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RESUMO

O presente trabalho tem por finalidade determinar o emprego, a

concepção e a relação dos termos Erotismo e Religião em Georges Bataille.

Serão enfatizados os textos que concentram as principais dimensões de sua

obra, a saber: O Erotismo, As Lágrimas de Eros e a Experiência Interior.

Nesses, o autor expõe a dimensão epistemológica da experiência erótica e seu

fundamento religioso.

Bataille elabora um encontro entre a religião e a sexualidade, encontro

esse que desafia o ato da continuidade e descontinuidade humana, superando

o ser e condenando esse ser. Assim, vida e morte se encontram no desvendar

do erotismo e da religião, sendo o erotismo a substância da vida interior do

homem, identificando-o em profundidade com a experiência religiosa.

A abordagem praticada na pesquisa foi problematizadora e aproximativa,

cuja intenção foi descobrir o sentido essencial da erótica batailliana,

produzindo-lhe uma compreensão. Sem um rigor pré-feito, foi proposto um

caminhar pelas obras. Passou-se pelas influências teóricas que forjaram o

encontro dos conceitos a uma leitura crítico-geográfica do corpo documental

eleito, privilegiando a estrutura conceptual de Erotismo e Religião e seus

correlatos: a interdição, a transgressão, o sacrifício, a morte, a vida, a

continuidade e a descontinuidade.

Por fim, a investigação teve como ponto central os conceitos de

Erotismo e Religião e a inter-relação existente na experiência do êxtase

místico.



ABSTRACT

 

The objective of the present work is to determine the use and

conception, as well as the relation with each other, of the terms Erotism and

Religion in the writings of Georges Bataille, emphasising Erotism: Death and

Sensuality, The Tears of Eros and Inner Experience, texts which concentrate

the main dimensions of his oeuvre. In these, the author exposes the

epistemological element of erotic experiences and their religious foundations.

Bataille composes an encounter between religion and sexuality, a

meeting that defies the action of human continuity and discontinuity,

superseding and condemning the being. Thus, life and death meet by means of

the discovery of erotism and religion, being erotism the inner life substance of

humans, deeply identifying them with religious experiences.

The adopted approach for the present work was approximative and

problem-focused, intended to dare to discover the essential meaning of the

bataillian erotica, reaching an understanding. With no pre-conceived rigour, a

journey throughout his works is hereby proposed. We go from the theoretical

influences that caused the meeting of the aforementioned concepts to a critical

and geographical interpretation of the chosen body of documents, favouring the

conceptual structure of Erotism and Religion and their correlated terms:

interdiction, transgression, sacrifice, death, life, continuity and discontinuity.

Finally, the central focus of this study is on the concepts of Erotism and

Religion and their inter-relation within the experience of mystical ecstasy.

 



RESUME

Cette mémoire a l’objectif de déterminer l’usage, la conception et aussi la

relation des vocables Erotisme et Religion dans l’œuvre de Georges Bataille, en

soulignant L’Erotisme, Les Larmes d’Eros et L’Expérience Intérieure, textes qui

concentrent les principales dimensions de son ouvrage. Dans ceux-là, l’auteur

présente le caractère épistémologique de l’expérience érotique et son

fondement religieux.

Bataille élabore une rencontre entre la religion et la sexualité, une

rencontre qui défie l’acte de la continuité et de la discontinuité humaine, qui

dépasse l’être et, au même temps, lui condamne. Ainsi, la vie et la mort se

rencontrent grâce à la révélation du érotisme et de la religion, où l’érotisme est

la substance de l’existence intérieure de l’homme, qui lui identifie profondément

avec l’expérience religieuse.

L’approche pratiquée dans cette recherche a été celle de l’approximation

et de la problématisation, dont l’intention était d’oser découvrir le sens essentiel

de l’érotica bataillienne, en lui produisant une compréhension. Sans aucune

rigueur préconçue, un séjour à travers l’œuvre a été proposé. Nous avons

passé des influences théoriques qui ont forgé la rencontre des concepts à une

lecture critique et géographique sur le corps de documents choisi, en

privilégiant la structure conceptuelle du Erotisme, de la Religion et de ses

termes corrélatifs: l’interdiction, la transgression, le sacrifice, la mort, la vie, la

continuité et la discontinuité.

 Finalement, cette recherche a eu comme point principale les concepts

d’Erotisme et de Religion et la corrélation entre eux dans l’expérience de

l’extase mystique.
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INTRODUÇÃO

A motivação para este estudo faz parte de um itinerário, um percurso

acadêmico que se inaugurou na graduação em Psicologia e se estendeu à

Teologia. O desejo de uma investigação mais profunda sobre a temática da

sexualidade humana e da religião marcou a minha permanência nesse objeto de

pesquisa.

Assumindo a necessidade de um estudo com maior alcance sobre o tema,

ingressei no mestrado em Ciências da Religião na PUC-SP, onde me propus a

uma reflexão sobre a sexualidade feminina e a religião1.

Após as alterações no campo da pesquisa da sexualidade que superaram a

marginalização ao qual estava relegada, principalmente com o advento da

epidemia de HIV/Aids na década de 80, quando os estudos passaram a focalizar o

comportamento e as práticas sexuais, a sexualidade contemporânea se colocou

em pauta, com freqüência associada a uma dimensão comportamental.

Muito embora já tivesse conquistado uma dimensão mais perspicaz da

sexualidade e desenvolvido estudos de especialização em Sexualidade Humana2,

a inquietação sobre a relação entre sexualidade e religião, persistia. Pois, as

                                                
1 Dissertação defendida em 2002, sob o título: “Sexualidade Feminina e Religião: estudo de um
grupo de Mulheres Batistas na cidade de São Paulo”.
2 Monografia de especialização apresentada em 2004, na Faculdade de Medicina da USP, sob o
título: “Em Busca da Potência: A construção da identidade masculina à luz das teorias de
Representação Social e Gênero”.
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inquirições partiam não de demandas à compreensão de aspectos sócio-

comportamentais, mas de abordagens cujo caráter refletia as forças e aportes que

explicassem a vida ou a morte da sexualidade, e a vida e a morte na sexualidade.

Dizendo de forma mais clara, buscava um saber que lançasse luz sobre os

fundamentos da erótica humana, almejava uma abrangência na qual surgisse uma

possibilidade de encontro epistemológico entre o sexo e o ato religioso, entre 

prazer sexual e o êxtase religioso. Assim, a hipótese que perseguia era de que os

conceitos de ‘erotismo’ e ‘religião’ guardavam a mesma origem conceptual no que

toca o fundamento ontológico e não puro e estritamente 'religioso' ou 'sexual' em

si. Não obstante, o autor – objeto nesta pesquisa – tem uma tese original que

elabora este encontro, quando articula com convicção que a religião e a

sexualidade desafiam o ato da continuidade e descontinuidade humana,

superando o ser e condenando esse ser. No tocante a isso, vida e morte se

encontram no desvendar do erotismo e da religião em Bataille.

Portanto, esta tese não explora a separação entre os dois termos, mas

busca definir e determinar a idéia de sagrado e de erotismo nas aproximações dos

termos morte, vida, sensualidade, sacrifício, transgressão, interdição, mística e

amor, entre outros, no autor.

Em O Erotismo (2004:12), Bataille considera que “a sexualidade é uma

experiência que permite ao humano ir além de si mesmo e superar a

descontinuidade que condena o ser”. O autor expõe a envergadura ontológica e

existencial da experiência da sexualidade e da experiência erótica. Vê no erotismo

a substância da vida interior do homem, identificando-o em profundidade com a

experiência religiosa. Nesse caso, o prazer seria desprezível se não fosse esse

aterrador movimento que ultrapassasse o ser, o que não caracteriza apenas o

êxtase sexual: “místicos de diversas religiões, especialmente os místicos cristãos,

vivenciaram-no da mesma forma (...) o ser nos é dado num transbordamento do

ser, não menos intolerável do que a morte.” (idem). Por isso, diz ele, “o erotismo é,

na consciência do homem, o que o leva a colocar o seu ser em questão”

(BATAILLE, 1987:33). Assim, está traçado o limite e o alcance deste estudo,
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exposto na percepção da possibilidade de um encontro entre religião e erotismo3

em Bataille.

O objeto desta pesquisa é, portanto, o Erotismo e a Religião, enquanto

conceitos na obra de Georges Bataille.

O autor nasceu em 1897, em Billom, França, e foi aluno da escola de

documentalistas. Trabalhou toda a sua vida como arquivista e bibliotecário na

Biblioteca Nacional da França, em Paris, onde morreu em 1962.

Em O Erotismo (1957), ele define a ação erótica como a parte mais

problemática em nós e defende que, dentre todos os problemas, o erotismo é o

mais misterioso, o mais geral e o mais isolado. Por isso persegue em toda a

narrativa uma busca por equacionar este problema, do erotismo ser pessoal e de

ser ao mesmo tempo universal.

As obras de Bataille fogem à tentativa de sistematização tradicional. Sabe-

se que os movimentos que impulsionam o escritor Bataille são determinados a fim

de clarificar o universo que cabem três grandes temas: a morte, o erotismo e a

idéia de transcendência. Sendo seu estilo fragmentário, no qual produz uma

“condução inacabada”.

A idéia de erotismo está construída sobre a noção de religião? Qual é de

fato a relação entre esses dois constructos conceptuais no autor?

A hipótese que orienta esta pesquisa é que o erotismo tem como

fundamento vida e morte, por isso se entrelaçam à noção religiosa de

continuidade e descontinuidade.

Para Bataille, o erotismo é, por excelência, uma ‘experiência interior’, na

medida em que seu sentido último está em conduzir o sujeito a um estado de

interioridade plena, onde o silêncio substitui o discurso: “O homem não é redutível

ao órgão de gozo, porém, esse órgão inconfessável ensina-lhe o seu segredo”

                                                
3 Em Bataille, a sexualidade está associada ao Erotismo, mas erotismo não se reduz à
sexualidade.
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(BATAILLE, 1981:13). Lugar do segredo, sim, mas não do “segredo” fabricado

pela sociedade disciplinar: trata-se, aqui, de um outro patamar de pensamento,

que ousa supor uma profundidade para além da trama social. “Todos nós, eu e

vós, existimos por dentro” – adverte o autor logo nas primeiras páginas de O

Erotismo (BATAILLE, 2004:20).

Bataille faz possível a busca da coesão profunda do espírito humano,

exposto esse às mais surpreendentes injunções. Coesão, pois, cujas

possibilidades se estendem do santo ao voluptuoso, aparentemente opostos,

porém dignos de conciliarem-se, a fim de que sobressaia a unidade do humano.

Assim, o erotismo é concebido no humano e não pode ser considerado

independentemente da história das religiões. Mais detidamente, Bataille interessa-

se por reencontrar a imagem de Deus na paixão humana.

O autor advoga que o erotismo traduz-se como a ‘aprovação da vida até na

morte’, o que significa redimensionar numa experiência de inteireza; a unidade do

espírito do homem desde as tremendas e recíprocas passagens do contínuo ao

descontínuo, do bem para o mal, do luminoso para o obscuro.

A vida não se opõe à morte, a vida aparece como o que se aprova mesmo

na morte. Para Bataille, tal experiência define o erotismo, a obscura força da luz

de Eros. Ele envolve nesta experiência o sacrifício, a dor e a aniquilação como

formas de alcançar a vida na morte e inclui as noções e funções das

transgressões diante de interditos para pontuar a força do Erótico.

Com efeito, embora a atividade erótica seja, antes de tudo, uma

exuberância da vida, tópica para com a reprodução da vida, não é estranha à

morte. Buscando em Sade a ancoragem para tal afirmação, Bataille revela a

relação entre a morte e a excitação sexual, quando a visão ou a imaginação da

morte podem dar aos doentes e aos que a almejam, o desejo de gozo sexual.

Não é somente que a reprodução se opõe ao erotismo, mas “o erotismo se

define pela independência do gozo erótico e da reprodução como fim” (2004:21).
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Num sentido mais fundamental, a reprodução é a chave do erotismo, pois coloca

em jogo dois seres descontínuos.

É para os seres descontínuos que a morte tem o sentido da continuidade

da vida, da continuidade do ser. A reprodução leva à descontinuidade dos seres e

ao mesmo tempo realça a sua continuidade em outros seres descontínuos. A

reprodução expressa a continuidade dos seres descontínuos pelo erotismo. A

reprodução intervém na passagem da descontinuidade à continuidade; há uma

fusão de dois seres vivos, em princípio, independentes da agonia e do

desaparecimento.

O erotismo surge como a concretude do sentimento de continuidade

profunda que os seres almejam. O homem busca a substituição do seu

isolamento. Julga que a morte “é o que arranca-nos da obstinação que temos de

ver durar o ser descontínuo que somos” (2004:28). Ficamos desencorajados

diante da idéia de que a individualidade descontínua que está em nós vai

repentinamente se aniquilar.

A violência maior para nós – a qual Bataille se refere – é a morte, essa

violência é o que nos sufoca no erotismo dos corpos: a violação do ser do

parceiro.

Toda a atividade do erotismo tem por fim atingir o ser mais íntimo, no ponto

onde ficamos sem forças, onde nos enfraquecemos e nos aniquilamos. Toda

realização erótica tem por princípio uma destruição da estrutura do ser fechado. A

ação decisiva é o desnudamento, a nudez se opõe ao estado fechado, quer dizer,

ao estado de existência descontínua. “É um estado de comunicação que revela a

busca de uma continuidade possível do ser além do retrair-se em si mesmo”

(2004:29). O que está em jogo no erotismo é sempre uma dissolução das formas

constituídas.

Expostas essas expressões/impressões do objeto no autor, reafirma-se que

a premissa norteadora deste estudo é que: o erotismo se dá como a forma de se

encontrar o sagrado.
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Diversos aspectos estudados entre religião e erotismo ou formas de se

conceituar ou tratar a sexualidade já se postaram como objeto, principalmente das

ciências sociais e humanas, porém a maneira pela qual se fizeram possíveis a

aproximação das duas categorias são tipicamente restritivas aos estudos de

abordagem descritiva, e aqui se refere às sínteses, comparações e análises

acerca de comportamentos sexuais – com um vasto leque de temas como o

casamento e o celibato, a monogamia e a poligamia, a paixão e o amor, o

velamento e os haréns, a moral e os aspectos físicos e espirituais – de

comunidades ou segmentos religiosos.

Ao mesmo tempo, nota-se a escassez de reflexões teóricas sobre o

erotismo e a religião, que geralmente aparecem como um ponto inserido nos

estudos dos rituais e representações, ou mais propriamente, das teorias sobre a

religião.

Sendo assim, o “conjunto” de estudos sobre o objeto aqui relevado é

composto por um ajuntamento de subcapítulos, parágrafos e temas afins, nem

sempre relacionáveis entre si e dispersos não só em obras sociológicas, mas,

também, filosóficas, antropológicas, históricas, literárias etc.

Diante do desafio de preterir aportes com registros bibliográficos sócio-

comportamentais e empíricos que cuidam de esboçar o visível, ao contrário e bem

ao tom batailliano, a intenção aqui é evocar o erotismo presente na história do

homem religioso.

Porém, é do conhecimento que o objeto erotismo é sensível e íntimo, pois a

tentativa de teorização sobre ele resvala-se numa quase ‘aventura’ metodológica.

Segundo o autor, tratar do Erotismo é discorrer sobre algo da ordem do

impossível.

Dito isso, a fonte desta pesquisa se concretiza no autor e na sua obra,

principalmente sobre O Erotismo, A experiência Interior e As Lágrimas de Eros.
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Bataille desenvolve e discorre sobre três formas de erotismo, a saber, o

erotismo dos corpos, o erotismo dos corações e o erotismo sagrado. O autor

advoga que “a procura sistemática de uma continuidade do ser para além do

mundo imediato requer um esforço essencialmente religioso” (2004:26).

Assim, tem-se a indicação dos termos definidos em vários sentidos.

O erotismo dos corações descrito por Bataille é um erotismo mais livre.

Aparentemente se separa da materialidade dos corpos. Porém, sabe-se que a

paixão dos amantes prolonga a fusão dos corpos entre eles; a paixão prolonga

essa fusão e também a principia. A essência do erotismo dos corações é a

substituição da persistente descontinuidade de dois seres por uma continuidade

maravilhosa entre dois seres. Mas esta continuidade é, sobretudo, sensível na

angústia, na medida em que ela é a busca na impotência e no tremor. A paixão é

a busca do impossível, por isso nos leva ao sofrimento.

A paixão promete uma saída ao sofrimento fundamental, do isolamento na

individualidade descontínua. Porém, começa-se na paixão o domínio do egoísmo

a dois com um sentimento de violação contínua da individualidade descontínua, e

isso quer dizer uma nova forma de descontinuidade.

