a lei 

não teria fim – independentemente de uma ordem a criar. A literatura não pode 

assumir a tarefa de organizar a necessidade coletiva. Não cabe a ela concluir: 

‘aquilo que eu disse nos obriga ao respeito fundamental pelas leis da cidade’; ou, 

                                                     
67 Ibid., grifos do autor. 
68 Ibid., grifos do autor. 
69 Ibid., p. 9-10, grifos do autor. 
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como faz o cristianismo: ‘aquilo que eu disse (a tragédia do Evangelho) nos 

coloca na via do Bem’ (ou seja, na prática, da razão). A literatura é mesmo, como 

a transgressão da lei moral, um perigo. Sendo inorgânica, ela é irresponsável. 

Nada repousa sobre ela. Ela pode dizer tudo.70 

 

 Ainda sobre Emily Brontë, Bataille nos argumenta que seu livro mais famoso 

O Morro dos Ventos Uivantes (assim como a tragédia dos gregos e as religiões) nos 

revela a seguinte verdade: “O ensinamento de Wuthering Heights, o da tragédia grega 

– e, no fundo, de toda religião –, é de que há um movimento de divina embriaguez 

que o mundo racional dos cálculos não pode suportar.”71 Aproveitemos e lembremos 

que isso é a mesma coisa que Bataille nos fala sobre como a transgressão nos abre 

as portas para um mundo para além da utilidade e do cálculo. Este mundo que é 

apenas preocupado com a racionalidade é chamado de Bem. O Bem se preocupa 

apenas com o interesse comum e com o futuro; é um mundo utilitário e teleológico. 

Em seu ensaio acerca da obra de Michelet, Bataille nos expõe de forma mais clara o 

que ele entende por Bem e por Mal. Há, para o teórico do excesso, duas finalidades 

procuradas pela humanidade. A primeira finalidade busca evitar a morte, a duração 

da vida, enquanto a segunda quer aumentar a intensidade da vida. Este é 

caracterizado pela positividade ao passo que este é caracterizado pela negatividade. 

Importante que ressaltemos que Bataille não reduz a intensidade ao prazer pois “a 

busca da intensidade exige que enfrentemos o mal-estar, que cheguemos aos limites 

do desfalecimento”,72 e que também ambos os fins não são contraditórios; de fato, 

Bataille  afirma  que  o  Mal só possui sua tentação porque existe o Bem para iluminá- 

lo73. Porém, Bataille avisa, a intensidade, quando cresce, arrisca a duração da vida.74 

 Bataille define a intensidade como o único valor positivo e a duração como o 

Bem.75 O valor pode coincidir com o Bem ou com o Mal, dependendo do contexto; 

                                                     
70 Ibid., p. 22, grifos do autor. 
71 Ibid., p. 19. 
72 Ibid., p. 71. 
73 “O Mal parece apreensível, mas é na medida em que o Bem é sua chave. Se a intensidade luminosa 
do Bem não conferisse sua escuridão à noite do Mal, o Mal não teria mais seu atrativo.” (Ibid., p. 133.)  
74 “A humanidade persegue dois fins. Um, negativo, consiste em conservar a vida (evitar a morte), o 
outro, positivo, em aumentar sua intensidade. Esses dois fins não são contraditórios. Mas a 
intensidade nunca é aumentada sem perigo.” (Ibid., p. 70.) 
75 “A intensidade pode ser definida como o valor (é o único valor positivo), a duração, como o Bem (é 
a finalidade geral proposta à virtude).” (Ibid., p. 71, grifos do autor) 
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entretanto, o valor estaria para além do Bem e do Mal, conforme Bataille afirma, 

citando diretamente o título do famoso livro de Nietzsche: “O valor ora coincide com 

o Bem, ora não coincide. Às vezes, coincide com o Mal. O valor se situa além do Bem 

e do Mal, mas sob duas formas opostas, uma ligada ao princípio do Bem, outra ao do 

Mal.”76 Bataille difere como o Bem e o Mal veem o valor: o Bem busca limitar o 

movimento que nos leva a essa busca, permitindo apenas, portanto, valores nada 

excessivos. Enquanto o Bem busca anestesiar o valor, o Mal, graças a sua liberdade, 

consegue abrir as portas para formas excessivas do valor. Aqui Bataille faz uma 

associação social: ao passo que o Bem apenas busca o “mais longe” dentro dos 

limites da própria sociedade, o Mal permite que o indivíduo e as minorias possam ir 

a um “mais longe” que mais ninguém possui acesso:  

 

O desejo do Bem limita o movimento que nos leva a buscar o valor. Enquanto a 

liberdade para o Mal, ao contrário, abre um acesso às formas excessivas do valor. 

Contudo, não poderíamos concluir desses dados que o valor autêntico se situa 

do lado do Mal. O próprio princípio do valor exige que cheguemos ‘o mais longe 

possível’. Sob esse aspecto, a associação ao princípio do Bem dá a medida do 

‘mais longe’ do corpo social (o ponto extremo além do qual a sociedade 

constituída não pode avançar); a associação ao princípio do Mal, o ‘mais longe’ 

que, temporariamente, os indivíduos atingem – ou as minorias; ‘mais longe’ 

ninguém pode ir.77 

 

 Esse movimento de divina embriaguez, de intensidade, – que Bataille chama 

de Mal – se assemelha às impulsões da primeira infância. O Mal, assim como uma 

criança, não se preocupa com o futuro: ele vive o aqui e o agora, e isso faz com que 

a criança seja educada para perder seu amor pela imediatez. Logo, a única maneira 

de reencontrar o instante seria por meio dessa transgressão:  

 

O Bem se funda na preocupação com o interesse comum, que implica, de uma 

maneira essencial, a consideração do futuro. A divina embriaguez, a que se 

aparenta o ‘movimento impulsivo’ da infância, é e está inteiramente no presente. 