A despeito disso, o ser amado é a transparência do mundo, o ser amado

equivale à verdade do ser. O ser amado está próximo da idéia do erotismo

sagrado, onde o outro é o ser pleno, ilimitado, que a descontinuidade pessoal não

limita mais. E, mais que isso, na ação erótica, os seres se dissolvem, revelando

sua continuidade. Como nos sacrifícios, não há somente desnudamento, há a

morte da vítima. Surge aqui o sagrado, como a continuidade do ser revelado aos

que num rito solene velam sobre a morte de um ser descontínuo. Na morte da

vítima, o elemento do sagrado revela a continuidade do ser à qual a vítima é

devolvida.

Bataille não desenvolve a idéia do erotismo sagrado a partir do erotismo

divino. Defende que o amor de Deus é uma idéia mais familiar, menos

desconcertante que o amor por um elemento sagrado. E que o erotismo se situa
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além do real imediato, longe, porém, de ser redutível ao amor de Deus.

Essencialmente, sabe-se que o divino é o idêntico do sagrado, mas o autor insiste

sobre a descontinuidade relativa da pessoa de Deus. Deus é um ser composto,

sua representatividade não deixa de estar ligada – tanto pela teologia bíblica como

pela teologia racional – a um ser pessoal, a um criador distinto do conjunto do que

é. A continuidade do ser de Deus não é conhecível, mas a experiência com o seu

ser nos é dada. Desta forma, a experiência rica para com o ser de Deus é a

experiência negativa, fundada na experiência mística.

A experiência mística introduz no mundo um elemento que só tem lugar

negativo na construção do pensamento intelectual, pois a experiência mística

revela a ausência de objeto. Em Bataille, a experiência mística nos imbui do

sentimento da continuidade, uma vez que temos em nós a força de operar uma

ruptura de nossa descontinuidade. A experiência mística prescinde de meios que

não dependem da vontade, como nos erotismos dos corpos e corações.

A experiência erótica ligada ao real é uma espera de um ser determinado e

de circunstâncias favoráveis. O erotismo sagrado, dado na experiência mística,

quer somente que nada incomode o sujeito.

O campo erótico nos é aberto por uma recusa da vontade de retrair-se em

si mesmo. O erotismo abre para a morte. A morte abre para a negação da duração

individual. Cada forma de erotismo nos leva à indistinção, à confusão dos objetos

distintos. Ela nos leva à eternidade, nos leva à morte e à continuidade.

Diante dessas menções, o objetivo geral do estudo se faz simples: busca-

se determinar como se dá o emprego e a concepção dos termos: Erotismo e

Religião em Bataille; como também se pretende compreender a relação entre

erotismo e religião na obra deste autor, enfatizando O Erotismo, As Lágrimas de

Eros e a Experiência Interior, textos que concentram as principais dimensões de

sua obra. Nesses, o autor expõe a dimensão epistemológica da experiência

erótica e seu fundamento religioso.
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Ajudará a elucidar o objetivo acima o pontuar das influências de Nietzsche

e Sade e dos elementos que forjaram o encontro dos termos estudados em

Bataille.

E, ainda, almeja-se, aqui, apontar as aproximações objetais de temas

correlatos ao proposto, a saber: a interdição, o sacrifício, a transgressão, a morte

e a vida. Como também, intenta-se estabelecer as conexões conceptuais nas

idéias de mística e êxtase.

 Praticar-se-á nesta pesquisa uma abordagem problematizadora e

aproximativa, cuja intenção é arriscar descobrir o sentido essencial da erótica

batailliana, produzindo-lhe uma compreensão.

Bem ao tom da metodologia de Bataille, considerar-se-á percorrer suas

pistas, estabelecendo um roteiro cujos temas estão circunscritos ao objeto:

erotismo e religião.

Sem um rigor pré-feito, propõe-se aqui um caminhar pela obra. Muito

embora, negando-se a uma sistematização deste autor que tem a rigor o traquejo

desconecto em sua escrita, procurar-se-á realizar uma leitura crítico-geográfica

sobre o corpo documental eleito como objeto de estudo, privilegiando a estrutura

conceptual de Erotismo e Religião. Por fim, a investigação terá como ponto central

os dois conceitos e a inter-relação existentes entre eles na experiência do êxtase

místico.

1. GEORGES BATAILLE
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1.1 . Do Autor e sua Obra

Georges Bataille nasceu em Billon, França, em 1897; morreu em Paris, aos

sessenta e cinco anos.  Foi aluno da escola de documentalistas e trabalhou toda a

vida como arquivista e bibliotecário em Paris, na Biblioteca Nacional da França.

Convertido ao catolicismo, Bataille freqüentou o seminário em Reims,

abandonando-o, em 1917; pela École Nationale des Chartres, foi seminarista e

quase se tornou padre. Depois, perdeu a fé.

Essa transição da fé foi narrada pelo próprio autor e impactada pela morte

de seu pai.

Bataille, em W.-C., no prefácio de A História do Olho (2003) declara que:

O que mais me deprime: ter visto um grande número de

vezes (...) ele descia de sua cama de cego e paralítico (meu

pai reunia em um só homem, o cego e o paralítico). Era

penoso para ele descer da cama (eu o ajudava) (...) de

pijamas, vestindo quase sempre um gorro de algodão (ele

tinha uma barba grisalha rala, malfeita, um nariz grande de

águia e imensos olhos cavados, fixados inteiramente no

vazio (...) como meu pai me concebeu cego [completamente

cego, eu não posso arrancar meus olhos como Édipo]) (...)

(p. 97).

No dia 6 de novembro de 1915, numa cidade bombardeada, a quatro ou

cinco quilômetros das linhas alemães, seu pai morre em estado de abandono.
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Bataille e sua mãe o abandonaram durante o avanço alemão, em agosto de 1914.

Só após os alemães ocuparem e evacuarem a cidade é que retornaram.

Meu pai, um homem sem religião, morreu recusando ver o

padre. Na puberdade, eu também não tinha religião (minha

mãe era indiferente). Mas fui ver um padre em agosto de

1914 e até 1920, raramente passei uma semana sem

confessar meus pecados! Em 1920, mudei de novo,

deixando de acreditar em qualquer coisa que não fosse a

minha sorte. Minha devoção nada mais é que uma tentativa

de fuga: queria escapar do destino a qualquer preço (...)

(2003: 98)

 Após essa experiência, Bataille segue à leitura dos místicos e à descoberta

de Nietzsche, cujo dionisismo estimulou uma ruptura com a moralidade e a

racionalidade burguesas, aproximando seu pensamento da dimensão libertária

das experiências limítrofes, como o mal e o erotismo, essenciais em sua ficção

como nas novelas A História do Olho (1928), Madame Edwarda (1941) e O azul

do céu (1957).

Em 1922, uma viagem de estudos o leva à Espanha, onde trava contato

com a tauromaquia, cujos aspectos religiosos e estéticos o interessam. Das

inúmeras manifestações humanas capazes de colocar o homem em contato com

seu íntimo mais turvo e abissal, a tourada é, certamente, um dos exemplos mais

completos, complexos e fascinantes, segundo Bataille.

Assumindo a tauromaquia como referência, o autor a analisa sob o ângulo

das relações que mantém notadamente com a atividade erótica, a arte

tauromáquica assumirá, bem se presume, o aspecto de um desses fatos

reveladores que esclarecem partes obscuras de nós mesmos, porque agem por

uma espécie de simpatia ou semelhança, e cuja força emotiva deriva de serem
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espelhos que guardam, já objetivada e como prefigurada, a imagem mesma de

nossa emoção4.

De volta à França, deixa-se impregnar pelas idéias de Marcel Mauss sobre

o sacrifício e a dádiva sem finalidade. Em 1924, é nomeado para o departamento

de Medalhas e Numismática da Biblioteca Nacional Francesa.

Sem integrar oficialmente ao grupo surrealista, aproxima-se de Michel

Leiris, André Masson e Antonin Artaud, ao mesmo tempo que descobre Sade.

Funda importantes revistas que se ocupam de etnologia, arte, sociologia, religião e

filosofia, como Documents, La Critique sociale (contemporânea das leituras de

Hegel no seminário de Kojève, ao lado de Queneau, Lacan, Caillois, Raymond

Aron e Merlaeu-Ponty), Acéphale5 (de 1936, congregando Masson, Pierre

Klossowski, Michel Leiris e Roger Caillois), além da influente e longeva Critique

(de 1951). São de seus últimos anos os influentes ensaios sobre O erotismo e A

literatura e o mal (1957).

                                                
4 Ver sobre este tema a obra do antropólogo, escritor francês e companheiro de publicação de
Bataille, Michel LEIRIS (1901-1990). Espelho da tauromaquia. São Paulo: Cosac & Naify, 2002. O
leitor é levado a conhecer o modo instigante como Leiris concatena, em favor da compreensão da
"emoção", temas à primeira vista tão díspares como a tauromaquia, "a atividade passional (ou, de
modo mais restrito: genital)" (p. 12), estética e religião. Decisiva para tanto é a categoria de
"tangência": "assim como Deus [...], encontra-se entre os inúmeros fatos que constituem nosso
universo certa espécie de nós ou pontos críticos que poderíamos geometricamente representar
como lugares onde o homem tangencia o mundo e a si mesmo" (p. 11). Esses lugares -
acontecimentos, objetos; por exemplo, a corrida de touros - teriam o poder, "por um brevíssimo
instante, de trazer à superfície insipidamente uniforme em que habitualmente deslizamos mundo
afora alguns elementos que pertencem com mais direito à nossa vida abissal, antes de deixar que
retornem - acompanhando o ramo descendente da curva - à obscuridade donde haviam emergido
(...)" (p. 12).
5 Este foi um periódico sem periodicidade, foi uma publicação por ano em quatro anos (sendo vol. I,
II, III e IV – duplo e o V), em vez de quatro publicações por ano, como era a proposta inicial dos
organizadores da revista. O número I (junho 1936): La Conjuration Sacrée apresenta o Anti-Deus
de Bataille, chamado Acéphale: ‘’Para além daquilo que sou, encontro um ser que me faz rir
porque é sem cabeça, que me enche de angústia porque é feito de inocência e de crime: ele tem
uma arma de ferro em sua mão esquerda, chamas semelhantes a um sacré-coeur em sua mão
direita. Reúne numa mesma erupção o Nascimento e a Morte. Não é um homem. Não é tampouco
um Deus. Ele não é eu mas é mais eu do que eu: seu ventre é o dédalo em que se desgarrou a si
mesmo, me desgarra com ele e no qual me acho sendo ele, é dizer, monstro’’. A revista é dedicada
à Nietzsche, anunciando em sua contracapa para o próximo volume: uma “Réparation à
Nietszche”, como uma defesa à sua dita identidade fascista. Ver SURYA 1992, páginas 71-75.
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A História do olho (1928) foi sua primeira obra, escrita sob o pseudônimo de

Lord Auch6, novela que marca a estréia do autor no mundo das letras.

Às voltas com inquietações filosóficas e hábitos desregrados, o jovem

Bataille começou a escrever estimulado por seu psicanalista, Adrien Borel,

postando no papel suas fantasias e obsessões de infância.

A experiência da análise foi para Bataille uma ‘leitura de si, para si’.

Conforme sugere o seu biógrafo, SURYA (1992):

(...) se elaboram nas paragens mais próximas da existência.

Dessa existência, elas dizem qual é a determinação

profunda, ao mesmo tempo que operam um sábio trabalho

de descentramento e de metamorfose (...) (1992:126).

O resultado é uma narrativa erótica que mescla as reminiscências mais

dolorosas a uma fabulação livre de peias, armada de tal modo que o jogo da

ficção retire das circunstâncias pessoais o seu peso opressivo.

Assim, suas obras fogem à tentativa de sistematização. As temáticas que

lhe impulsionaram se circunscrevem a três grandes eixos: a morte, o erotismo e a

idéia de transcendência.

A interpretação sobre o erotismo dada por Bataille absorvia resquícios de

sua rebelião contra as normas. SARTRE (1947:174-229) chegou a chamá-lo de

“um novo místico”, exatamente por achar que Bataille não conseguira se livrar da

                                                
6 Bataille escreveu sob dois pseudônimos Lord Auch e Pierre Angélique.  No prefácio de à História
do Olho (2003), Bataille revela que o nome Lord Auch faz referência ao hábito de um dos seus
amigos que, quando irritado, em vez de dizer “aux chiottes”! [à latrina], ele abreviava dizendo: “aux
ch”.  Sendo que em inglês, Lord significa Deus (nas escrituras): Lord Auch é Deus se aliviando
(esta figura está ligada à imagem real de seu pai biológico). A vivacidade da história impede que
ela se torne pesada, ele diz. Cada criatura transfigurada por cada lugar: Deus mergulhado nela
rejuvenesce o céu (2003: 96).
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religião da sua infância e que essa representa uma neurose expressa nas formas

como ilustra a sexualidade e a vida humana.

BERSANI (1970:58) escreve que “Bataille não esperava a sua salvação

pelas palavras, pois elas o fascinam e o fazem se perder”. Na apresentação da

obra a Experiência Interior (1992 ) nos alerta: “proponho um desafio, não um livro”.

Sua primeira tentativa foi o livro W.-C., cujo manuscrito Bataille acabou

destruindo por se tratar de uma literatura sinistra. No prefácio de A História do

Olho (2003), confessa que:

Um ano antes da ‘A História do olho’, eu havia escrito um

livro intitulado W.-C.: um livrinho, uma literatura um tanto

louca. Ele era tão lúgubre quanto a ‘História do olho’ é

juvenil. O manuscrito foi queimado, o que não significa uma

perda, considerando-se minha atual tristeza: era um grito de

horror (horror de mim, não de minha devassidão) (...)

Bataille estava prestes a completar trinta anos de idade, vividos em estado

de crise. MORAES (2003), no prefácio Um olho sem rosto, o descreve:

Era um homem dividido: de um lado, a vida desregrada,

dedicada ao jogo, à bebida e aos bordéis; de outro, as

profundas inquietações filosóficas, fomentadas sobretudo por

suas leituras dos místicos, além de Nietzsche e Sade. Tal

cisão só fazia realçar a solidão de uma angústia que crescia

na mesma medida de usas obsessões fúnebres,

relacionadas à violência erótica e ao êxtase religioso (...) (p.

8).
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Em Bataille, testemunha-se o primado da experiência sobre o enunciado: “o

momento supremo excede necessariamente a interrogação filosófica”. Dirá ele: “o

excesso excede ao fundamento”, concluindo o prefácio à Madame Edwarda

(BATAILLE, 1981:14). Talvez seja essa uma chave para se compreender o lugar

central da literatura na obra batailliana e, ainda, a razão pelas quais as imagens

literárias ganham, em seus ensaios filosóficos, importância igual à dos conceitos,

principalmente no que toca a noção de religião e de erotismo.

O maior biógrafo de Bataille, Michel SURYA (1992:39), afirma que o

pensamento de Bataille:

Transcende e transgride a sua própria vida pessoal e se

converte em pensamento impessoal desnudando-se no

anonimato da dor, do riso, do desejo, do corpo e da escrita.

Sua obra é uma confissão e meditação universal, e a sua

própria pessoa é o sujeito desta meditação.

De 1916 a 1962, Georges Bataille não cessou de escrever, formulou seus

trabalhos, constituídos de narrativas, de novelas, de poesias, de artigos

econômicos, históricos e estéticos e de estudos teóricos. Sua obra é extensa,

porém era só antes conhecida pelos amigos. Bataille chegou a utilizar dois

pseudônimos: Lord Auch, quando publicou A História do Olho, em 1928; e Pierre

Angélique, quando publicou, em 1937, a obra Madame Edwarda. A Experiência

Interior foi a primeira obra publicada com o nome de Georges Bataille, em 1943.

São de seus últimos anos os influentes ensaios sobre O erotismo e A

literatura e o mal (1957).

Para escrever seu último texto, As lágrimas de Eros, em 1961, Bataille –

vítima de uma doença incurável – jogou todos os seus esforços. Esse livro

apresenta, em um estilo conciso, a presença do erotismo na história da

humanidade.
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E em sua carta a Caillois, Bataille desenvolveria o estado de suas

elaborações referentes à sexualidade:

Os trabalhos de Freud permitiram saber que os impulsos

sexuais se traduzem também em nossas aspirações

elevadas: elas se exprimem em particular na religião, e

finalmente, na arte e na literatura. Nós somos assim, pela

psicanálise, nas antípodas da maneira de ver antiga, para a

qual a sexualidade é a tara congênita de uma criatura

aspirando a perfeição. Se os resultados da psicanálise estão

na base do conhecimento moderno da sexualidade, deve-se

hoje, sem negligenciá-los, ir além. Nós podemos reencontrar

a significação do erotismo no plano onde se colocava

outrora a religião. Talvez estejamos, desta forma, diante de

uma das descobertas as mais certas de nosso tempo. É

neste sentido ao menos que nós podemos aceder às últimas

conseqüências de nossa revolução sexual. Eis o que hoje

podemos avançar: na verdade fundamental, o erotismo é

sacro, o erotismo é divino (...) (BATAILLE, 1987:632).