                                                     
76 Ibid., grifos do autor.  
77 Ibid., grifos do autor. 
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Na educação das crianças, a preferência pelo instante presente é a definição 

comum do Mal. Os adultos proíbem àqueles que devem chegar à ‘maturidade’ o 

divino reino da infância. Mas a condenação do instante presente em proveito do 

futuro, embora inevitável, torna-se uma aberração se for derradeira. Tanto 

quanto proibir seu acesso fácil e perigoso, é necessário reencontrar o domínio do 

instante (o reino da infância), e isso exige a transgressão temporária do 

interdito.78  

 

 Pode-se dizer, então, que todo escritor busca retornar à sua infantilidade 

primeira. O retorno à infância é realizado para concretizar a revolta do Mal contra o 

Bem, contra a utilidade. Esta é a culpa – a culpa de fazer algo que é plenamente inútil 

aos olhos da sociedade utilitária – que toda a literatura carrega consigo mesma, e 

para Bataille os dois autores que melhor têm consciência desta culpa são Baudelaire 

e Kafka. Bataille afirma que Sartre acerta ao definir a posição moral de Baudelaire 

como uma posição de fazer o Mal pelo Mal. 79  O pensador do existencialismo 

compara este tipo de Mal com as ações de um sacerdote de missas negras, pois este 

define o seu Mal a partir do Bem, ao passo que um ateu, por não acreditar na 

existência de um Bem transcendente, não pode ser Mal no mesmo sentido que 

Baudelaire:  

 

O ateu não se preocupa com Deus porque ele decidiu de uma vez por todas que 

Deus não existe. Mas o sacerdote que celebra a Missa Negra odeia Deus porque 

Ele é bom e zomba Dele porque é respeitável. O sacerdote aplica sua vontade à 

negação da ordem estabelecida, mas ao mesmo tempo preserva essa ordem e 

afirma sua crença em sua existência com mais força do que nunca. Se ele 

parasse de fazê-lo por um único momento, a harmonia interna de sua 

consciência seria restaurada e o Mal se transformaria imediatamente no Bem, 

com o resultado de que ele transcenderia todas as ordens que não emanavam de 

si mesmo e emergiriam em o vazio sem Deus, sem desculpas  e  sobrecarregado 

                                                     
78 Ibid., p. 19-20. 
79  “Sartre definiu em termos precisos a posição moral de Baudelaire. ‘Fazer o Mal pelo Mal é 
exatamente fazer de propósito o contrário daquilo que se continua a afirmar como o Bem […]’” (Ibid., 
p. 31.) 
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com uma responsabilidade total.80 

 

 Bataille, num primeiro momento do estudo, compartilha das mesmas teses 

que Sartre avança sobre a relação da poesia e do Mal. No entanto, Sartre erra, na 

visão de Bataille, pois não tira consequências maiores a respeito desta relação.81 

Além do mais, para o escritor de História do Olho, Sartre ao postular a liberdade como 

um estado maior e afirmar que Baudelaire estaria num estado menor, devido a sua 

aceitação da genialidade como o reencontro da infância: “Apenas designa com o 

nome de liberdade esse estado possível em que o homem não tem mais o apoio do 

Bem tradicional – ou da ordem estabelecida. Comparada a essa posição maior, ele 

define como menor a posição do poeta. Baudelaire ‘nunca superou o estágio da 

infância.’”82 

 Podemos dizer Bataille operará uma inversão da ética do engajamento 

literário de Sartre, ao afirmar que a liberdade estaria numa atitude menor. Segundo 

Bataille, o autor que decide colocar suas obras para a organização social está 

negando a liberdade infantil que possibilitou a existência delas; este autor estaria 

negando a sua própria soberania. Isso não significa, claro, que um autor precisa estar 

alheio aos acontecimentos políticos de seu mundo, apenas que ele deve tomar 

cuidado para não substituir seu Mal por um Bem:  

 

Se a liberdade – o leitor aceitará que, antes mesmo de justificá-la, enuncio uma 

proposição – é a essência da poesia; e se só a conduta livre, soberana, merece 

uma ‘busca gemente’, percebo imediatamente a miséria da poesia e as cadeias 

da liberdade. A poesia pode verbalmente calcar aos pés a ordem estabelecida, 

                                                     
80 “The atheist doesn't bother about God because he had made up his mind once for all that God 
doesn't exist. But the priest who celebrates a Black Mass hates God because He is kind and flouts Him 
because He is re-spectable. He applies his will to the negation of the established order, but at the same 
time he preserves this order and asserts his belief in its existence more strongly than ever. If he ceased 
to do so for a single moment, the internal harmony of his conscience would be restored and Evil would 
be transformed on the spot into Good, with the result that he would transcend all orders which did not 
emanate from himself and would emerge in the void without God, without excuses and saddled with a 
total responsibility.” (SARTRE, Jean-Paul. Baudelaire. Trad. Martin Turnell. 15 ed. Nova Iorque: New 
Directions, 1972, p. 71-72, tradução nossa.) 
81 “Sartre indica de passagem e sem insistir a relação entre o Mal e a poesia. Não tira consequências 
daí. Esse elemento de Mal é muito aparente nas obras de Baudelaire. Mas será que entra na essência 
da poesia? Sartre nada diz sobre isso.” (BATAILLE, Georges. A Literatura e o Mal. Trad. Fernando 
Scheibe. 1 ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015, p. 32.) 
82 Ibid., grifos do autor.  
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mas não pode substituí-la. Quando o horror a uma liberdade impotente engaja 