Georges Bataille não passou ao largo dos textos de Freud7, que ele lera

desde 1923. Essa leitura, precedida pela leitura de Nietzsche, treinou-o em uma

escritura de um singular extremismo.

                                                
7 Para maior aprofundamento sobre a apoximação de Bataille e Freud, ver em LETHIER, 2000,
paper que apresenta uma pesquisa da relação de Bataille com Lacan, especificamente,
sustentando que esses dois autores influenciaram-se mutuamente em suas obras. Trata da
repercussão da obra de Freud sobre os surrealistas franceses e rastreia ressonâncias da obra de
Bataille na obra de Lacan, demonstrando como essas ressonâncias são perceptíveis na sutileza de
uma análise de significantes. Trabalho apresentado no Colóquio da instituição francesa GREC:
L'Écrit du Corps, em 8 de dezembro de 1991 e publicado na revista La Part de L'Oeil, Bruxelles,
Número 10, novembre 1994.
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A noção da consciência humana da civilização impôs em Bataille a

postulação sobre a vida e a morte; a natureza civilizatória para Bataille, como em

Sade e Nietzsche, é ‘uma madrasta que devora os seus filhos’, ele diz:

A natureza [morte] nos violenta para sairmos da vida e da

carne, de uma imundície sangrenta (...) a matéria mesma, no

mesmo momento em que nos distanciamos dela, torna-se

objeto privilegiado de nossa náusea (...) (1973:52)8.

Nietzsche e Sade são influências decisivas na obra de Bataille,

essencialmente acerca da teoria da moral da transgressão, na qual empresta a

inspiração desses dois autores para uma resignificação da moral e da violência

[na natureza] enquanto formas de experimentar o absoluto, o excesso e o

impossível, constructos esses presentes em toda a obra batailliana.
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1.2. Das Influências

1.2.1. Nietzsche

No preâmbulo de A Experiência Interior, Bataille chega a dizer que gostaria

que seu livro fosse como a obra Gaia Ciência, de Nietzsche9, sobre o qual

afirmou: “Não há quase nenhuma frase onde a profundidade e a graça não se

dêem carinhosamente a mão”.

Nietzsche teve uma influência decisiva no pensamento de Bataille,

principalmente no que tange às suas reflexões sobre Deus e o impossível, os

quais se fundam no conceito de morte.

Para Bataille (1992:175), Deus é:

À mão quente

                                                                                                                                                    
8 Tradução da autora.
9 Wilhelm Friedrich Nietzsche (1844-1900), o filósofo-filólogo criador de Zaratustra e de outros
tantos livros e textos de filosofia, criador, a bem dizer, de uma nova atitude diante da vida, de uma
nova filosofia, sem deixar, contudo, de demolir umas tantas outras. Em 1871, quando Nietzsche
tinha 27 anos de idade e já dois de professor de filologia clássica na Universidade de Basiléia,
aparece o seu primeiro livro: O Nascimento da Tragédia. Desde então se constitui a definição da
natureza do trágico em tema central da filosofia de Nietzsche, tema este que irá relacionar-se
intimamente com todos os demais, inclusive com o da morte de Deus.
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Eu morro, tu morres

Onde está ele

Onde estou

Sem rir

Estou morto

Morto e morto

Na noite retinta

Flecha atirada

Sobre ele.

A relação de Bataille com Nietzsche, de acordo com SURYA (1992), é

desde o início dos anos 20, coincidindo, não por acaso, com o momento de sua

“conversion à rebours” — de católico a debauché.

O fato é que os fascistas se tinham apropriado de Nietzsche de tal forma

que isto — Nietzsche ser um precursor do fascismo — tornou-se verdade inclusive

para seus opositores — para quem a diferença bem clara de nível ideológico entre

Nietzsche e seus sucessores fascistas não pode chegar a esconder o fato

histórico fundamental, que faz de Nietzsche um dos principais ancestrais do

fascismo.

Nesse lugar, numa espécie de terceira margem é onde se apresenta a

importância de Nietzsche para Bataille, e onde se posiciona a revista Acéphale:

“Que seja o anti-semitismo, o fascismo, que seja o socialismo, não há mais que

‘utilização’. Nietzsche se endereçava a espíritos livres, incapazes de se deixar

utilizar” (BATAILLE, 1934:4)
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E aqui se cruza uma questão — que não mais deixará Bataille — que se

anuncia nessa recusa à utilização da soberania.

Ele diz :

‘A DOUTRINA DE NIETZSCHE NÃO PODE SER ASSUJEITADA’.  Ela

pode somente ser seguida. Colocá-la em seguida, ao serviço

de que quer que seja de outro é uma traição que releva do

desprezo dos lobos pelos cães (...) (BATAILLE, 1934:4).

A soberania postulada equivale no fundo à inexistência de todo e qualquer

ente soberano (cabeça: Deus, chefe, sujeito).

O acéfalo exprime mitologicamente a soberania votada à

destruição, a morte de Deus, e nisso a identificação ao

homem sem cabeça se compõe e se confunde com a

identificação ao super-humano que é todo inteiro ‘morte de

Deus’. (BATAILLE, 1934:20)

É somente na ausência de qualquer ente soberano que o homem pode ser

não ele mesmo soberano, mas ser de tal forma que a soberania tenha lugar.

AGAMBEN (2002: 56) reconhece que em Bataille “a negatividade é sem

emprego e com respeito à consciência, ele pensou uma dimensão limite na qual a

‘potência de não’ não parece mais subsumível na estrutura do que seja de fato o

soberano”, mas que, no entanto, permanece um pensador da soberania.

Confirma essa visão da soberania como algumas proposições sobre a

‘morte de Deus’: que julga o ‘tempo’ como “objeto de êxtase”.
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Vale dizer, não importa seu sujeito, mas a revolução como acontecimento

soberano em que “a autoridade não pertence mais a Deus, mas, ao tempo cuja

exuberância livre mete os reis à morte, ao tempo encarnado hoje no tumulto

explosivo dos povos” (BATAILLE, 1934:20).

Se alguma dúvida restava quanto à impossibilidade de se fazer da

soberania o predicado de um sujeito qualquer10, o número duplo III e IV de

Acéphale, em que esse aparece transfigurado em Dionysos, vem solapá-la de vez:

a soberania tem parte ligada com a ‘desindividuação’, com o êxtase.

Acéphale acentua que foi Nietzsche, no final do século XIX, quem, em mais

alto e bom tom, proclamou a morte de Deus e do homem.  Nietzsche, com a morte

de Deus, estaria proclamando que o conceito de uma deidade teria sido

suplantado pelo de uma consciência criativa alojada no âmago do sujeito

individual, e isto caracterizaria uma peculiaridade das disposições fundamentais

do saber do século XIX, em que Bataille se situa.

É, em grande parte, sobre essa oposição que se escreve a Crônica

nietzscheana publicada por Bataille:

Entre as diversas oposições que mantêm a existência dos

homens sob a dura lei de Heráclito, não há mais verdadeira

nem mais inelutável que aquela que opõe a Terra ao Céu, à

“necessidade de punir” as turvas exigências da tragédia; de

um lado compõem-se a aversão ao pecado e a claridade do

dia, a glória e a repressão militar, a rigidez imprescritível do

passado; do outro, a grandeza pertence às noites propícias,

à paixão ávida, ao sonho obscuro e livre: a potência é dada

ao movimento e, por isso, quaisquer que sejam as

                                                
10 Bataille cita a esse respeito um texto de Lèvinas que se, por um lado, tal o próprio Bataille,
desconstrói a idéia de um “Eu soberano”. “As misteriosas vozes do sangue, os apelos da
hereditariedade e do passado ao qual o corpo serve de veículo perdem sua natureza de problemas
submetidos à solução de um Eu soberanamente livre”, por outro, o faz justamente em favor de um
outro o ‘sub-objeto’: o biológico. Cf. BATAILLE in Acéphale, 1934, v. II, p. 10.
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numerosas aparências, arrancada ao passado, projetada nas

formas apocalípticas do porvir; de um lado uma composição

de forças comuns limitada à tradição estreita — parental ou

racial — constitui uma autoridade monárquica e se

estabelece como uma estagnação e um infranqueável limite

da vida; do outro um laço de fraternidade que pode ser

estranho ao laço de sangue é atado entre homens que

decidem entre eles consagrações necessárias; e o objeto de

sua reunião não tem por fim uma ação definida, mas a

existência ela mesma, A EXISTÊNCIA, É DIZER, A TRAGÉDIA (...)

(1939:18).

Reveste-se, pois, de muita importância interpretar o trágico em Nietzsche,

porque será no fenômeno do trágico que esse percebe a natureza da realidade.

Nele, o tema estético adquire condição de princípio fundamental.

Dionísio era imortal. Os deuses gregos antigos eram todos imortais. Por

que haveria os gregos de admitir um deus mortal, se os deuses eram aquilo que

eles próprios eram, uma vontade de ser eternamente? E, sendo os deuses como

os homens, tinham as imperfeições e as virtudes desses; além de disputarem e

litigarem entre si e serem passíveis de perdas e danos. Freqüentemente se

imiscuíam nas questões dos homens e tomavam partido das suas paixões. E os

homens se sentiam favorecidos ou desfavorecidos pelos deuses. Se uma pessoa

errava, era porque um deus a havia cegado; se outra matava, era porque um deus

a havia para tal fortalecido ou capacitado; se alguém era bem sucedido, era

porque um deus fora seu amigo.

Entre os gregos antigos, os homens  pareciam querer a vida daquela

maneira transcorrendo eternamente, como para com os seus deuses. Esses

deuses morreram? Sim, morreram. “Morreram de rir ao escutar um Deus dizer que

era o único”, escreveu NIETZSCHE (1994:65).

Põe-se, pois, que o problema comum entre religião, especialmente a

ideologia cristã e o pensamento trágico, é o sentido da existência. Eis aí o
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problema supremo sobre qual Bataille se debruça inspirado por Nietzsche, que

pode ser enunciado de outra forma: quem é Deus? Deus morreu, e o homem?

Nesta longa história, a do sentido da existência, serviu-se do sofrimento

como um meio para provar a injustiça da existência e ao mesmo tempo para lhe

encontrar uma justificação superior e divina. A existência é culpada na medida em

que sofre; mas porque sofre, expia e é resgatada. Mas é Dionísio quem permite

ver a armadilha que aí se esconde: fazer da existência um fenômeno moral e

religioso. O que está no fundo de tudo isso é uma maneira sutil de depreciá-la, de

torná-la passível de um juízo moral e sobretudo juízo de Deus.

Bataille advoga que não se pode acrescentar à linguagem a palavra que

supera as palavras, a palavra Deus, essa palavra destrói sempre seus limites, pois

ela não recua diante de nada. Ela própria é uma enormidade.

Alguém que tenha a menor suspeita a respeito disso se cala.

Ou procurando a saída, e sabendo-se preso nas próprias

armadilhas, procura nela o que, podendo aniquilá-lo, torna-o

semelhante a Deus, semelhante a nada (...) (BATAILLE,

2004: 424).

Nihil é, pois, uma palavra latina que significa nada, coisa nenhuma. Dela

deriva a palavra niilismo, que significa aquilo que se baseia sobre o nada, que

valoriza o nada. Sim, porque em tudo existe um valor, sendo o valor último, o valor

dos valores, a própria vida. Valorizar o nada, aquilo que é próprio do niilismo,

significa não valorizar a vida. E valorizar o nada está muito próximo do nada de

valor.

Mas, o que é valorizar o nada? Significa não valorizar o tudo, que é a vida.

Assim, niilismo é valorizar o que está fora da vida. Niilismo significa que os mais

altos valores se depreciam, falta a meta, falta a resposta ao porquê. O niilismo
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radical é a convicção da mais absoluta insustentabilidade da existência

(DELEUZE, 1987).

Posto isso, para além de influências políticas, Bataille absorve e desenvolve

em suas obras as grandes inquirições trazidas por Nietzsche: o que é a vida e  a

morte? Que é o homem? Quem é Deus? Esses temas são sintetizados sob a

forma de uma problemática maior: A erótica e a religião são formas do Ser

Soberano superar a impossibilidade, a descontinuidade?

"O êxtase nasce de um desequilíbrio", afirma Bataille. Como entender essa

premissa? É preciso lembrar o solo trágico em que o êxtase nasce. Assim, ele é

uma espécie de exigência decorrente do afastamento do homem em relação à

natureza.

O homem necessita representar para si mesmo a tragédia de seu

desespero causado, sobretudo, pela angústia diante da morte, pelo sofrimento do

eu em sua ferida incurável.

Não é outro o sentido da ascese para os místicos. A ascese é uma

promessa de êxtase, que envolve etapas ou graus a serem atingidos no caminho

da salvação, e que culmina com a expiação da culpa.  Produto de um mundo

trágico, demasiado humano, fruto do artifício, o êxtase é uma forma de compensar

o desequilíbrio da alma mortificada pela angústia do sujeito, sujeito que é quase

nada.

Seria o êxtase um ensaio para a morte? Talvez um ensaio em que a

experiência da morte (ou sua antecipação) se desse num cruzamento faiscante

com a do erotismo num movimento de excesso e transgressão. O que Bataille

chama de método na experiência interior é justamente o jogo múltiplo das forças

que submetem o homem e anulam seu saber. A dívida com Nietzsche é aqui

considerável. Exacerbação de forças, transmutação de valores, moral do

soberano, vontade de chance. Nada define melhor o homem que sua relação com

a perda. A atividade humana em geral é prova disso. Mas são as atividades que



36

expressam o gasto inútil ou a livre despesa, como a poesia, as artes, a guerra, o

erotismo, que melhor exprimem a condição humana.

 1.2.2. Sade

A literatura erótica é imensa e pertence a todas as nações e épocas. Desde

a antiguidade existem dicionários e inventários do saber erótico. São compêndios

e tratados que contêm reflexões e observações de natureza técnica, por assim

dizer, destinadas a estimular ou provocar o prazer, o desejo e o êxtase. Mais do
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que reflexões, são receitas. Inspiradas pela religião, magia, higiene, curiosidade

ou sensualidade, essas obras limitam a oferecer métodos para aproveitar a

energia sexual.

Existem também as descrições de biólogos, psicólogos e outros

especialistas. Raros são os casos em que vão além de sua esfera particular e se

desdobram numa meditação realmente filosófica ou reflexiva.

Sade não propõe um quadro das paixões sexuais, mas uma idéia do

homem. PAZ (1999) mostra as bizarras sutilezas do pensamento de Sade,

obcecado pela idéia de prazer e dor. E, ainda, descreve-o como um dos primeiros

a pensar o erotismo. Ele afirma que Sade é um Platão ao contrário; cada uma de

suas obras encerra vários diálogos filosóficos, morais e políticos. Seja em

castelos, mosteiros, bosques ou alto-mar, nas masmorras, nos palácios ou na

cratera de um vulcão, os corpos se unem e de desenlaçam, ardem, sagram,

perecem, conforme a ordem do pensamento e do desejo.

Sade chegou a algumas verdades, a partir de certos princípios que

considera evidentes, sem recorrer à experiência direta ou à observação. Ele utiliza

ao máximo o método dedutivo e combinatório, ou seja, por meio de um imenso

trabalho especulativo, preconiza o que se pode chamar de filosofia do desejo.

Sade descobriu realizações que são nossas. O seu principal interesse é de ordem

filosófica. Sua originalidade maior consiste em ter pensado o erotismo como uma

realidade total, cósmica, quer dizer, como realidade.

Nas primeiras páginas de Juliette, libertinos ultrajam uma jovem. A vítima

está quase sucumbindo. Ao perceber isso, alguém diz: “é preciso pedir socorro,

Madame”, disse a Delbére. “É de esperma que eu preciso”, responde a abadessa

(...)”. A filosofia de Sade se encerra nessa resposta brutal. A raiva é chave da

formidável fecundidade de sua obra.

Sade – afirma PAZ (1999:55) – é inigualável e pode ser capaz de isolar e

definir esse princípio único, a fonte do erotismo e da própria vida.
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No pensamento de Sade, o erotismo não se deixa reduzir a

um princípio. Seu reino é o da singularidade irrepetível;

escapa continuamente à razão e constitui um domínio

oscilante, regido pela exceção e pelo mimo. Se não podemos

defini-lo, podemos descrevê-lo. Antes de uma explicação,

apresenta-se uma geografia, um catálogo (...) (PAZ

1999:55).

Todos os atos eróticos são desvarios, desarranjos; nenhuma lei, material ou

moral, os determina.  Sua própria diversidade delata a falta de significação moral.

Em Sade, as paixões variam de indivíduo para indivíduo; mais ainda, são

intercambiáveis. Uma vale a outra. As paixões secretas assim são não porque

sejam menos fatais, isto é, menos naturais que as normais. Para se satisfazer,

não vacilam em violar as leis públicas. Contudo, são mais violentas porque são

mais naturais e, a mesma coisa acontece com os prazeres cruéis. São os mais

antigos, os mais naturais – não são chamados de bestiais? A natureza é singular,

é uma fonte de fenômenos. A normalidade é uma convenção social, não um fato

natural.

Sade proclama uma espécie de declaração de direitos das paixões.

Defende que as paixões se distinguem pela violência. Uma paixão será tanto mais

enérgica quanto mais resistências tiver de vencer. As paixões secretas e as

paixões cruéis são as mais fortes. Seu outro nome é destruição.

E tampouco é à toa que o texto de KLOSSOWSKI diga, a partir de Sade,

que:

O ultraje a infligir à Natureza, seria cessar de ser indivíduo,

para totalizar imediatamente e simultaneamente tudo o que

contém a Natureza; seria conseguir chegar a uma pseudo-

eternidade, a uma existência temporal, aquela da polimorfia
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perversa. Tendo renegado a imortalidade da alma, as

personagens de Sade, em troca, pousam sua candidatura à

monstruosidade integral (...) (1993:61).

Mas vale notar que, embora tratando de uma espécie de comunhão, esse

estado é aqui alcançado por meio da imaginação erótica que escolhe os

momentos de solidão e de espera do indivíduo — momentos em que o mundo e

os seres estão ausentes — para invadir seu eu, e que corresponderia, assim, a

uma tentativa inconsciente de recuperar todo o possível que vem do impossível

pelo fato da tomada de consciência do eu — essa formação tendo permitido a

realização do outro eu — logo a uma atividade de agressividade, em detrimento da

realidade exterior, tendo por fim reaver sua integridade original.

Haverá lugar para o homem? Sade muitas vezes se perguntou sobre isso.

Embora suas respostas fossem contraditórias, nunca duvidou de que o homem

fosse um acidente da natureza. Todo o seu sistema repousa sobre essa idéia.

Sade não ignora tudo aquilo que nos separa dos animais; observa que não se

trata de diferenças essenciais. As chamadas qualidades humanas são de ordem

natural – especialmente criadas para saciar os apetites e os desejos, nada mais.

As conseqüências filosóficas e morais dessas idéias são muito claras: desaparece

a distinção entre criação e destruição. Não há vida ou morte.

A supressão da dualidade já vem de Heráclito, dos estóicos, de Lucrécio e

muitos outros. No entanto, ninguém havia aplicado com o rigor de Sade essa idéia

ao mundo das sensações. Sua filosofia esboça a relação paradoxal entre dor e

prazer. À medida que cresce e se faz mais intenso, o prazer roça a zona da dor. A

intensidade da sensação nos leva ao pólo oposto; uma vez tocado esse extremo,

opera-se uma espécie de reversão e a sensação muda de digno.

O que lhe interessa nesta relação bipolar é o alcance psicológico: o

descobrimento da interdependência do prazer e da dor. O verdadeiro prazer, o

mais forte prazer, intenso e duradouro é dor exasperada que, por sua violência, se

transforma de novo em prazer. Sade reconhece esse prazer como inumano.
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As paixões são naturais. Aboli-las é impossível; reprimi-las é nos mutilar ou

provocar explosões mais destruidoras. Em Sade, a religião é uma impostura na

qual o medo se junta à ferocidade: um deus irreal e um inferno ridículo. Nossas

leis sagram o crime e a opressão – os privilégios, a propriedade, as prisões, a

pena de morte. Se desaparecerem as leis e as religiões, sacerdotes, juízes e

carrascos, o homem poderá realizar-se.

Tudo estaria permitido: o homicídio, o roubo, o incesto, os prazeres

proibidos e as paixões malditas. Sade propõe, em resumo, a substituição do crime

público (a civilização) pelo crime privado. Mas, a sociedade de Sade não é só uma

utopia irrealizável; é uma impossibilidade filosófica – se tudo é permitido, nada é

permitido. No entanto, a libertinagem não é uma escola de sensações e paixões

extremas, mas a busca de um estado mais além das sensações.

Sade nos propõe uma impossibilidade lógica ou um paradoxo místico:

gozar na insensibilidade. Sensação de angústia e total desamparo. A raiz

geradora do erotismo é a dissolução universal.

A sociedade libertina é impossível, mas não o é o libertino solitário.

Aparece, talvez pela primeira vez na época moderna, a figura do super-homem.

O que distingue um ser do outro é sua resistência diante do desejo. Essa

resistência não é só de ordem física, mas também psíquica. Por mais completo

que seja o domínio sobre o outro, existe sempre uma zona intransponível, uma

partícula inacessível. No pensamento de Sade, o outro é inacessível não porque

seja impenetrável, mas porque é infinito.
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Cada homem oculta um infinito. Ninguém pode possuir totalmente o outro

pela mesma razão que ninguém pode dar-se inteiramente. A entrega total seria a

morte, total negação tanto da posse quanto da entrega. Pedimos tudo e nos dão

um morto, nada. Enquanto o outro está vivo, seu corpo é também uma

consciência que me reflete e me nega.

KLOSSOWSKI (1983) afirma que Sade procede à desintegração do

homem, a partir de uma liqüidação das normas da razão11.  A consciência de Sade

se constrói sobre um interdito: “censurar Deus”.

A transparência erótica é enganosa: nós nos vemos nela, nunca vemos o

outro. O objeto erótico deve gozar de uma espécie de consciência condicional: ser

um morto em vida.

Diante disso, o erotismo em Sade encarna, pois, duas figuras

emblemáticas: a do religioso solitário e a do libertino. Emblemas opostos, mas

unidos no mesmo movimento: ambos negam a reprodução e são tentativas de

salvação ou libertação pessoal diante de um mundo caído, perverso, incoerente e

irreal. A castidade surge neste contexto apenas como um caminho entre outros. É

uma prova, um exercício que fortalece o homem espiritualmente e o permite dar

um salto da natureza humana em direção ao sobrenatural.

   Como no caso das práticas coletivas, o iogue e o asceta se servem das

práticas sexuais do erotismo não para se reproduzir, mas para alcançar um fim

propriamente sobrenatural – seja esta a comunhão com a divindade, o êxtase, a

libertação ou a conquista do ‘incondicionado’.  Muitos textos religiosos, dentre eles

                                                
11 Pierre Klossowski (1983) tenta definir a posição filosófica de Sade. O autor defende que o
ateísmo racional de Sade é herdeiro das normas monoteístas, das quais mantém a economia
unitária da alma com a propriedade e a identidade do ‘eu’ responsável, e que a soberania do
homem é o princípio e o fim do ateísmo racional. Sade fez do ateísmo a “religião” da
monstruosidade integral, e esta religião comporta uma ascese que é a da reiteração prática dos
fatos, na qual ele mesmo confirma a insuficiência do ateísmo. Esta idéia sadiana re-introduz o
caráter divino da monstruosidade – divino no sentido de que sua presença real nunca se atualiza,
senão por meio dos ritos, ou seja, dos atos reiterados. Segundo Klossowski, não é o ateísmo que
condiciona e libera a monstruosidade sadiana, mas, em contraposição esta o constrange, ele des-
racionaliza o ateísmo, visto que por este último ele tenta racionalizar sua própria monstruosidade.
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alguns grandes poemas, não vacilam em comparar o prazer sexual com o deleite

extático do místico e com a beatitude da união com a divindade.

Todavia, o que diz a experiência religiosa – sobretudo por

meio do testemunho dos místicos – é precisamente que o

erotismo, que é sexualidade transfigurada pela imaginação

humana, não desaparece, porém, muda, transforma-se

continuamente e, não obstante, nunca deixa de ser o que é

originalmente: impulso sexual (...) (PAZ, 1994: 24).

Na figura do libertino, não há união entre religião e erotismo; ao contrário,

há oposição nítida e clara: o libertino afirma o prazer como o único fim diante de

qualquer outro valor.

O libertino quase sempre se opõe com paixão aos valores e crenças

religiosas ou éticas que postulam a subordinação do corpo a um fim

transcendente. A libertinagem faz fronteira, em um de seus extremos, com a

crítica, e transforma-se em uma filosofia; no outro extremo com a blasfêmia, o

sacrilégio e a profanação, formas contrárias à devoção religiosa. PAZ ressalta a

noção de que libertino foi o intelectual crítico da religião, das leis e dos costumes.

A transição foi insensível e a filosofia libertina converteu o

erotismo de paixão em crítica moral. Foi a máscara ilustrada

que assumiu o erotismo intemporal ao chegar a Idade

Moderna. Desde então o falo e a vulva se tornaram

ergotistas e fiscalizam nossos costumes, nossas idéias e

nossas leis (...) (1994:25).

A expressão mais total e literalmente cortante da filosofia libertina foi os

romances de Sade. Neles se denuncia a religião. Neles se denuncia a religião com
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não menos fúria que a alma e o amor. A relação erótico-ideal implica, por parte do

libertino, um poder ilimitado sobre o objeto erótico, unido a uma indiferença

igualmente sem limites sobre sua sorte; por parte do ‘objeto erótico’, uma

complacência total diante dos desejos e caprichos de seu senhor. Por isso os

libertinos de Sade exigem sempre absoluta obediência de suas vítimas. Essas

condições nunca podem ser satisfeitas; são premissas filosóficas, não realidades

psicológicas e físicas.

O libertino necessita, para satisfazer seu desejo, saber (e para ele saber é

sentir) que o corpo que toca é uma sensibilidade e uma vontade que sofrem. A

libertinagem exige certa autonomia em relação à vítima, sem a qual não se produz

a contraditória sensação que chamamos prazer/dor.

A libertinagem, filosofia da sensação, postula como fim uma impossível

insensibilidade: a ataraxia. Para esta filosofia Eros é uma divindade que comunica

a obscuridade com a luz, a matéria com o espírito, o sexo com a idéia, o aqui com

o além. O erotismo é um ritmo: um de seus acordes é separação, o outro é

regresso, volta à natureza reconciliada. O além erótico está aqui e é agora

mesmo.

PAZ evoca tal experiência como a do regresso à realidade primordial,

anterior ao erotismo e ao êxtase.  Este regresso não é fuga da morte nem

negação dos aspectos terríveis do erotismo: é uma tentativa de compreendê-los e

integrá-los à totalidade. Compreensão não intelectual, mas sensível: saber dos

sentidos.

O que Sade propôs aos seus leitores é uma espécie de humanidade

soberana12, ele imaginou privilégios exorbitantes em relação aos dos senhores e

reis. Outrora, o desejo geral fizera com que os caprichos eróticos de um

personagem exuberante fossem ilimitadamente satisfeitos.

                                                
12 Assim como em Nietzsche, a soberania postulada equivale no fundo à inexistência de todo e
qualquer ente soberano (cabeça: Deus, chefe, sujeito).
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O personagem soberano de Sade não é apenas aquele que uma multidão

leva ao excesso. A satisfação sexual de acordo com o desejo de todos não é

aquela que Sade pode desejar para seus personagens de sonho.

Em sua vida, afirmou Bataille, Sade levou o outro em consideração, mas a

imagem que ele teve da realização, e que ele remoeu na solidão do cárcere,

exigia que o outro deixasse de ser considerado (2004).

Nesse mesmo sentido, Maurice Blanchot afirmou que a moral de Sade está

fundada sobre o fato da solidão absoluta.

Sade disso e repetiu isso sob todas as formas: a natureza

nos faz nascer sós, não existe nenhuma espécie de relação

de um homem com outro. A única regra de conduta é,

portanto, a de que prefiro tudo o que me afeta de uma

maneira feliz e que considero nada tudo o que de minha

preferência possa resultar de mal ao outro. A maior dor dos

outros, sempre conta menos que meu prazer. Não importa

que eu deva comprar o gozo mais fraco por um conjunto

inusitado de perversidades, pois o gozo me lisonjeia, ele está

em mim, mas o efeito do crime não me toca, ele está fora de

mim (...) (1949:220).

Em síntese, o pensamento de Sade é a negação de uma realidade que o

funda. O pensamento de Sade, em sua integralidade, é a conseqüência de

momentos que a razão ignora. E, por definição, o excesso fica fora da razão.

O excesso, portanto, une Bataille a Sade. Nos dois o excesso pelo qual

afirmam suas verdades não de natureza a fazer com que elas sejam facilmente

admitidas. Porém, é possível, a partir das afirmações que eles nos propõem,
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compreender bem que a ternura nada muda no jogo que liga o erotismo à morte.

E, conseqüentemente, os aspectos que evocam o excesso erótico representam

sempre uma desordem.

No sistema de Sade, é a forma ruinosa do erotismo; e em Bataille, a

maneira sublime do erotismo quase divino.

Bataille vê que o centro do mundo sádico é a ‘exigência da soberania a qual

se afirma por uma imensa negação’. Blanchot (1979) chamou a apatia de Sade

neste estado de “o espírito de negação aplicado ao homem que escolheu ser

soberano.”

Bataille supõe como Sade raciocina e diz:

O indivíduo de hoje representa uma certa quantidade de

força; na maior parte do tempo ele dispersa essas forças,

alienando-as em benefício desses simulacros que são os

outros, Deus, o ideal; por essa dispersão, ele comete o erro

de esgotar suas possibilidades desperdiçando-as, mas erra

mais ainda ao fundar sua conduta sobre a fraqueza, pois, se

ele se desgasta para os outros, é porque ele acredita ter

necessidade de apoiar-se neles (...)  (BATAILLE, 2004:268).

A idéia central desse pensamento é que o homem se enfraquece gastando

suas forças inutilmente, e ele gasta suas forças por se crer fraco. Mas o

verdadeiro homem sabe que é só, e ele aceita sê-lo. Nesse estado, o ser é

indiferença ao ser, passando para a insignificância. E, o ser também é excesso do

ser, ele é elevação ao impossível.

Essa apatia, ressalta MORAES (1994), lembra a distância, o deslocamento

e o afastamento – princípio fundador da libertinagem. Apatia, aphateia: o homem

deve suportar, impávido, todas as dores; e evitar, deliberado, todos os prazeres –
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aconselhando a indiferença pelas paixões – identificada sobre tudo na tradição

cristã, passando por vários místicos.

Esse aspecto reflete homem moderno para qual o mundo sagrado é uma

realidade ambígua: a existência não pode ser negada e pode-se fazer sua história,

mas isso não é uma realidade apreensível. Esse mundo tem por base condutas

humanas cujas condições parecem não mais nos ser dadas e cujos mecanismos

escapam à consciência.

O homem racional sendo, por excelência, consciente, sabe que os fatos de

ordem religiosa só agem sobre sua consciência de uma maneira completamente

exterior. Ele os admite de má vontade e, se for necessário a eles conceber o

passado, os direitos que realmente tiveram, não lhes concede o menor direito no

presente, em todo caso porque o horror não está separado deles. Em um sentido,

o erotismo de Sade se impõe mais facilmente às consciências que às antigas

exigências da religião: hoje, ninguém poderia negar que existem impulsos ligando

a sexualidade à necessidade de fazer o mal e matar.

Assim, os instintos denominados sádicos conferem ao homem um meio de

dar razão a certas crueldades. No tocante a isso, Bataille dirá que a religião não é

outra coisa que a explicação de fato de uma aberração (2004: 286).

De fato, a história das religiões, apenas numa pequena medida, levou a

consciência a reconsiderar o sadismo e o erotismo.

BEAUVOIR (1961:16), numa reflexão conscienciosa, faz o seguinte

julgamento de Sade: “o que o caracteriza singularmente é a tensão de uma

vontade que se dedica a realizar a carne sem nela se perder”.  Se por carne se

compreende a imagem carregada de valor erótico, isso é decisivo. BATAILLE

(1992) corrobora, lembrando que sendo o erotismo a atividade sexual de um ser

consciente, nem por isso em sua essência ele deixa de escapar da consciência.
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Portanto, o que Sade quis fazer em suas obras foi trazer à consciência

exatamente aquilo que o revoltava. Aos seus olhos, o mais revoltante era o mais

poderoso meio de provocar prazer.

Dessa maneira, ele não somente chegava à revelação mais singular, mas,

desde o início, propunha à consciência o que ela não podia suportar. Ele mesmo

se limitou a falar de irregularidade. Geralmente, as regras que seguimos têm em

vista a conservação da vida; conseqüentemente, a irregularidade leva à

destruição. Contudo, em Sade, a irregularidade não tem sempre um sentido tão

nefasto.

A sua obra comumente introduz irregularidades. Às vezes ela insiste no

caráter irregular do mais simples elemento de atração erótica.  Sobretudo, de

acordo com os personagens cruéis que ela coloca em cena, nada ‘esquenta’ mais

que a irregularidade. Exemplo disso é que, para ele, é possível gozar tanto

durante orgias, matando e torturando, como arruinando uma família, um país ou

roubando.

Na visão de Bataille, ninguém antes de Sade associou a excitação sexual,

compreendendo o mecanismo dos reflexos – que são a ereção e a ejaculação – à

transgressão da lei.