virilmente o poeta na ação política, ele abandona a poesia. Mas, a partir de então, 

ele assume a responsabilidade pela ordem por vir, reivindica a direção da 

atividade, a atitude maior: e, ao vê-lo, não podemos deixar de observar que a 

existência poética, em que percebíamos a possibilidade de uma atitude 

soberana, é verdadeiramente a atitude menor, que ela não passa de uma atitude 

de criança, de um jogo gratuito. A liberdade seria, a rigor, um poder da criança: 

ela não seria mais, para o adulto engajado na organização obrigatória da ação, 

que um sonho, um desejo, uma obsessão.83 

 

 Kafka, por sua vez, seria portador de uma “atitude realmente infantil”, nas 

palavras de Bataille.84 Em sua análise, o francês parte de uma questão feita por um 

jornal comunista: “É preciso queimar Kafka?”. A pergunta é uma referência ao destino 

que Kafka queria que seus livros tivessem: que eles fossem queimados depois de 

morto. Para o pensador francês, a literatura de Kafka foi escrita com o desejo de 

desaparecer, é uma obra que já nasce aniquilada: “Essas chamas imaginárias 

ajudam mesmo a compreender direito esses livros: são livros para o fogo, objetos 

aos quais faz falta na verdade estar em fogo, estão ali mas para desaparecer; já, 

como se estivessem aniquilados.”85 

 O autor tcheco fez aquilo que ele mais queria: escrever, por mais que fosse 

desafiado pelo seu pai. No entanto, Bataille aponta que Kafka “compreendeu que a 

literatura, aquilo que ele queria, recusava-lhe a satisfação esperada, mas não parou 

de escrever.”86 Bataille compara a relação que Kafka tinha com a literatura com a 

relação que Moisés tinha para com a terra prometida. Ambos reconhecem que seus 

objetivos estão apenas presentes num determinado tempo, tal qual um peixe na 

água. Se tirarmos ele da água, ele não terá mais vida.87 Tanto Kafka quanto Moisés 

reconheceram que somente há sentido em suas atividades durante a vida humana.  

                                                     
83 Ibid., p. 33, grifos do autor. 
84 Ibid., p. 146. 
85 Ibid., p. 143, grifos do autor. 
86 Ibid., p. 144, grifos do autor.  
87 “Kafka diz isto de Moisés: ‘o fato de ele não dever ver a terra prometida senão na véspera de sua 
morte não é crível. Essa suprema perspectiva não poderia ter outro sentido que não o de representar 
a que ponto a vida humana não é mais que um instante incompleto, porque esse gênero de vida (a 
espera da terra prometida) poderia durar infinitamente sem que disso jamais resultasse outra coisa 
além de um instante. Não foi por ter tido uma vida breve que Moisés não atingiu Canaã, foi porque era 
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 Bataille aponta que o que há de mais estranho na vida de Kafka é o fato dele 

querer que seu pai aceitasse a infantilidade de sua escrita. Portanto, não podemos 

dizer que Kafka rejeitava inteiramente a existência adulta; ele apenas queria que sua 

atividade infantil fosse aceita nessa esfera.88 Kafka não queria, na visão de Bataille, 

sair da esfera dos adultos, e sim conviver nela enquanto um excluído; enquanto um 

corpo estranho de tal organismo. O autor de O Processo queria viver num sonho:  

 

Kafka queria intitular sua obra inteira: Tentações de fuga da esfera paterna. Não 

devemos nos enganar: Kafka nunca quis fugir verdadeiramente. O que ele queria 

era viver na esfera – como excluído. Na base, ele se sabia expulso. Não se pode 

dizer que o tenha sido pelos outros, não se pode dizer que expulsasse a si 

mesmo. Simplesmente ele se conduzia de maneira a se tornar insuportável para 

o mundo da atividade interessada, industrial e comercial, queria se manter na 

puerilidade do sonho.89 

 

 Kafka estava diante de uma encruzilhada: ou ele seguia a vida soberana da 

literatura ou o caminho racional da vida de negócios. Ele provou de ambos os 

caminhos de vida e no fim, nas palavras de Bataille,  

 

optou pelo capricho incoercível de seus heróis, por suas infantilidades, sua 

ansiosa indolência, sua escandalosa conduta e a evidente mentira de sua atitude. 

Quis, numa palavra, que a existência de um mundo sem razão, e cujos sentidos 

não se ordenam, permanecesse a existência soberana, a existência possível na 

medida em que solicita a morte.90 

 

 Soberania esta, caracterizada pela negação do cálculo e valorização do 

excessivo, que tem como condição de existência apenas uma: aceitar que sua ação 

                                                     
uma vida humana’. Não é mais apenas a denúncia do caráter vão de tal bem, mas de todas as metas, 
igualmente vazias de sentido: sempre uma meta é, sem esperança, no tempo, como um peixe está na 
água, um ponto qualquer no movimento do universo: porque se trata de uma vida humana.” (Ibid., 
grifos do autor.) 
88 “O que é estranho no caráter de Kafka é que ele quis essencialmente que seu pai o compreendesse 
e estivesse de acordo com a infantilidade de sua leitura, mais tarde da literatura, que não rejeitasse 
para fora da sociedade dos adultos, única indestrutível, aquilo que ele, Kafka, confundiu desde a 
infância com a essência, com a particularidade de seu ser.” (Ibid., p. 147.) 
89 Ibid., p. 148, grifos do autor. 
90 Ibid., p. 149-150. 
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equivale a nada, devido ao fato que apenas exercer ela para chegar a determinado 

fim já constitui uma traição. Conforme argumenta Bataille acerca dessa existência 

incalculável:   

 

A vida pueril, o capricho soberano, sem cálculo, não podem sobreviver a seu 

próprio triunfo. Nada é soberano a não ser sob uma condição: não ter a eficácia 

do poder, que é ação, primado do porvir sobre o momento presente, primado da 

terra prometida. Seguramente, não lutar para destruir um adversário cruel é o 

mais duro, é oferecer-se à morte. Para suportar sem se trair, é preciso travar uma 

luta sem reticências, austera e angustiada: é a única chance de manter essa 

pureza delirante, nunca ligada à intenção lógica, sempre pisando em falso nas 

engrenagens da ação, essa pureza que atola todos os seus heróis no lamaçal de 

uma culpabilidade crescente. […] Decerto é esta a fatalidade de tudo aquilo que é 

humanamente soberano: o que é soberano não pode durar senão na negação de 

si mesmo (o menor cálculo e tudo vai por terra, não há mais que servidão, 

primado sobre o tempo presente do objeto do cálculo) ou no instante duradouro 

da morte. A morte é o único meio de evitar a abdicação da soberania. Não há 

servidão na morte; na morte, não há mais nada.91  

 

 De acordo com Bataille, esta parte soberana da existência se deixa escapar a 

partir dos limites: a soberania é aquilo que o interdito e a razão não consegue reduzir. 

Portanto, Bataille afirma que não podemos deixar com que a razão nos limite, e sim 

que reconheçamos este cálculo racional em um primeiro momento. E depois, 

retornamos ao Mal que, como Bataille afirma, é um fundamento do ser, devido à sua 

ligação com a morte:  

 

O Mal, nessa coincidência de contrários, não é mais o princípio oposto de uma 

maneira irremediável à ordem natural que ele é nos limites da razão. A morte 

sendo a condição da vida, o Mal, que está ligado em sua essência à morte, é 

também, de uma maneira ambígua, um fundamento do ser. O ser não está 

destinado ao Mal, mas deve, se assim pode, não se deixar encerrar nos limites da 

razão. Deve inicialmente aceitar esses limites, precisa reconhecer a necessidade 

                                                     
91 Ibid., p. 150-151, grifos do autor.  
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do cálculo do interesse. Mas dos limites, da necessidade que reconhece, deve 

saber que, nele, uma parte irredutível, uma parte soberana, escapa.92 

 

 Bataille considera que a soberania que ele fala é sinônimo de comunicação.93 

Obviamente não estamos nos referindo a um significado vulgar de comunicação. Tal 

conceito é muito importante para teorização da literatura em Bataille. Pelo fato 

liberdade da literatura em falar tudo que é possível, “a tarefa literária autêntica só é 

concebível no desejo de uma comunicação fundamental com o leitor. (Não falo da 

massa dos livros destinados a ludibriar, a baixo custo, o grande público.)”94 Em seu 

capítulo dedicado ao autor francês Jean Genet, Bataille argumenta que a literatura 

começa a partir de “um autor soberano, para além das servidões de um leitor isolado, 

e se dirige à humanidade soberana.”95 Isso é, para Bataille, exatamente o oposto que 

é feito por Genet: este rejeita a possibilidade de comunicação. Genet prefere se 

enclausurar numa solidão que impede dele atingir o momento soberano da 

existência; o autor francês se abandonou, plenamente, ao Mal:  

 

É por se recusar à comunicação que Genet não atinge o momento soberano – 

em que ele cessaria de reconduzir tudo a suas preocupações de ser isolado, ou, 

como diz Sartre, de simplesmente ‘ser’; é na medida em que se abandona sem 

limite ao Mal que a comunicação lhe escapa. Tudo se esclarece neste ponto: o 

que atola Genet se deve à solidão em que ele se encerra, em que aquilo que 

subsiste dos outros é sempre vago, indiferente: é, numa palavra, que ele faz em 

seu solitário proveito o Mal a que recorreu a fim de existir soberanamente.96 

 

 Genet, em sua ânsia de querer negar todos os valores, encontra-se 

apaixonado pelo valor soberano.97 O problema da (falha) comunicação de Genet é 

que ele reduz seu leitor a uma coisa, e aqui Bataille critica Sartre, pois este afirma 