Somente hoje compreendemos que, sem a crueldade de

Sade, não teríamos abordado tão facilmente esse campo

outrora inacessível em que se dissimulavam as mais

penosas verdades. Não é tão fácil passar do conhecimento

das extravagâncias do gênero humano (hoje ligadas a

nossos conhecimentos sobre as interdições e as

transgressões) ao conhecimento de suas extravagâncias

sexuais. Nossa unidade profunda só aparece em último lugar

(...) (BATAILLE, 2004:308).
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Se o homem hoje alcança profundamente a consciência do que significa

para ele a transgressão, é porque Sade lhe preparou o caminho. E, compreende

que a consciência está aberta para o que mais violentamente o revolta: o que mais

violentamente nos revolta, está em nós.

Na perspectiva de Sade, a morte é desviada para o outro, e o outro é uma

expressão da vida.  
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2. (D)O EROTISMO

Bataille, em O Erotismo (2004), afirma que “o erotismo é um aspecto da

vida interior do homem” (p. 45). Defende que muitas vezes nos enganamos com

este conceito, pois ele projeta em todos um sentido somente de gozo e prazer,

porém refere-se a aspectos bem diversos, nos quais inclui também a dor, a morte

e o sentimento de aniquilamento. E, enganamo-nos com ele porque geralmente

buscamos “fora” de nós o objeto de desejo, mas este objeto responde à

interioridade do desejo. O erotismo é algo que vibra dentro de nós, é de dentro

para fora e é típico do homem.

Buscando diferenciar o erotismo da sexualidade, o autor esforça-se por

apontar o erotismo como a força que toca a consciência do homem, sendo assim

uma questão interior. Erotismo não é um sexo puro e simples, não é rudimentar,

não é animal. “Sexo é animal, só corpo. Erotismo é humano, é interno, é sensível”

(2004:46).

Uma das sínteses mais importantes acerca dessa pretensa diferenciação

foi dada por PAZ (1999):

 (...) os atos eróticos são instintivos: ao realizá-los, o homem

se cumpre como natureza. Essa idéia é um lugar-comum,

mas um lugar-comum paradoxal: nada mais natural do que o

desejo pelo sexo; nada mais natural que as formas em que

se manifesta e se satisfaz. Mesmo em suas expressões mais

simples e cotidianas – a satisfação do desejo, brutal,

imediata e sem conseqüências – o erotismo não se deixa
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reduzir à pura sexualidade animal. Entre ambos existe uma

diferença que não sei se devo chamar de essencial. Erotismo

e sexualidade são reinos independentes, embora pertençam

ao mesmo universo vital. Reinos sem fronteiras indefinidas,

mutantes, em mútua interpenetração, sem jamais se fundir

inteiramente. O mesmo ato pode ser erótico e sexual,

realizado por um homem ou animal. A sexualidade é geral; o

erotismo, singular (...) (1999:21).

Paz advoga que embora as raízes do erotismo sejam animais, vitais no

sentido mais rico da palavra, a sexualidade animal não esgota seu conteúdo. O

erotismo é desejo sexual e alguma coisa mais; e esse algo mais é o que constitui

sua própria essência. Esse algo se nutre da sexualidade, é natureza; e ao mesmo

tempo a desnaturaliza. A primeira diferença que ocorre, ao se pretender distinguir

erotismo de sexualidade, é atribuir ao primeiro uma complexidade que a segunda

não tem.

A sexualidade é vista como simples: o instinto põe em movimento um

animal para que realize um ato destinado à perpetuação da espécie. A

simplicidade tem origem num ato impessoal: o indivíduo serve à espécie pelo

caminho mais direto e eficaz. Por outro lado, na sociedade humana, o instinto

enfrenta um complicado e sutil sistema de proibições, regras e estímulos, desde o

tabu do incesto até os requisitos do contrato de casamento ou dos ritos,

voluntários, mas nem por isso menos imperiosos, do amor livre.

Entre o mundo animal e humano, entre a natureza e a sociedade, existe um

abismo, uma linha divisória. A complexidade do ato erótico é uma conseqüência

dessa separação. Os fins da sociedade não são idênticos aos da natureza (se é

que esta realmente tem fins). Graças à invenção de um conjunto de regras – que

varia de sociedade para sociedade, mas que em todas tem a mesma função –

canaliza-se o instinto. A sexualidade, sem deixar de servir aos fins da reprodução

da espécie, sofre uma espécie de socialização.
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A sociedade submete o instinto sexual a uma regulamentação, confiscando

e utilizando sua energia. Assim, sexualidade é vista como energia natural que é

preciso captar e aproveitar, já o erotismo é uma forma de dominação social do

instinto e nesse sentido pode ser equiparado à técnica. Não fica difícil perceber a

conseqüência desta forma de pensar.

Não há uma diferença essencial entre erotismo e sexualidade: erotismo é

sexualidade socializada, submetida às necessidades do grupo. Força vital

expropriada pela sociedade. Até mesmo em suas manifestações destruidoras – a

orgia, os sacrifícios humanos, as mutilações rituais, a castidade obrigatória –, o

erotismo se insere na sociedade e afirma seus fins e princípios. Sua complexidade

– rito, cerimônia – vem de uma função social; o que diferencia o ato sexual de um

ato erótico é que no primeiro a natureza serve-se da espécie, enquanto, no

segundo, a espécie, a sociedade humana, serve-se da natureza. Daí a dupla face

do erotismo. De um lado se apresenta como um conjunto de proibições – mágicas,

morais, legais, econômicas e outras – destinado a impedir que a maré sexual

afunde o edifício social, nivele as hierarquias e divisões, afogue a sociedade.

Seja o que for, se o erotismo é a atividade sexual do homem, ela o é na

medida em que difere da atividade dos animais. A atividade sexual dos homens

não é necessariamente erótica. Ela é toda a vez em que não for rudimentar, que

não for simplesmente animal.

É na passagem do animal ao homem que se dá a determinação

fundamental, segundo Bataille. Ancorado na idéia de que a fabricação de

ferramentas para o trabalho distingue os animais dos homens, paralelamente,

esses impuseram restrições conhecidas como interdições. As primeiras

interdições diziam respeito essencialmente à atitude em relação aos mortos e à

atividade sexual.

A interdição que regulava e limitava a sexualidade foi também uma

conseqüência do trabalho. Bataille ressalta que aparece na diferenciação do
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animal para o homem, condutas humanas fundamentais – trabalho, consciência

da morte e a sexualidade reprimida (BATAILLE, 2004: 47).

(...) o homem desprendeu-se da animalidade primeira.

Desprendeu-se dela ao trabalhar, ao compreender que

morreria e ao passar da sexualidade sem pudor para a

sexualidade vergonhosa, da qual o erotismo resultou (...)

(BATAILLE, 2004:48).

Ao contrário, o interesse de Bataille era considerar o erotismo como um

aspecto da vida interior, ou da vida religiosa do homem.

O erotismo é o desequilíbrio no qual o ser coloca a si mesmo

em questão, conscientemente. Em um sentido, o ser se

perde objetivamente, mas então o sujeito identifica-se com o

objeto que se perde. Se for necessário, posso dizer que no

erotismo ‘eu me perco’ (...) (BATAILLE, 2004:48).

Falando objetivamente dos movimentos do erotismo, antes de tudo, Bataille

assinala que a experiência interior nunca é dada independentemente de visões

objetivas, que a encontramos sempre ligada a tal aspecto, inegavelmente objetivo.

O autor indica que a determinação do erotismo é, primitivamente, religiosa e que

sua obra está mais próxima da ‘teologia’ que da história erudita da religião.

O sentido último do erotismo é a fusão, a supressão dos limites. Conforme

a fórmula de Bataille, "o erotismo é a aprovação da vida até na morte". Não

apenas pela inexistência de dois lados, vida e morte, nem porque a morte seja

uma ocorrência fundamental da vida, mas, sobretudo, porque a morte revela da

vida uma faceta que ela esconde, e que a morte, principalmente a violenta, traz à
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tona e permite celebrar. É como se a morte possuísse o segredo da vida, como se

esse segredo contivesse sua verdade explosiva.

É o que para Bataille parece ser desvelado em rituais ou práticas

excessivas de puro gasto, de pura perda, como o sacrifício, o êxtase, a morte

violenta, a poesia. Práticas improdutivas, mas que se conduzem às cegas por uma

necessidade interna, por um dispositivo indomável, que sempre incomoda a

cultura por revirar-lhe as entranhas (BORGES, 2001).

Na linguagem de PAZ,

O erotismo é um fato social. Ele se manifesta na sociedade

e, além disso, é um ato interpessoal que exige um ator e pelo

menos a presença de um objeto, mesmo que seja

imaginário. Sem o 'outro' não existe erotismo porque não

existe espelho. Muito bem, afirma que o erotismo é um fato,

uma função social, equivale a submergir sua singularidade

em algo muito abrangente, que o contém, mas, não o

determina. Dizer que o erotismo é social porque é humano, é

insuficiente em significado (...) (1999: 25).

Nesse sentido, o erotismo evita que o grupo caia na natureza

indiferenciada, opõe-se à fascinação pelo caos e, por fim, à volta da sexualidade

rude. E mais: dentro de certas regras estimula e excita a atividade sexual. Freio e

espora da sexualidade, sua finalidade é dupla: irrigar o corpo social e expô-lo aos

riscos destruidores da inundação. O erotismo é uma função social.

Humano, o erotismo é histórico. Muda de uma sociedade para outra, de um

homem para outro, de um instante para outro. Ártemis e Juliette, por exemplo, são

imagens eróticas. Nenhuma dessas imagens é casual, cada uma delas pode ser

explicada por um conjunto de fatos e situações, cada uma delas é uma expressão
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histórica.  O que as une, uma vez que são produtos da história, é que são

irredutíveis e irrepetíveis. Assim, o erotismo se evapora. 

         O erotismo se desdobra na sociedade, na história; é inseparável delas, como

todos os demais atos e obras dos homens.  Dentro da história, o erotismo é uma

manifestação autônoma e irredutível.

         Em primeiro lugar, é simplório pensar que o instinto é um fenômeno comum.

Reprodução, instinto, espécie são palavras que encerram mais de um mistério.

Tampouco nos parece verdade que a sexualidade do animal seja mais simples do

que o erotismo humano.

É importante destacar que os animais não imitam o homem, mas esse

imita  a sexualidade animal. Contudo, basta um exemplo imediato: na linguagem e

na vida erótica cotidiana, os participantes imitam os rugidos, relinchos, arrulhos e

gemidos de todo o tipo animal. A imitação não pretende simplificar, mas complicar

o jogo erótico e, dessa forma, acentuar sue caráter de representação13.

PAZ (1999: 31) revela que:

(...) a imitação erótica nos faz viver mais profundamente o

ato, ou seja, leva-nos a vivê-lo de verdade, não como um rito

público, mas como uma cerimônia subterrânea. O homem

imita o caráter complexo da sexualidade animal e reproduz

seus gestos graciosos, terríveis ou ferozes porque deseja

voltar ao estado natural.

Assim, o homem se espelha na sexualidade. O erotismo é o reflexo do

olhar humano no espelho da natureza. Portanto, o que distingue o erotismo da

sexualidade não é a complexidade, mas a distância.

                                                
13 PAZ (1999) diz que “(...) o ato erótico é uma cerimônia que se realiza de costas para a
sociedade e diante de uma natureza que jamais contempla a representação (...) o animal não é o
que quer ser, simplesmente, é o que é. O homem quer sair de si próprio, está sempre fora de si
(...)” (pp. 32 e 33).
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Santo Agostinho introduz na distância entre homem e animal um elemento

fundamental, que dá a dimensão do sentido à existência pessoal, para além da

atividade pensante. Afirma ele:

(...) são seres humanos e eu os amo, não por serem

animais, mas por serem humanos, isto é, pelo fato de terem

almas racionais as quais eu amo mesmo nos ladrões. Pois

posso amar a razão em alguém, embora de direito ter

aversão àquele que usa mal aquilo que amo. De modo que

mais amo os meus amigos, quanto melhor eles usam a alma

racional, ou quanto desejam fazer bom uso dela (...)

(AGOSTINHO, 1998:22).

O amor entre os pares, a amizade e a capacidade de reconhecer o outro

enquanto um ser igual a si dá ao homem a oportunidade de exercitar sua alma

racional. Aqui, então, acrescenta-se o componente da vontade. O que se ama é o

que se deseja. Assim, a vontade é a capacidade de determinar a ação em função

da escolha que o homem possui frente ao desejo que tem. Escolhe-se o bem, o

ser possui uma vontade ordenada. Entretanto, em Agostinho, antes de se

converter, ele próprio depõe que ocorre uma descaracterização do desejo de

prazer no seu sentido benéfico, incorrendo na concupiscência, o desvirtuamento

da vontade sobre o ser. Esse desvirtuamento da vontade sobre o ser se dá pelo

desmerecimento do valor do ser que é amado, isto é, o outro só é reconhecido

enquanto pode proporcionar o prazer, o deleite a quem o ama14.

Ama-se o outro pelo que ele pode oferecer, portanto a objetificação do outro

e desvirtuosidade do verdadeiro amor humano.

                                                
14 Ver ARENDT (1997). Em princípio, para Hannah Arendt, como para Santo Agostinho, há uma
expansividade, um desejo. "Estrutura fundamental do ente", o desejo é a forma de um apetite que
instala o querente na solidão, dispõe-no a todas as angústias e a todas as audácias, mas atraiçoa
uma dinâmica irrecusável, a vontade de ser feliz. A autora dividiu esta obra em três partes: a
primeira é dedicada ao amor compreendido como desejo. Na segunda, tenta compreender de que
modo é que só se ama o próximo; e, na terceira parte, o objetivo é entender de que forma é que o
homem isolado de tudo tem ligação com o mundo - encarado, única e exclusivamente, na sua
ralação face a Deus -, ainda consegue interessar-se pelo próximo.
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(...) nas relações de alma para a alma, não me continha a

moderação, conforme o limite luminoso da amizade, visto

que da lodosa concupiscência da minha carne e do

borbulhar da juventude exalam-se vapores que me

enevoavam e ofuscavam o coração, a ponto de não se

distinguir o amor sereno do prazer tenebroso. Um e outro

ardiam confusamente em mim (...) (AGOSTINHO, 1973:45).

E, se a vontade não é ordenada, assume um desejo hiperbólico, isto é,

exagerado por quem ama, e o ser amado passa a ser visto como objeto que

proporciona somente o prazer, incorrendo posteriormente na culpa. A grande

culpa de Agostinho está no fato de que ele se desvia do caminho da virtude, num

determinado momento em sua vida. Em outras palavras, o seu grande conflito se

dá porque “não há possibilidade de se fugir perante a consciência”. É o marco

essencial entre homem e animal; o homem é culposo em sua própria consciência

devido ao desejo, desejo do outro, desejo de pecar contra o outro.

Agostinho revela isso pela da sua própria vivência:

(...) era para mim mais doce amar e ser amado se podia

gozar do corpo da pessoa amada. Deste modo, manchava

com a torpe concupiscência aquela fonte de amizade.

Embaciava a sua pureza com o fumo infernal da luxúria. Não

obstante ser feio e impuro, desejava, na minha excessiva

vaidade, mostrava-me afável e delicado (...) (AGOSTINHO,

1973:57).
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Desse modo, deve-se levar em consideração que o amor é falta, movimento

e conhecimento. Falta, neste contexto, significa privação de alguma coisa,

carência. Ora, se se tem necessidade de algo, vai-se buscá-lo para preencher

aquela lacuna. Nesse sentido, a terminologia que convém ao amor nesse

momento é Eros. Eros, em grego do verbo erasthai, estar inflamado de amor,

significa desejo incoercível dos sentidos. O Eros é a pulsão que permite ir ao

encontro do outro, pois se constitui uma força, uma dínamis. Devido a sua

insatisfação, está em constante busca de plenitude, por isso é inquietude. Em

Agostinho, o “Eros” aparece na sua juventude quando vivia mergulhado nos

prazeres carnais e se difere do “justo-amor”. O “Eros”, na sua dimensão

transcendental, torna-se plenitude do amor.

Nesse sentido, verifica-se em Agostinho esse desejo de encontrar alguém

para preenchê-lo. Daí a sua busca insaciável pelo amor, porque tinha dentro de si

carência, o desejo de preenchimento e o de encontrar a plenitude. No entanto, o

desejo de plenitude não pode ser satisfeito, quando o objeto que se ama é um ser

semelhante a nós mesmos, portanto, mortal e finito ou um outro objeto ou ciência.

O amor é movimento.

Conforme Arendt, isso se confirma porque, quando se ama, vai-se ao

encontro do objeto desejado.

Todo o desejo está ligado a qualquer coisa determinada que

deseja. É este objeto do desejo que, antes de mais, fez

nascer o desejo, estimulou-o, deu-lhe a sua direção. É

determinado por aquilo que o determina, pelo que é

predestinado ao seu fim (...) (ARENDT, 1997:17).

Ora, o desejo é o impulso que faz com que o ser desejoso, junto com a sua

vontade, vá ao encontro do objeto a ser amado, nesse caso, a pessoa e o bem. O

desejo estimula, direciona a esse fim. Cabe à vontade escolhê-lo. Atingindo o fim,

o amor, com seu caráter sedutor, envolve-o. Portanto, o amor é um movimento de

busca do outro para si. Lançar o olhar sobre o outro e desejá-lo para si é o
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movimento principal do erotismo, tópico do homem, presença incessante na

natureza humana.

Ainda, PAZ (1999) corrobora para essa compreensão a partir da seguinte

analogia: O homem quer ser leão, pombo, águia. O sentido criador desta imitação

nos é alcançado quando lembramos que isso se trata de uma metáfora: o homem

quer ser leão sem deixar de ser homem. Quer ser um homem que se comporta

como leão. A palavra como é o jogo erótico, a cifra do erotismo. Só que é uma

metáfora irreversível: o homem é leão, o leão não é o homem. O erotismo é

sexual, a sexualidade não é erotismo.  O erotismo não é uma simples imitação da

sexualidade – é sua metáfora.

 No campo da representação e do simbólico, o desejo tem parte importante

para a sustentação da performance erótica. Qual o destino do corpo enquanto

maior território de apropriação do desejo?

BAUDRILLARD (1991) dialoga com os constructos de gozo no universo

simbólico e afirma que o desejo só se sustenta na falta, e a sedução representa o

domínio do universo das representações. Para o autor, o gozo é o destino do

corpo, e o desejo é a manifestação natural do corpo.

(...) a verdade ética do desejo nos persegue como uma

verdade séria, profundamente religiosa, e que a sedução é

maléfica e artificiosa (...) A sedução é sempre mais singular e

sublime que o sexo (...) (1991:15 e 18).

O segredo de toda a sedução é a transubstanciação do sexo nos signos

(maquilagem e teatro como ostentação ritual), como para Kierkegaard no “Diário

de um sedutor”, para quem a sexualidade é ainda um cerimonial, um ritual e uma

estratégia.

O que transparece no jogo mais banal da sedução é: ‘eu me esquivo, tu não

me farás gozar, sou eu quem te fará gozar e quem te roubará o gozo’. Jogo móvel
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e falso supor apenas estratégia sexual. É muito mais uma estratégia de

deslocamento. Se-ducere que denota a idéia de afastar, desviar de seu caminho.

Ou ainda, desviar-se da verdade do sexo, onde jogar não é gozar. Existe aqui uma

espécie de soberania da sedução que é uma paixão e um jogo.

(...) ser seduzido é desafiar o outro a sê-lo (...) a lei da

sedução é primeira a de uma troca ritual ininterrupta, de um

lance maior onde os jogos nunca são feitos, de quem seduz

e de que é seduzido...a linha divisória que definiria a vitória

de um e a derrota de outro é ilegível., não há outro limite

para este desafio ao outro de ser ainda mais seduzido ou de

amar mais do que eu, senão a morte (...)  (1991:29).

Entretanto, faz-se premente pesar que em qualquer lugar onde o sexo se

erige em função, em substância autônoma, liqüida-se a sedução. Hoje, observa o

autor, ele ocorre no lugar da sedução ausente ou como resíduo e encenação da

sedução sem efeito. É bem verdade que na nossa cultura o sexo triunfou sobre a

sedução e anexou-a como forma subalterna; a nossa visão instrumental inverteu

tudo, pois na ordem simbólica é a sedução quem está em primeiro, sendo que o

sexo ocorre apenas por acréscimo.

Segundo Baudrillard, pode-se entender a sedução como o inverso da

comunicação. A sedução está sob o discurso, invisível, de signo em signo, e

pratica uma circulação secreta. Assim como não há passivo nem ativo na

sedução, não há sujeito ou objeto, ninguém a limita, ninguém, se não for seduzido,

seduzirá os outros. “Ser seduzido é ser desviado de sua verdade. Seduzir é

desviar os outros de sua verdade” (1991:93).

O ato de seduzir é fragilizar, é desfalecer. É pela nossa fraqueza que

seduzimos, jamais por poderes ou signos fortes. É essa fragilidade que pomos em

jogo na sedução, e é isso que lhe confere seu poder.

Baudrillard afirma que:
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(...) seduzimos por nossa morte, por nossa vulnerabilidade,

pelo vazio que nos persegue. A sedução é inelutável.

Ninguém vivo consegue escapar a ela – nem mesmo os

mortos, na operação de seu nome e de sua lembrança. Só

estão mortos quando não lhes chega nenhum eco do mundo

para os seduzir, quando nenhum rito os desfia mais a que

existam (...) na verdade, só está morto quem já não quer

absolutamente seduzir ou ser seduzido (...)  (1991: 96).

Certamente na sedução tudo volta ao vazio, inclusive nossas palavras e

gestos; mas alguns, antes de desaparecer, antecipando seu fim, tiveram tempo de

exercer uma sedução que os outros jamais conhecerão. O segredo da sedução

está nessa evocação e revogação do outro, por meio de gestos cuja lentidão e

suspense são poéticos, porque alguma coisa, então, antes de findar, tem tempo

de fazer falta, o que constitui – se existe uma – a perfeição do desejo.

No prefácio de O Sagrado, Bataille afirma que seu esforço nesta obra é o

de fazer sobressair a unidade do espírito humano e que esse está exposto às

mais surpreendentes injunções. De maneira incessante, ele tem medo de si

mesmo. Seus movimentos eróticos o aterrorizam (BATAILLE, 2004:11). A intenção

do autor em estudar o erotismo é condensar a visão da vida humana e em tal

conjunto mostrar a possibilidade de reencontrar a imagem de Deus. Ele insiste no

fato de que, neste trabalho, os elãs da religião cristã e os da vida erótica

aparecem em sua unidade.

Em Bataille, o erotismo é a aprovação da vida até na morte. O autor não

oferece esta fórmula como definição, pois assume que se fosse necessário definir

teria de partir necessariamente da atividade sexual de reprodução da qual o

erotismo é uma forma particular.
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Ele considera num esquadro de intimidade a atividade sexual, sob a luz da

reprodução. Afirma que a reprodução é a chave do erotismo, pois coloca em jogo

dois seres descontínuos. Esses seres são distintos uns dos outros, nascem

sozinhos e morrem sozinhos. Entre um ser e um outro há um abismo, uma

descontinuidade. Para os seres descontínuos, a morte traz o sentido de

continuidade do ser.

A reprodução leva à descontinuidade dos seres, mas ela

coloca em jogo a sua continuidade, quer dizer, ela está

intimamente ligada à morte (...) reprodução e morte são, uma

e outra, igualmente fascinantes, e esta fascinação domina o

erotismo (...) (BATAILLE, 2004:22).

Bataille insiste e explica que existem duas formas de reprodução, as quais

são conhecidas por assexuada e sexuada.

Na reprodução assexuada, o ser simples, que é a célula, divide-se em um

ponto de seu crescimento. Dois núcleos são formados, e de um único ser resultam

dois. Mas não se pode dizer que um primeiro ser deu origem a um segundo. Os

dois novos seres 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. Ele não se decompõe como os animais

sexuados que morrem, mas deixa de ser. Ele deixa de ser na medida em que é

descontínuo. Somente em um ponto da reprodução houve continuidade. Existe um

ponto em que o ‘um’ primitivo torna-se ‘dois’. Desde que existam dois, há

novamente descontinuidade de cada um dos seres. Mas a passagem implica um

instante de continuidade entre os dois.

A mesma continuidade não pode aparecer na morte dos seres sexuados,

cuja reprodução é, em princípio, independente da agonia e do desaparecimento.
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A reprodução sexual – que na base coloca em jogo a divisão das células

funcionais da mesma maneira que na reprodução assexuada – faz com que

intervenha uma nova maneira de passagem da descontinuidade à continuidade.

O espermatozóide e o óvulo são, em seu estado elementar, seres

descontínuos, mas eles se unem e, conseqüentemente, uma continuidade se

estabelece entre eles para formar um novo ser, a partir da morte, do

desaparecimento dos seres separados. O novo ser é ele próprio descontínuo, mas

ele traz em si a passagem à continuidade, a fusão, mortal para cada um deles,

dos dois seres distintos.

Resumido essa idéia, Bataille nos alerta que somos seres descontínuos,

indivíduos que morrem isoladamente em um circuito ininteligível, porém, temos a

nostalgia da continuidade perdida. Geralmente suportamos mal a situação que nos

sujeita à individualidade do acaso, à individualidade perecível que somos. Ao

mesmo tempo que temos o desejo angustiado da duração deste perecível, temos

a obsessão por uma continuidade primeira, que nos religa ao ser.

Ele também ressalta que esta nostalgia é que comanda no homem as três

formas de erotismo. São elas: o erotismo dos corpos, o erotismo dos corações e,

enfim, o erotismo sagrado. Bataille (2004:26) mostra que nas três formas o que

está em questão é a substituição do isolamento do ser, a substituição de sua

descontinuidade, por um sentimento de continuidade profunda..

O erotismo sagrado nos é menos familiar, e sua expressão aponta para a

procura sistemática de uma continuidade do ser, para além do mundo imediato

onde se requer um esforço essencialmente religioso.

Esse esforço envolve também o campo da violência, o campo da violação

que traz o sentimento de uma violação elementar que anima os movimentos do

erotismo.

No autor, o erotismo compreende a violência que arranca o ser da

descontinuidade.  O erotismo dos corpos nos mostra o que significa a violação do
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ser do parceiro, nessa atividade se atinge o ser mais íntimo, o ponto onde ficamos

sem forças.

O erotismo pode ser visto como uma experiência da vida plena, pois nos

aparece como um todo palpável, no qual penetramos também como uma

totalidade; ao mesmo tempo é a vida vazia, que olha a si mesma no espelho, que

se representa. Imita e se inventa. Experiência total e que jamais se realiza de

todo, porque sua essência consiste em ser sempre um mais além.
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Nesse sentido, PAZ (1999) e BAUDRILLARD (1991) assumem que o corpo

alheio é um obstáculo ou uma ponte, sendo preciso transpassá-los. O desejo – a

imaginação erótica, a visão erótica – atravessa os corpos, tornando-os

transparentes. Ou os aniquila. O algo que desejamos ver é a fascinação erótica, o

que me tira de mim mesmo e me leva a você: o que faz ir mais longe de você.

“Não sabemos com certeza o que é, só que é algo mais, mais que sexo, mas que

vida e mais que morte” (1999:52).

E, se a distância engendra a imaginação erótica, e o erotismo é imaginário,

o erotismo pode ser visto como um disparo da imaginação frente ao mundo

exterior. O que é disparado é o próprio homem, ao alcance de sua imagem, ao

alcance de si próprio. Criação, invenção – nada mais real do que este corpo que

imagino; nada menos real do que este corpo que eu toco e se desmorona. O

desejo usa este desmoronar e re-inventa um outro corpo.

O erotismo envolve um encontro como um parceiro que tem corpo, rosto e

nome, mas sua realidade, precisamente no momento mais intenso do abraço,

dispersa-se em uma cascata de sensações que, por sua vez, dissipam-se.  O

conceito de erotismo em PAZ (1994) envolve os sentidos que são e não são deste

mundo. Para ele, o erotismo não é mera sexualidade animal, é cerimônia,

representação.

O erotismo é sexualidade transfigurada: é uma metáfora da sexualidade

animal. É metáfora porque é alguma coisa diferente da mera sexualidade. Sendo o

ato sexual com significado para a reprodução, o erotismo por sua vez é sexo em

ação, mas, seja por desviá-la ou por negá-la, suspende a finalidade da função

sexual. Na sexualidade, o prazer serve para a procriação; nos rituais eróticos, o

prazer é um fim em si mesmo.

A esterilidade não é só uma nota freqüente do erotismo, mas

também, em certas cerimônias, uma de suas condições.

Algumas vezes os textos gnósticos e tântricos falam do

sêmen retido pelo oficiante ou derramado no altar. Na
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sexualidade a violência e a agressão são componentes

necessariamente ligados à copulação e, assim, à

reprodução; no erotismo, as tendências agressivas se

emancipam, quero dizer, deixam de servir à procriação e se

tornam fins autônomos. Em resumo, a metáfora sexual, por

meio de suas infinitas variações, significa sempre

reprodução, a metáfora erótica indiferente à perpetuação da

vida, interrompe a reprodução (...) (PAZ, 1994:13).

Bataille conclui que o desejo erótico supõe em nós a dissolução relativa do

ser constituído na ordem descontínua.

Esse termo de dissolução corresponde à expressão familiar

de vida dissoluta ligada à atividade erótica. No movimento da

dissolução dos seres, o parceiro masculino tem em princípio

um papel ativo; a parte feminina é passiva. É,

essencialmente, a parte feminina que é desagregada como

ser constituído. Mas, para um parceiro masculino, a

dissolução da parte passiva só tem um sentido: ela prepara

uma fusão na qual se misturam dois seres que, no fim,

chegam juntos ao mesmo ponto de dissolução. Toda a

realização erótica tem por princípio uma destruição da

estrutura do ser fechado (...) (BATAILLE, 2004:29).

A ação decisiva neste jogo é o desnudamento. A nudez se opõe ao estado

fechado, quer dizer, ao estado de existência descontínua. É um estado de

comunicação que revela a busca de uma continuidade possível do ser além do

retrair-se em si mesmo. Bataille insiste no fato de que a parceira feminina do

erotismo aparece como a vítima, o masculino como o sacrificador, um e outro,

durante a conjunção carnal, perdendo-se na continuidade estabelecida por um ato
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de destruição. Diante disso, sem a violação, dificilmente a atividade erótica atinge

sua plenitude.

Porém, a destruição real, a execução da morte propriamente dita não

introduziria uma forma de erotismo. O que está em jogo no erotismo é sempre

uma dissolução das formas constituídas. Das formas da vida social, regular, que

fundam a ordem descontínua das individualidades definidas que somos. No

erotismo, menos ainda que na reprodução, a vida descontínua não está

condenada a desaparecer: ela é somente colocada em questão, afirma o autor.

Existe uma procura de continuidade, mas, em princípio, somente se essa

continuidade, que sozinha estabeleceria definitivamente a morte dos seres

descontínuos, não predominar. Trata-se de introduzir no interior do mundo

fundado sobre a descontinuidade toda a continuidade da qual este mundo é

suscetível.

Bataille lembra que, em Sade, sua aberração excede essa possibilidade.

Ele tenta um pequeno número de seres e, às vezes, há alguns que vão até o fim.

Mas, para o conjunto de homens normais, atos definitivos dão apenas a direção

extrema de procedimentos essenciais.

Alcança-se a compreensão de que o ato erótico se desprende do ato

sexual: é sexo e é outra coisa. Não obstante, é comum a confusão entre sexo,

erotismo e amor, pois são aspectos do mesmo fenômeno, manifestações do que

se chama vida. O mais antigo, mais amplo e básico é o sexo, contudo, o erotismo

se destaca por ser exclusivamente humano. Ele é sexualidade socializada e

transfigurada pela imaginação e vontade dos homens.

O erotismo se manifesta numa variedade infinita, e o sexo é sempre o

mesmo. PAZ (1994:16) dedica-se na explanação do erótico e nos adverte que em

todo o encontro erótico há um personagem invisível e sempre ativo: a imaginação

e o desejo. No ato erótico intervêm sempre dois ou mais, nunca um. O erotismo

varia conforme o clima e a geografia, com a sociedade e a história, com o

indivíduo e o temperamento. Também com a ocasião, a sorte e a inspiração do

momento.
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Uma outra característica que PAZ revela é a de que o erotismo tem como

finalidade domar o sexo e inseri-lo na sociedade. Isso porque o homem é o único

ser vivo que não dispõe de uma regulação fisiológica e automática de sua

sexualidade, a espécie humana padece de uma insaciável sede sexual e não

conhece períodos de excitação e repouso. Por isso, criam-se interdições, regras e

tabus. Submetidos à perene necessidade impulsiva e febril do sexo, os homens

inventaram o erotismo.

Inicia-se aqui o desenho de ambigüidade do erotismo: repressão e

permissão, sublimação e perversão. O erotismo defende a sociedade dos assaltos

da sexualidade, mas também nega a função reprodutiva. “É o caprichoso servidor

da vida e da morte” (PAZ, 1994:18). O autor repara que no erotismo religioso,

onde há a superação do corpo, inverte-se radicalmente o processo sexual: há a

expropriação dos imensos poderes do sexo em favor de fins distintos ou contrários

à reprodução.

A dupla face do erotismo suscita a idéia de prazer e morte. O erotismo é em

si mesmo desejo, é um disparo em direção a algo além, a algo que supere o corpo

e a alma, que transcende.

No tocante a isso, Bataille ressalta que enquanto o erotismo dos corpos

tem, de toda maneira, qualquer coisa de pesado, de sinistro. Ele dissimula a

descontinuidade individual e é sempre um pouco no sentido de egoísmo cínico; o

erotismo dos corações, por sua vez, é mais livre.