                                                     
92 Ibid., p. 26. 
93 “Não há nenhuma diferença entre a comunicação forte assim representada e o que chamo de 
soberania.” (Ibid., p. 192 
94 Ibid., p. 22. 
95 Ibid., p. 181. 
96 Ibid., p. 194, grifos do autor. 
97 “Mas Genet, que se liga à negação de todo valor, não deixa de estar enfeitiçado pelo valor supremo, 
por aquilo que é santo, soberano, divino.” (Ibid., p. 172.) 
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que a comunicação sagrada/poética é aquela em que o leitor é transformado em 

coisa:  

Isso é precisamente o que Genet é a seus próprios olhos quando se olha na alma 

do leitor: para os leitores, ele é um olhar que se eleva da palavra; e como os 

Justos se sentem transformados em coisa por esse olhar, Genet, que se inclina 

sobre essas almas que se espessam e coagulam diante de seus olhos como uma 

maionese, revela-se como o fermento secreto que está causando essa 

solidificação.98 

 

 Para Bataille, a comunicação forte presente no sagrado e na literatura é o 

completo oposto daquilo que Sartre afirma, porque a coisa é aquilo que pode ser 

isolado, enquanto a comunicação não pode ser isolada pois ela exige que haja um 

outro. Bataille chega ao ponto de afirmar que na comunicação o próprio sujeito se 

torna a própria comunicação. Se esse pressuposto não for satisfeito, não há 

comunicação, apenas o isolamento das coisas. Segundo Bataille:  

 

Sartre, um bocado arbitrariamente, fala de uma forma de comunicação sacra, ou 

poética, em que assistentes ou leitores ‘se sentem transformados em coisa’. Se 

há comunicação, a pessoa a quem se dirige a operação, em parte, no instante, 

transforma-se ela mesma em comunicação (a mudança não é nem completa 

nem duradoura, mas, a rigor, tem lugar, senão não há comunicação); de todo 

modo, a comunicação é o contrário da coisa, que se define pela possibilidade de 

ser isolada.99 

 

 Como dissemos anteriormente, a soberania humana consiste numa negação 

de si mesmo. E sendo a própria literatura um meio de soberania (assim como o 

erótico e o sacrifício), podemos afirmar que um autor busca escrever para se 

desaparecer em sua obra. Bataille percebe explora esta necessidade do 

                                                     
98 “That is precisely what Genet is in his own eyes when he looks at himself in the reader's soul: for the 
readers, he is a gaze that rises up from the word; and as the Just feel themselves changed into a thing 
by this gaze, Genet, who is bent over these souls that are thickening and coagulating before his eyes 
like a mayonnaise, reveals himself as the secret ferment which is causing this solidification.” (SARTRE, 
Jean-Paul. Saint Genet: Actor and Martyr. Trad. Bernard Frechtman. 1 ed. Minneapolis, MN: University 
of Minnesota Press, 2012, p. 552, tradução nossa.) 
99 BATAILLE, Georges. A Literatura e o Mal. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2015, p. 181-182, grifos do autor. 
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desaparecimento ao analisar as obras de Sade. Para Bataille, a essência dos livros 

de Sade é a destruição. 100  Porém, esta destruição não se satisfaz apenas em 

aniquilar seus cenários ou seus personagens sujeitos às mais cruéis torturas. Esta 

sede por aniquilação apenas está saciada quando destrói o autor e a obra: “É que a 

essência de seus livros é destruir: não apenas os objetos, as vítimas, postos em cena 

(que estão ali tão somente para responder à fúria de negar), mas o próprio autor e 

sua obra.”101  

 Portanto, a partir dessa informação sobre a destruição que o autor quer fazer 

de si mesmo, podemos agora compreender porque Bataille dá tanta importância à 

escrita. A poesia é privilegiada pois ela pode nos retornar à intimidade perdida, 

àquela ausência de limite que tínhamos como predominante antes de sermos 

coisificados. William Blake que descobriu isso em primeira mão, Bataille argumenta: 

o poeta inglês percebeu que o ser humana tem uma identidade com a poesia tão forte 

que pode se opor ao poder da moral e da religião e de imanentizar a religião, assim 

como devolver à poesia ao nosso mundo não-coisificado, pois ela pode negar o limite 

das coisas. Conforme afirma o pensador francês acerca da soberania da poesia:  

 

Essa identidade entre o homem e a poesia não tem apenas o poder de opor a 

moral e a religião, e de fazer da religião a obra do homem (e não de Deus, não da 

transcendência da razão), ela devolve à poesia o mundo onde nos movemos. 

Esse mundo, de fato, não é redutível às coisas, que nos são ao mesmo tempo 

estranhas e subordinadas. Esse mundo não é o mundo profano, prosaico e sem 

sedução, do trabalho (é aos olhos dos ‘introvertidos’, que não encontram a poesia 

na exterioridade, que a verdade do mundo se reduz à verdade da coisa): só a 

poesia, que nega e destrói o limite das coisas, tem a virtude de nos devolver à 

sua ausência de limite; o mundo, numa palavra, nos é dado quando a imagem 

que temos dele é sagrada, pois tudo o que é sagrado é poético, tudo o que é 

poético é sagrado.102 

 