Ele explica que, na base, a paixão dos amantes prolonga. No campo da

simpatia moral, a fusão dos corpos entre eles. Ela a prolonga ou é a sua

introdução. Mas, para aquele que a experimenta, a paixão pode ter um sentido

mais violento que o desejo dos corpos. Sem esquecer que, a despeito das

promessas de felicidade que a acompanham, ela antes introduz a perturbação e o

incômodo. O autor esclarece que a própria paixão feliz impele a uma desordem

tão violenta que a felicidade em questão, antes de ser uma felicidade possível de

se gozar, é tão grande que é comparável a seu contrário, o sofrimento.
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A essência da paixão é a substituição da persistente descontinuidade de

dois seres por uma continuidade maravilhosa entre dois seres (BATAILLE, 2004:

32). Mas, essa continuidade é, sobretudo, sensível na angústia, uma vez que ela é

inacessível, porque ela é a busca na impotência e no tremor.

Uma felicidade calma na qual predomina um sentimento de segurança só

tem como sentido o apaziguamento do longo sofrimento que a precedeu. Pois,

para os amantes, existe mais chance de não poder se encontrar por muito tempo

que de gozar uma contemplação desvairada da continuidade íntima que os une.

Assim, as chances de sofrer são ainda maiores na medida em que apenas

o sofrimento revela a inteira significação do ser amado.

A noção da morte se explicita neste contexto diante da compreensão de

que a possessão do ser amado não significa a morte, ao contrário, mas a morte

está envolvida em sua procura. Bataille diz que:

Se o amante não pode possuir o ser amado, pensa às vezes

em matá-lo: freqüentemente preferiria matá-lo a perdê-lo. Em

outros casos, ele deseja a própria morte. O que está em jogo

neste momento de fúria é o sentimento de uma continuidade

possível percebida no ser amado (...) (BATAILLE, 2004:33).

Para o amante, parece que apenas o ser amado pode realizar neste mundo

o que nossos limites proíbem, a plena confusão de dois seres, a continuidade de

dois seres descontínuos.

A paixão nos leva ao sofrimento, uma vez que, no fundo, ela é a busca do

impossível e a busca do acordo. Porém, ela promete uma saída ao sofrimento

fundamental. Sofremos pelo nosso isolamento na individualidade descontínua.

Como quer que seja, deve-se tomar consciência de duas possibilidades

opostas, acredita Bataille. A primeira é: a paixão faz apelo à morte, ao desejo de
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matar ou de suicídio. A paixão é designada por um halo de morte. Sob tal violência

começa o domínio do hábito e do egoísmo a dois, e isso quer dizer uma nova

forma de descontinuidade. É somente na violação do isolamento individual que

aparece essa imagem do ser amado que tem para o amante o sentido de tudo o

que é. Para o amante, o ser amado é a transparência do mundo. O que

transparece no ser amado é o ser pleno, ilimitado, que a descontinuidade pessoal

não limita mais.

Em síntese, para o autor, a continuidade do ser é percebida como

libertação a partir do ser do amante. O amante percebe o fundo do ser, a

simplicidade do ser.

A segunda possibilidade é: a morte precipita o ser descontínuo na

continuidade do ser. A morte é a destruição de um ser descontínuo, e ela não toca

em nada a continuidade do ser, que existe fora de nós.

Bataille insiste no fato de que a continuidade do ser é independente da

morte e, mesmo, ao contrário, a morte é uma manifestação dela. Esse

pensamento é a base da interpretação do sacrifício religioso ao qual a ação

erótica é comparável.

A ação erótica, ao dissolver os seres nela envolvidos, revela

sua continuidade, lembra a das águas tumultuosas. No

sacrifício não há somente desnudamento, há a morte da

vítima (...) a vítima morre, então os assistentes participam de

um elemento que revela sua morte. Este elemento é o

sagrado. O sagrado é justamente a continuidade do ser

revelado aos que fixam sua atenção, em um rito solene,

sobre a morte de um ser descontínuo (...) (2004:36).

Tudo leva a crer que, essencialmente, o sagrado dos sacrifícios primitivos é

análogo ao divino das religiões atuais. Bataille considera, então, que seria menos

complexo se fizesse referência ao erotismo divino em vez do erotismo sagrado,
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pois a idéia de Deus é uma idéia mais familiar, menos desconcertante, que o amor

por um elemento sagrado.

Bataille acrescenta que, essencialmente, o divino é o idêntico do sagrado.

E, esclarece que Deus é um ser composto, e tem, no plano da afetividade, a

continuidade do ser, pois, na teologia bíblica e na teologia racional, a

representação de Deus está ligada à idéia de um ser pessoal, um criador distinto

do conjunto do que ele é. Sobre a continuidade do ser de Deus, o autor se limita a

falar, pois julga este quesito não conhecível, porém, revela que a experiência com

Ele nos é dada. Sendo que a experiência negativa é a única digna de reter a

atenção, pois é rica e fundada na experiência mística.

A experiência mística introduz no mundo dominado pelo pensamento ligado

à experiência dos objetos (e ao conhecimento do que desenvolve em nós a

experiência dos objetos) um elemento que só tem um lugar negativo nas

construções desse pensamento intelectual, como uma determinação de seus

limites. Em outras palavras, a experiência mística revela uma ausência de objeto.

Já que temos em nós a força de operar uma ruptura de nossa

descontinuidade, o objeto se identifica com a descontinuidade. Ela o realiza por

outros meios que não são os do erotismo dos corpos ou os do erotismo dos

corações. Ela prescinde de meios que não dependem da vontade.

A experiência erótica ligada ao real é uma espera do aleatório, é a espera

de um ser determinado e de circunstâncias favoráveis. O erotismo sagrado, dado

na experiência mística, quer somente que nada incomode o sujeito.

A aprovação da vida até na morte é desafio, tanto no erotismo dos

corações como no dos corpos, ela é desafio, por indiferença, à morte.

A vida é acesso ao ser: se a vida é mortal, a continuidade do ser não é. A

proximidade da continuidade domina a consideração da morte. O campo erótico

nos é aberto por uma recusa da vontade de retrair-se em si mesmo. O erotismo

abre para a morte. A morte abre para a negação da duração individual.

O lugar para o qual Bataille quis nos conduzir é a encruzilhada de

violências fundamentais, onde cada forma de erotismo nos leva à indistinção, à
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confusão dos objetos distintos. Leva-nos à eternidade, leva-nos à morte e à

continuidade.

Bataille desenvolve e discorre sobre três formas de erotismo, a saber, o

erotismo dos corpos, o erotismo dos corações e o erotismo sagrado. O autor

advoga que “a procura sistemática de uma continuidade do ser para além do

mundo imediato requer um esforço essencialmente religioso” (2004: 26).

Assim, tem-se a indicação dos termos definidos em vários sentidos.

O erotismo dos corações descrito por Bataille é um erotismo mais livre.

Aparentemente se separa da materialidade dos corpos. Porém, sabe-se que a

paixão dos amantes prolonga a fusão dos corpos entre eles, a paixão prolonga

essa fusão e também a principia. A essência do erotismo dos corações é a

substituição da persistente descontinuidade de dois seres por uma continuidade

maravilhosa entre dois seres. Mas esta continuidade é, sobretudo, sensível na

angústia, porque ela é a busca na impotência e no tremor. A paixão é a busca do

impossível, por isso nos leva ao sofrimento.

A paixão promete uma saída ao sofrimento fundamental, do isolamento na

individualidade descontínua. Porém, começa-se na paixão o domínio do egoísmo

a dois com um sentimento de violação contínua da individualidade descontínua, e

isso quer dizer uma nova forma de descontinuidade.

A despeito disso, o ser amado é a transparência do mundo, o ser amado

equivale à verdade do ser. O ser amado está próximo da idéia do erotismo

sagrado, onde o outro é o ser pleno, ilimitado, que a descontinuidade pessoal não

limita mais. E, mais que isso, na ação erótica, os seres se dissolvem, revelando

sua continuidade. Como nos sacrifícios, não há somente desnudamento, há a

morte da vítima. Surge aqui o sagrado, como a continuidade do ser revelado aos

que num rito solene velam sobre a morte de um ser descontínuo. Na morte da

vítima, o elemento do sagrado revela a continuidade do ser à qual a vítima é

devolvida.
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Bataille não desenvolve a idéia do erotismo sagrado a partir do erotismo

divino. Defende que o amor de Deus é uma idéia mais familiar, menos

desconcertante que o amor por um elemento sagrado. E que o erotismo se situa

além do real imediato, longe, porém, de ser redutível ao amor de Deus.

Essencialmente, sabe-se que o divino é o idêntico do sagrado, mas o autor insiste

sobre a descontinuidade relativa da pessoa de Deus. Deus é um ser composto,

sua representatividade não deixa de estar ligada, tanto pela teologia bíblica como

pela teologia racional, a um ser pessoal, a um criador distinto do conjunto do que

é. A continuidade do ser de Deus não é conhecível, mas a experiência com o seu

ser é dada. A experiência rica para com o ser de Deus é a experiência negativa,

fundada na experiência mística.

A experiência mística introduz no mundo um elemento que só tem lugar

negativo na construção do pensamento intelectual, pois a experiência mística

revela a ausência de objeto. Em Bataille, a experiência mística nos imbui do

sentimento da continuidade, uma vez que temos em nós a força de operar uma

ruptura de nossa descontinuidade. A experiência mística prescinde de meios que

não dependem da vontade, como nos erotismos dos corpos e corações.

A experiência erótica ligada ao real é uma espera de um ser determinado e

de circunstâncias favoráveis. O erotismo sagrado, dado na experiência mística,

quer somente que nada incomode o sujeito.

O campo erótico nos é aberto por uma recusa da vontade de retrair-se em

si mesmo. O erotismo abre para a morte. A morte abre para a negação da duração

individual. Cada forma de erotismo nos leva à indistinção, à confusão dos objetos

distintos. Ela nos leva à eternidade, leva-nos à morte e à continuidade.
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3. (D)A RELIGIÃO

No final de um grito, aniquilamo-nos a nós mesmos, na

medida em que soçobramos anos na intolerância por nós

mesmos, encontramos Deus. É o sentido, é a enormidade

(...) na plenitude de seus atributos, há o próprio Deus, este

Deus, contudo é uma mulher da vida, em todos os pontos

parecida com outras. Mas o que o misticismo não pôde dizer

(no momento de dizê-lo, ele enfraquecia), o erotismo diz:

Deus não é nada se ele não é superação de Deus em todos

os sentidos: no sentido do ser vulgar, no do horror e da

impureza; finalmente no sentido de nada (...) não podemos

acrescentar à linguagem a palavra que supera as palavras, a

palavra ‘Deus’; desde o momento em que o fazemos, esta
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palavra superando-se a si mesma destrói vertiginosamente

seus limites. É que ela não recua diante de nada. Está em

toda parte onde não é esperada: ela própria é uma

enormidade. Ou procurando a saída, e sabendo-se preso

nas próprias armadilhas, procura nela o que, podendo

aniquilá-lo, torna-o semelhante a Deus, semelhante a nada.

(BATAILLE, 1967).

No prefácio de Madame Edwarda, Bataille expõe o estado do seu conceito:

Em um sentido, o mundo sagrado é apenas o mundo natural

que subsiste na medida em que ele não é inteiramente

redutível à ordem instaurada, à ordem profana. (...) em outro

sentido, o mundo sagrado supera o mundo profano à ação

conjugada das interdições. (...) neste sentido, é uma

negação do mundo profano e determinado pelo que este

último o nega (...) (BATAILLE, 2004:178).

Falando objetivamente dos movimentos do erotismo, antes de tudo, Bataille

assinala que a experiência interior nunca é dada independentemente de visões

objetivas, que a encontramos sempre ligada a tal aspecto, inegavelmente objetivo.

O autor indica que a determinação do erotismo é primitivamente religiosa, e que

sua obra está mais próxima da ‘teologia’ que da história erudita da religião.

Bataille insiste que em suas obras ele fala do erotismo de dentro da

religião, como um teólogo da teologia. E, se explica:

O teólogo, é verdade, fala de uma teologia cristã, ao passo

que a religião de que falo não é, como o cristianismo, uma

religião. É sem dúvida, a religião, mas ela se define
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justamente pelo que, desde o início, não é uma religião

particular. Não falo de ritos, nem de dogmas, nem de uma

comunidade, mas somente do problema que toda religião se

colocou: assumo esse problema, como o teólogo faz com a

teologia. Mas sem a religião cristã. Se não fosse o fato de,

apesar de tudo, o cristianismo ser uma religião, eu até me

sentiria afastado dele (...) (BATAILLE, 2004:50)

Não é preciso dizer que o desenvolvimento do erotismo não é nada exterior

ao campo da religião, mas que justamente o cristianismo, ao opor-se ao erotismo,

condenou a maioria das religiões. E, num certo sentido, a religião cristã talvez seja

a menos religiosa, para o autor15.

A religião envolve a experiência, a experiência do conhecimento. Não se

pode separar as experiências que se tem de sua forma objetiva e de seu aspecto

exterior. No plano do erotismo, as modificações do próprio corpo, que respondem

aos movimentos vivos que nos excitam interiormente, estão ligados aos aspectos

sedutores e surpreendentes do corpo sexuado.

Diante disso, o autor revela que sem experiência não se pode falar de

erotismo nem de religião. Advoga que as condições de uma experiência interior

impessoal são: a experiência contraditória da interdição e da transgressão.

A experiência interior lúcida do erotismo (ou geralmente da religião) era

impossível em um tempo em que não se destacava a relação exata entre a

interdição e a transgressão.

O conhecimento do erotismo, ou da religião, exige uma experiência

pessoal, igual e contraditória, da interdição e da transgressão. Na visão do autor,

                                                
15Carolyn Bailey GILL (1995) organiza a obra Bataille: escrevendo o sagrado. Título original
Bataille: writing the sacred. Publicado pela editora Routledge, London 1995 e simultaneamente nos
Estados Unidos e Canadá pela Routledge, NY. O livro conta com os principais papers
apresentados na Conferência Internacional sobre Georges Bataille em Londres de 13 a 17 de maio
de 1991. Estudiosos se reuniram para discutir sobre os escritos de Bataille a respeito do sagrado.
Experts contribuíram com críticas nas áreas da filosofia, da literatura e história da arte.
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essa dupla experiência é rara, pois, geralmente, as imagens eróticas e as imagens

religiosas levam alguns a condutas da interdição, e outros, a condutas contrárias.

Em BATAILLE (2004), na relação entre a interdição e a transgressão,

esconde-se a energia do erotismo e das religiões, pois, onde a interdição atua, a

experiência não acontece, ou ela acontece apenas furtivamente, permanecendo

fora do campo da consciência; ou ela não atua. Assim, o erotismo e a religião são

inacessíveis para nós na medida em que não os situamos no plano da experiência

interior.

Se obedecemos à interdição, mesmo sem sabê-la, nós os situamos no

plano das coisas que conhecemos de fora. Observada de outra maneira que não

pelo pavor, a interdição não tem mais a contrapartida de desejo, que é seu sentido

profundo.

Sem a interdição, sem o primado, o homem não teria podido alcançar a

consciência clara e distinta. A interdição elimina a violência e os movimentos de

violência. E interdição destrói em nós a calma ordenação sem a qual a

consciência humana é inconcebível.

Bataille destaca a consciência e considera que ela deve atuar justamente

sobre os movimentos perturbadores da violência, isto implica antes de tudo que

ela tenha podido se constituir protegida pelas interdições.

A verdade das interdições é a chave de nossa atitude humana. Elas não

são impostas de fora. Isso nos aparece na angústia, no momento em que

transgredimos a interdição, sobretudo no momento suspenso em que ela ainda

atua, e no qual, contudo, cedemos ao impulso a que ela se opunha.

Se sedemos à interdição, se estamos a ela submetidos, dela não temos

mais consciência. Mas experimentamos, no momento da transgressão, a angústia

sem a qual a interdição não existiria: é a experiência do pecado.
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O autor defenderá que a relação entre a interdição e a transgressão – tidas

como sensações e experiências religiosas16 – é o fundamento do erotismo porque

a experiência leva à transgressão finalizada, à transgressão bem-sucedida que, ao

manter a interdição, a mantém para gozar dela.

A experiência interior do erotismo solicita daquele que a

prova uma sensibilidade à angústia fundadora da interdição

tão grande quanto o desejo que o leva a enfrentá-la. É a

sensibilidade religiosa que liga, sempre estreitamente, o

desejo e o pavor, o prazer intenso e a angústia (...)

(2004:59).

Bataille adianta que a experiência interior é dada no momento em que a

consciência rasga-se a si mesma. Dessa manifestação, dessa superação, surge a

consciência do erótico e do religioso.

O autor usa a figura da orgia e do cristianismo para explicitar sua idéia de

religião e erotismo.