                                                     
100 É interessante que apontemos que Bataille considera que o segredo que Sade escondeu em sua 
obra é o fato dele ter sido, na realidade, um masoquista: “O segredo de Sade residiria no fato de ele 
ser masoquista.” (Ibid., p. 121-122.) 
101 Ibid., p. 104. 
102 Ibid., p. 80. 
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 Somos capazes de fazer a seguinte pergunta: os romances de Bataille se 

encaixam nessas características que foram apresentadas por ele em sua análise dos 

autores? Quiçá seja justamente isso que explique o porquê de seus tantos 

pseudônimos em obras, não apenas para evitar consequências jurídicas, mas 

também para poder se perder na própria escrita. Bataille se comunica conosco a 

partir de seus relatos de transgressões que progressivamente ganham mais peso 

com o andar da narrativa, assim como sua prosa que nos coloca em estado de 

desorientação devido aos seus pulos abruptos temporais e espaciais. E o mesmo 

vale para a sua escrita filosófica, que nos apresenta um desafio ao negar e rejeitar 

estruturais tradicionais da filosofia. Podemos portanto, afirmar que ler Bataille é uma 

experiência que nos coloca no limite do nosso ser, e está aí a importância de lê-lo, 

nesse dia e época. 

 



 

7. CONCLUSÃO 

 

 Vamos recapitular o que apresentamos neste trajeto longo: no primeiro 

capítulo mostramos como funciona a exclusão do heterogêneo pelo homogêneo, e 

como essa exclusão busca negar o fato de quê o homogêneo precisa do 

heterogêneo. Também alertamos como o fascismo se forma, segundo Bataille, ao 

cooptar forças heterogêneas e incluí-las na homogeneidade estatal. Terminamos 

mostrando como Bataille configura sua heterologia, o estudo daquilo que é 

absolutamente diferente: não podemos nem acoplá-lo nem rejeitá-lo, e sim 

reconhecer a diferença irredutível presente nele. 

 No segundo capítulo explicitamos como Bataille usa dos avanços 

antropológicos de sua época para desenvolver a noção do dispêndio como base da 

sociedade: seja no potlatch dos indígenas norte-americanos, seja nas ostentações 

aristocráticas, seja no esbanjamento discreto burguês. Após isso mostramos como 

Bataille argumenta que o sol é o dador de uma energia infinita que ronda toda a vida 

terrestre. Também mostramos como a sociedade asteca lidava com seu dispêndio, 

e como Bataille percebia o Plano Marshall como um retorno a essa dádiva sem 

contra-dádiva. 

 No terceiro capítulo fizemos uma demonstração de como era a vida imanente 

dos animais antes do advento das ferramentas que tornaram o homem um ser que 

pensa nos seus semelhantes e dessemelhantes como coisas a serem subordinadas 

à sua vontade; logo, animais e plantas tornaram-se coisas. E a instituição que foi 

fundada para trazer o profanado de volta ao sagrado foi o sacrifício, porém só pode 

ser sacrificado (tornado sacro) aquilo que tinha potencial de ser espírito, a saber, 

animais, plantas, e em determinadas sociedades decadentes seres humanos. 

Mostramos também como Bataille rejeita a noção hegeliana de morte como início da 

sabedoria e avança a tese que a morte nada revela, apenas nos retorna à intimidade 

perdida. 

 No quarto capítulo expomos como Bataille vê o erotismo sendo uma atividade 

que vai contra o cálculo utilitário. Mostramos como o desnudamento do erotismo é 

similar à morte do sacrifício e também como ocorre a comunicação da intimidade 

em tal ato. Depois falamos de como dois interditos essenciais – um sobre a morte e 
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outro sobre o erotismo – são fundamentais para o predomínio da utilidade. Porém, 

as religiões permitiam a transgressão, que aceitava o interdito porém o quebrava. 

Transgressão esta que nos abre as portas para um mundo divino para além das 

necessidades de trabalho e utilidade. 

 No último capítulo descrevemos certas características recorrentes dos 

romances e contos de Bataille tais quais: o narrador libertino em primeira pessoa; a 

mulher que é assertiva sexualmente; a mulher inocente que é corrompida; a prosa 

econômica e direta ao ponto; as tramas minimalistas com poucas personagens, etc… 

Depois mostramos como tudo isso está presente no primeiro romance do autor, 

História do Olho, e como esse romance transgride tanto em seu conteúdo quanto na 

sua forma, indo além de ser mero livro erótico. Por fim, demonstramos como, para 

Bataille, a literatura tem acesso exclusivo para lidar com o Mal, e que a literatura que 

busca fazer aquilo que o Bem faz estaria negando a si mesma. Além do mais vimos 

como a soberania é afirmada na literatura por meio da negação tanto do autor quanto 

do leitor para poderem se comunicarem, se desnudando tal qual no erotismo. 

 Esperamos que com nosso trabalho tenhamos conseguido aprofundar a 

filosofia e pensamento de Bataille numa forma que fique clara as continuidades e 

descontinuidades de sua obra, que nos permite que pensemos uma filosofia aberta, 

com conceitos abertos. Além do mais, temos a esperança que este trabalho venha a 

interessar que futuros leitores de Bataille leiam suas obras – as fictícias e as teóricas 

–, porque é um autor que dialogou com vários outros e também influenciou muitas 

grandes figuras do pensamento posterior. Não quisemos com esse trabalho 

homogeneizar Bataille, muito menos cooptá-lo; e é por isso que precisamos ler 

Bataille traçando o desejo que está em suas palavras, pois se não fizermos isso 

corremos o risco de negar sua heterogeneidade.  

 



 

REFERÊNCIAS 
 
 

AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: O Poder Soberano e a Vida Nua I. Trad. Henrique 
Burigo. 2 reimp. Belo Horizonte, Editora UFMG, 2002. 
 
______. O Aberto: O Homem e o Animal. Trad. Pedro Mendes. 2 ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2017. 
 
ARAUJO, Pedro. Em busca da continuidade perdida: erotismo e morte em Georges 
Bataille. Intuitio, v. 13, n. 1, p. e34275, 10 jun. 2020.  
 
______. “Homogeneidade e Heterogeneidade no pensamento do jovem Georges 
Bataille: a estrutura psico-econômica da sociedade”. In: CASTRO, Fabio Caprio Leite 
de; ROSA, Brandon Jahel da; MARQUES, Cristian. (Org.). Filosofia e Psicanálise: 
Psicopolítica e as Patologias Contemporâneas, V. 1. 1 ed. Porto Alegre, RS: Editora 
Fundação Fênix, 2020, p. 215-230. 
 
______. Ser Humano, Ser Dilacerado: A Antropologia Filosófica de Georges Bataille. 2018.  
Trabalho de Conclusão de Curso – Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018.  
 

BAUDRILLARD, Jean. A Troca Simbólica e a Morte. Trad. Maria Stela Gonçalves e 
Adail Ubirajara Sobral. São Paulo, SP: Edições Loyola, 1996. 
 
______. When Bataille Attacked the Metaphysical Principle of the Economy. Trad. Stuart 
Kendall. Scapegoat Journal, Toronto, n. 5, p. 44-49, Verão/Outono 2013. 
 
BATAILLE, Georges. A Experiência Interior, seguida de Método de Meditação e Postscriptum 
1953: Suma Ateológica, vol. I. Trad. Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 
2016.  
 
______. A Literatura e o Mal. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 
2015. 
 
______. A Parte Maldita, precedida de “A Noção de Dispêndio”. Trad. Júlio Castañon 
Guimarães. 2 ed. rev., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016. 
 
______. Documents: Georges Bataille. Trad. João Camillo Penna e Marcelo Jacques de 
Moraes. Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2018. 
 
______. Hegel, a Morte e o Sacrifício. Trad. João Camillo Penna. Alea, Rio de Janeiro, v. 15, n. 
2, p. 389-413, jul./dez. 2013.  
 
______. História do Olho. Trad. Eliane Robert Moraes. 3. ed. São Paulo: Cosac Naify, 2015.  
 
______. O Culpado, seguido de A Aleluia: Suma Ateológica, Vol. II. Trad. Fernando Scheibe. 1 
ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017. 
 



 

 

 

 

188 | A REVOLTA CONTRA A UTILIDADE: A Improdutividade em suas Diversas Facetas na Obra de G. Bataille 

 

______. O Erotismo. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 
2014. 
 
______. Teoria da Religião, seguida de “Esquema de uma História das Religiões”. Trad. 
Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016.  
 
______. The Psychological Structure of Fascism. Trad. Carl R. Lovitt. New German Critique, n. 
16, p. 64-87, inverno, 1979. 
 
______. Sobre Nietzsche: Vontade de Chance, seguido de Memorandum; A Risada de 
Nietzsche; Discussão sobre o Pecado; Zaratustra e o Encantamento do Jogo: Suma 
Ateológica, vol. III. Trad. Fernando Scheibe. 1 ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017. 
 
______. Visions of Excess: Selected Writings, 1927-1939. Trad. Allan Stoekl, Carl R. Lovitt e 
Donald M. Leslie, Jr. 2 reimp. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986. 
 
CASTELLO BRANCO, Lucia. O que é Erotismo? 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2004.  
 
DERRIDA, Jacques. A Escritura e a Diferença. Trad. Maria Beatriz Marques Nizza da Silva, 
Pedro Leite Lopes e Pérola de Carvalho. 4 ed. 2 reimp. São Paulo: Perspectiva, 2014. 
 
______. O Animal que Logo sou (A Seguir). Trad. Fábio Landa. 2 ed. São Paulo: Editora UNESP, 
2011. 
 
______. Points: Interviews, 1974–1994. Trad. Peggy Kamuf et al. Stanford, CA: Stanford 
University Press, 1995. 
 
DIDI-HUBERMAN, Georges. A Semelhança Informe: ou o Gaio Saber Visual segundo Georges 
Bataille. Trad. Caio Meira, Fernando Scheibe e Marcelo Jacques de Moraes. 1 ed. Rio de 
Janeiro: Contraponto, 2015. 
 
DINIZ, Guilherme Grané. A Questão da Transgressão em Sade e Bataille. Pólemos, Brasília, 
v. 6, n. 12, p.115-127, 2017  
 

DURKHEIM, Émile. As Formas Elementares da Vida Religiosa: o Sistema Totêmico na 
Austrália. Trad. Paulo Neves. 1 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 
 

DWORKIN, Andrea. Pornography: Men Possessing Women. Nova Iorque: PLUME, 1991. 

 
ESPOSITO, Roberto. Categorias do Impolítico. Trad. Davi Pessoa. 1 ed. Belo 
Horizonte: Autêntica Editora, 2019. 
 
FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade I: A Vontade de Saber. Trad. J. A. Guilhon 
de Albuquerque e Maria Thereza da Costa Albuquerque. 13 ed. Rio de Janeiro: Graal, 
1999. 
 
_______. “Prefácio à Transgressão”. In: MOTTA, Manoel Barros da (org.). Estética: Literatura 
e Pintura, Música e Cinema. Trad. Inês Antran Dourado Barbosa. 2 ed. 1 reimp. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2009, p. 28-47. 

 



 

 
 

 
Pedro Antonio Gregorio de Araujo | 189 

 

FREUD, Sigmund. Obras Completas, volume 11: Totem e Tabu, Contribuição à 
História do Movimento Psicanalítico e outros textos (1912-1914). Trad. Paulo César 
de Souza. 1 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 
 
GIRARD, René. A Violência e o Sagrado. Trad. Martha Conceição Gambini. São Paulo: 
Editora Universidade Estadual Paulista, 1990. 
 
HABERMAS, Jürgen. O Discurso Filosófico da Modernidade: Doze Lições. Trad. Luiz 
Sérgio Repa, Rodnei Nascimento. 1 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
 
HEGARTY, Paul. Georges Bataille: Core Cultural Theorist. Londres: SAGE, 2000. 
 
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do Espírito. Trad. Paulo Meneses. 8 
ed. Petrópolis, RJ: Vozes; Bragança Paulista: Editora Universitária São Francisco, 
2013. 
 
JORON, Philippe. A Vida Improdutiva: Georges Bataille e a Heterologia Sociológica. 
Trad. Tânia do Valle Tschiedel. Porto Alegre: Sulina, 2013. 
 
KOJÈVE, Alexandre. Introdução à Leitura de Hegel. Trad. Estela dos Santos Abreu. 1 
ed. 1 reimp. Rio de Janeiro: Contraponto, 2014; 
 

LÊNIN, Vladímir Ilitch. O Estado e a Revolução: a Doutrina do Marxismo sobre o 
Estado e as Tarefas do Proletariado na Revolução. Trad. Edições Avante!. 1 ed. São 
Paulo: Boitempo, 2017. 
 
LIPPI, Silvia. Os Percursos da Transgressão (Bataille e Lacan). Trad. Pedro Henrique 
Bernardes Rondon. Ágora, Rio de Janeiro, v. 12, n. 2, p. 173-183, jul.-dez. 2009.  

 
MARCONDES FILHO, Ciro. Paixão, Erotismo e Comunicação: Contribuições de um Filósofo 
Maldito, Georges Bataille. Hypnos, São Paulo, n. 21, p. 208-230, 2008, p. 213.  
 
______. A Produção Social da Loucura. São Paulo: Paulus, 2003.  

 
MAUSS, Marcel. “Ensaio sobre a Dádiva”. Trad. Paulo Neves. In: CASTRO, Celso (org.). 
Textos Básicos de Antropologia: Cem Anos de Tradição. 1 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 
2016, p. 83-92. 
 
MBEMBE, Achille. Necropolítica: Biopoder, Soberania, Estado de Exceção, Política da 
Morte. Trad. Renata Santini. São Paulo: n-1 edições, 2018. 
 
MORAES, Eliane Robert. O Corpo Impossível: a Decomposição da Figura Humana: de 
Lautréamont a Bataille. 2 ed. São Paulo: Iluminuras, 2017. 
 
NANCY, Jean-Luc. A Comunidade Inoperada. Trad. Soraya Guimaraes Hoepfner. 1 ed. Rio de 
Janeiro: 7Letras, 2016. 
 



 

 

 

 

190 | A REVOLTA CONTRA A UTILIDADE: A Improdutividade em suas Diversas Facetas na Obra de G. Bataille 

 

NOYS, Benjamin. Georges Bataille: A Critical Introduction. Londres; Sterling, VA: Pluto Press, 
2000. 
 
OTTO, Rudolf. O Sagrado: Aspectos Irracionais na Noção do Divino e sua Relação com o 
Racional. Trad. Walter O. Schlupp. São Leopoldo: Sinodal/EST; Petrópolis: Vozes, 2007. 
 
SAFATLE, Vladimir. O Circuito dos Afetos: Corpos Políticos, Desamparo e o Fim do Indivíduo. 
2 ed. rev., 4. reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2018. 
 

SARTRE, Jean-Paul. Baudelaire. Trad. Martin Turnell. 15 ed. Nova Iorque: New 
Directions, 1972. 
______. Saint Genet: Actor and Martyr. Trad. Bernard Frechtman. 1 ed. Minneapolis, MN: 
University of Minnesota Press, 2012. 
 
SCHEIBE, Fernando. Coisa Nenhuma: Ensaio sobre Literatura e Soberania (na Obra de 
Georges Bataille). Tese (Doutorado em literatura) - Centro De Comunicação e Expressão. 
Universidade Federal De Santa Catarina, 2004. 
 
SONTAG, Susan. A Vontade Radical: Estilos. Trad. João Roberto Martins Filho. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2015. 

 
VIEIRA, Suzana de Castro Amaral. Introdução à Metafísica de Georges Bataille. Perspectiva 
Filosófica, [s. l.], v. 41, n.1, p. 1-12, 2014.  

 
WINNBUST, Shannon (org.). Reading Bataille Now. Bloomington: Indiana University 
Press, 2007. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