Mostra que é preciso excluir uma interpretação moderna da orgia: ela

suporia a remissão do pudor, ou o pouco pudor daqueles que a ela se

entregassem. Essa maneira de ver é superficial, ela implica certa animalidade

relativa dos homens de civilização arcaica. É por isso que quando se fala de orgia,

considera-se um momento de intensidade, sem dúvida de desordem, mas ao

mesmo tempo de febre religiosa. No mundo ao avesso da festa, a orgia é o

momento em que a verdade do avesso revela sua força espantosa. Essa verdade

                                                
16 A esse respeito, a análise de Marie-Pierre BOUCHER (1998) é importante. A autora analisa a
sociedade moderna a partir da teoria de Bataille. Considera do sagrado como fundamento social e
como chave de movimentos históricos. Hegel e Foucault são relevados em sua análise no tocante
à epistemologia do sacrifício. Propõe que o homem moderno e livre terá consciência da sua
história quando encarar sua insuficiência e assumir sua esfera sagrada.
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tem o sentido de uma fusão ilimitada. É a violência báquica que é a medida do

erotismo nascente, cujo campo, na origem, é o da religião.

Mas a verdade da orgia chega até nós por intermédio do

mundo cristão, no qual os valores foram uma vez mais

derrubados. A religiosidade primitiva extraiu o espírito da

transgressão das interdições. Mas, no conjunto, a

religiosidade cristã se opôs ao espírito de transgressão. A

tendência a partir da qual um desenvolvimento religioso foi

possível dentro dos limites do cristianismo está ligada a essa

oposição relativa. (...) mas, se o cristianismo tivesse voltado

as costas ao movimento fundamental de onde partia o

espírito da transgressão, ele não teria mais nada de

religioso. Porém, ao contrário, no cristianismo, o espírito

religioso reteve o essencial, que o percebeu em primeiro

lugar na continuidade. A continuidade nos é dada na

experiência do sagrado. O divino é a essência da

continuidade (...) (BATAILLE, 2004:185).

O cristianismo nunca abandonou a esperança de, no fim, reduzir esse

mundo da descontinuidade ao reino da continuidade, abrasado pelo amor. No

cristianismo, o movimento inicial da transgressão foi assim desviado em direção à

visão de uma superação da violência, transformada em seu contrário. 

Houve, contudo, uma contrapartida: o enquadramento do mundo da

descontinuidade, que subsistia, do mundo sagrado, do mundo da continuidade. O

mundo divino teve de embrenhar-se em um mundo das coisas. Esse aspecto

múltiplo é paradoxal, envolve o sagrado e o profano.

Para Bataille, o Deus cristão é a forma mais construída a partir do

sentimento mais deletério, o da continuidade. A continuidade é dada na superação

dos limites. Assim, cabe ao efeito mais constante do movimento que o autor
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chama de transgressão, organizar o que é, por essência, desordem. Pelo fato de

introduzir a superação dos limites em um mundo organizado, a transgressão é o

princípio de uma desordem organizada.

A morte surge neste contexto, revelando-se ao mundo descontínuo. Ela

coloca em evidência a inanidade do ser descontínuo.

Diante então, da precária descontinuidade do ser pessoal, o espírito

humano reage de duas maneiras que se conciliam no cristianismo. A primeira

responde ao desejo de reencontrar essa continuidade perdida da qual se tem o

irredutível sentimento que ela é a essência do ser. Na segunda, a humanidade

tenta escapar ao extremo da descontinuidade que a morte não atinge, ela imagina

a imortalidade dos seres descontínuos. O cristianismo reduziu o sagrado, o divino,

à pessoa descontínua de um Deus criador17. Dessa forma, o cristianismo

introduziu mudanças na esfera do sagrado.

Com relação ao sacrifício, a responsabilidade do sacrifício não está dada

na vontade do fiel. O fiel só contribui para o sacrifício da cruz na medida de suas

faltas, de seus pecados. Por esse fato, a esfera sagrada é quebrada.

O cristianismo definiu à sua maneira os limites do mundo sagrado: nessa

nova definição, a impureza, a sujeira, a culpabilidade eram rejeitadas fora desses

limites. O sagrado impuro foi relegado ao mundo profano. Por conseqüência, por

exemplo, o diabo – anjo ou deus da transgressão – estava expulso do mundo

divino. Ele, que era de origem divina, mas na ordem cristã das coisas, transgrediu,

a transgressão passou a não ser mais o fundamento da divindade, mas o de sua

queda.

Nessa visão, propriamente falando, ele não se tornara profano: ele

guardava do mundo sagrado, de onde era oriundo, um caráter sobrenatural18.

                                                
17 Segundo o autor, o Deus Criador fez do além desse mundo real o prolongamento de todas as
almas descontínuas. Ele povoou o céu e o inferno de multidões condenadas juntamente com Ele à
descontinuidade eterna de cada ser isolado. Ver O Erotismo, páginas 183 e ss.
18 Bataille lembra que não havia nada que não tivesse sido feito para privá-lo das conseqüências
de sua qualidade religiosa. O culto que, sem dúvida, nunca deixou de lhe ser feito, foi apartado do
mundo. A morte nas chamas era prometida a quem quer que se recusasse a obedecer e
encontrasse no pecado o poder e o sentimento do sagrado. Nada podia fazer com que Satã
deixasse de ser divino, mas essa verdade era negada com o rigor dos suplícios. “Em um culto que,
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O princípio da profanação é o uso profano do sagrado. A palavra santidade,

primitivamente, designava o sagrado, mas esse caráter se ligava à vida

consagrada ao bem, consagrada ao bem e ao mesmo tempo a Deus.

A profanação retomou o sentido primeiro de contato profano

que ela tinha no paganismo. Mas ela ganhou um outro

alcance. Essencialmente, no paganismo, a profanação era

uma infelicidade deplorada de todos os pontos de vista.

Somente a transgressão, a despeito de um caráter perigoso,

possuía um poder de abrir um acesso em direção ao mundo

sagrado. A profanação no cristianismo é próxima da

transgressão (...) e, o erótico, ou o impuro, ou o diabólico não

estavam separados da mesma maneira do mundo profano:

faltava-lhes um caráter formal, um limite fácil de ser

apreendido (...) (BATAILLE, 2004:191).

No tocante a isso, o campo do sagrado se reduz ao Deus do Bem, cujo

limite é o da luz: nesse domínio não há mais nada que seja maldito.

O erotismo, então, caiu no campo do profano ao mesmo tempo em que se

tornou um objeto de condenação radical. A evolução do erotismo é paralela à da

impureza. A assimilação ao Mal é solidária ao desconhecimento de um caráter

sagrado.

No caso do erotismo, a conservação da família teve seu papel ao qual veio

se juntar a decadência das mulheres de vida fácil, rejeitadas da vida familiar. Mas

um conjunto coerente só se formou nos limites do cristianismo no qual o caráter

primeiro, o caráter sagrado do erotismo, desapareceu, ao mesmo tempo em que

as exigências da conservação se afirmaram. Corroborando, vê-se a igreja se

                                                                                                                                                    
sem dúvida, havia mantido aspectos da religião, não se viu mais do que a derrisão da religião. Na
mesma medida em que ele parecia sagrado, só se viu nele uma profanação” (2004:190).
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opondo ao erotismo, mas a oposição fundava-se sobre o caráter profano do Mal,

que era a atividade sexual fora do casamento.

Voltando à orgia, na religiosa, antes do cristianismo, a transgressão era

relativamente lícita: a piedade a exigia. A interdição se opunha à transgressão,

mas a sua suspensão permanecia possível, com a condição de que seus limites

fossem observados. No mundo cristão, a interdição foi absoluta. A transgressão

teria revelado o que o cristianismo velou: que o sagrado e a interdição se

confundem, que o acesso ao sagrado é dado na violência de uma infração.

Bataille, após falar da situação cristã a partir do erotismo sagrado, da orgia,

volta atrás e afirma:

A orgia não é o termo que o erotismo alcançou no quadro do

mundo pagão. A orgia é o aspecto sagrado do erotismo, no

qual a continuidade dos seres, para além da solidão, atinge a

sua mais sensível expressão (...) a orgia é necessariamente

decepcionante. Ela é em princípio, negação acabada do

aspecto individual (...) (BATAILLE, 2004: 201).

É relevante salientar que o sentido último do erotismo é a fusão, a

supressão do limite. Apesar disso, em seu primeiro movimento, o erotismo se

exprime pela posição de um objeto do desejo.

Na orgia, esse objeto não sobressai. Na orgia a excitação sexual se dá por

meio de um movimento exasperado, contrário à reserva habitual. Mas esse

movimento é o movimento de todos. Ele é objetivo, mas não é percebido como um

objeto. O objeto do desejo é diferente do erotismo, não é o erotismo inteiro, mas o

erotismo passa por ele. O erotismo é fusão, desloca o interesse no sentido de uma

superação do ser pessoal e de todo o limite.

Em ELIADE (1992), o sagrado manifesta-se sempre como uma realidade

inteiramente diferente das realidades naturais. Ele se interessa pelo sagrado na
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sua complexidade, indo além do irracional de Otto. A primeira definição que dá ao

sagrado é que se opõe ao profano. O autor defende que o homem toma

conhecimento do sagrado porque esse se manifesta, mostra-se como algo

absolutamente diferente do profano e propõe o termo hierofania como algo que

revela o sagrado. E aqui se dá um ato misterioso: a manifestação de algo “de

ordem diferente” – de uma realidade que não pertence ao nosso mundo – em

objetos que fazem parte integrante do nosso mundo “natural”, “profano”.

Mostra que nas sociedades pré-modernas, o sagrado equivale ao poder, à

realidade por excelência. O sagrado está saturado de ser. Potência sagrada quer

dizer ao mesmo tempo realidade, perenidade e eficácia. A oposição

sagrado/profano traduz-se muitas vezes como uma oposição entre real e irreal.

Nesse sentido, é, portanto, fácil de compreender que o homem religioso

deseje profundamente ser, participar da realidade, saturar-se de poder.

Seguindo a análise de Eliade, o sagrado se manifesta por uma hierofania

qualquer, não só há ruptura na homogeneidade do espaço, como também

revelação de uma realidade absoluta, que se opõe à não-realidade da imensa

extensão envolvente. A manifestação do sagrado funda ontologicamente o mundo.

Todo o espaço sagrado implica uma hierofania, uma irrupção

do sagrado que tem como resultado destacar um território do

meio cósmico que o envolve e o torna qualitativamente

diferente. Inúmeras vezes nem sequer há necessidade de

uma teofania ou hierofania propriamente ditas: um sinal

qualquer basta para indicar a sacralidade do lugar (...)

(ELIADE, 1992:30)

Com efeito, Eliade (1992:63) propõe o conceito de tempo sagrado no qual

sintetiza a idéia de que o homem religioso vive em duas espécies de tempo, das

quais a mais importante, o tempo sagrado, apresenta-se sob o aspecto paradoxal

de um tempo circular, reversível e recuperável, espécie de eterno presente mítico



85

que o homem reintegra periodicamente pela linguagem dos ritos. Aqui o homem

[religioso] esforça-se por unir-se ao que é equiparado à “eternidade”.

ELIADE é categórico:

O homem [religioso] sente necessidade de mergulhar por

vezes nesse Tempo sagrado e indestrutível. Para ele é o

tempo sagrado que torna possível o tempo ordinário, a

duração profana em que se desenrola toda a existência

humana. É o eterno presente do acontecimento mítico que

torna possível a duração profana dos acontecimentos e

eventos históricos. No que toca à questão erótica, podemos

dar um exemplo. É a hierogamia divina, que teve lugar in illo

tempore, que tornou possível a união sexual humana. A

união entre o deus e a deusa passa-se num instante

atemporal, num eterno presente: as uniões sexuais entre os

humanos – quando não rituais – desenrolam-se na duração,

no tempo profano. Assim, sabemos que o tempo sagrado,

mítico, funda igualmente o tempo existencial, histórico, pois é

o seu modelo exemplar. Em suma, graças aos seres divinos

é que tudo veio à existência. A origem das realidades e da

própria vida é religiosa (...) (ELIADE, 1992:79).

A experiência religiosa da vida se dá no afastamento divino, que pode ser

traduzido como o aumento do interesse do homem por suas próprias descobertas

religiosas, culturais e econômicas. Interessado pelas hierofanias da vida, em

descobrir o sagrado da fecundidade terrestre e sentir-se solicitado por

experiências religiosas mais “concretas” (mais carnais, até mesmo orgiásticas), o

homem primitivo afasta-se do deus celeste e transcendente.

Mostra que a descoberta da agricultura transforma radicalmente não

somente a economia do homem, mas, sobretudo, sua economia do sagrado.
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Outras forças religiosas entram em jogo: a sexualidade, a fecundidade, a mitologia

da mulher e da Terra etc. A experiência religiosa torna-se mais concreta, quer

dizer, mais intimamente misturada à Vida. As grandes Deusas-Mães e os Deuses

fortes ou os gênios da fecundidade são claramente mais “dinâmicos” e mais

acessíveis aos homens do que era o Deus criador.

ELIADE (1992:150 e ss) observa que os ritos de passagem desempenham

um papel importante na vida do homem religioso. É certo que o rito de passagem

por excelência é representado pelo início da puberdade, a passagem de uma faixa

de idade a outra (da infância ou adolescência à juventude). Mas há também ritos

de passagem no casamento e na morte, e pode-se dizer que, em cada um dos

casos, trata-se sempre de uma iniciação, pois envolve sempre uma mudança

radical de regime ontológico e estatuto social. Por ocasião do casamento, tem

lugar também uma passagem de um grupo socioreligioso a outro.

O recém-casado abandona o grupo dos chefes de família. Todo casamento

implica uma tensão e um perigo, desencadeando, portanto, uma crise; por isso o

casamento se efetua por um rito de passagem.  Uma outra questão que envolve a

sexualidade de perto é a fenomenologia da iniciação. Eliade comenta que a

iniciação comporta uma tripla revelação: a do sagrado, a da morte e a da

sexualidade. O iniciado as conhece, assume e integra em sua nova personalidade.

O iniciado renasce para uma nova existência, santificada. Renasce para um

modo de ser que torna possível o acesso livre ao conhecimento. É um homem que

sabe, que conhece os mistérios e que tem revelações de ordem metafísica.  Em

suma, a iniciação equivale ao amadurecimento espiritual, e em toda a história

religiosa da humanidade reencontra-se sempre este tema: o iniciado, aquele que

conheceu os mistérios, é aquele que sabe.

 BATAILLE (1993) escreve, em 1948, a Teoria da Religião onde esboça

uma severa crítica ao mundo moderno, desencantado e triste19.

                                                
19 O autor escreve sob o impacto da depressão que a Segunda Guerra Mundial produziu na
intelectualidade européia de esquerda, expressando aqui uma profunda nostalgia do sentido
sagrado para a vida.
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Neste capítulo desta tese, empresta-se do autor a exata sensação do que

resulta a tentativa de construção de um extrato teórico acerca do tema religião.

Bataille, na parte inicial da obra, nomeada: “onde este livro está situado”, nos

eleva à consciência da impossibilidade, ou seja, carrega-nos para a verdade de

que a construção ilimitada é impossível.

O que é proposto ao leitor, com efeito, não pode ser um

elemento, mas o conjunto onde se insere: é toda a

construção e o edifício humanos que não podem ser mero

amontoado de detritos, mas consciência em si.

Em certo sentido a construção ilimitada é o impossível. É

preciso coragem e obstinação para não perder o fôlego.

Tudo leva a deixar o certo, que é o movimento aberto e

impessoal do pensamento, pelo duvidoso, a opinião isolada.

É claro que a opinião isolada é também o meio mais simples

de revelar o que a construção é no fundo, o impossível. Mas

ela só tem esse sentido profundo caso não seja consciente.

Essa impotência define um ápice da possibilidade ou, pelo

menos, a consciência da impossibilidade abre a consciência

a tudo que lhe é possível refletir. Neste ponto de união onde

grassa a violência, no limite do que escapa à coesão, aquele

que reflete na coesão percebe que a partir de então não há

mais lugar para ele.

Ele esboça o que seria um trabalho inacabado, exprime um pensamento

móvel, sem nele buscar o estado definitivo.

O paradoxo fundamental desta teoria da religião, que faz do indivíduo ‘a

coisa’ e a negação da intimidade, ilumina, sem dúvida, uma impotência, mas o

grito dessa impotência preludia o mais profundo silêncio.

BATAILLE (1993:19-20) situa e diferencia o mundo animal do humano e a

partir daí elabora os conceitos de imanência e transcendência.
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Afirma que a imanência do animal em relação ao seu meio está dada em

uma situação precisa. Esta situação é dada quando um animal come outro. Um

animal que come o outro é sempre o semelhante daquele que come.

Não se trata de um semelhante, conhecido como tal, mas para o animal

que come o animal comido não há transcendência: há sem dúvida uma diferença,

mas esse animal que come o outro não pode a ele se opor na afirmação dessa

diferença. A distinção pede uma posição do objeto como tal. O animal que outro

animal come não está dado como objeto.

Não há, do animal comido àquele que come, uma relação de subordinação,

como a que liga um objeto, uma coisa ao homem que, por sua vez, se recusa a

ser visto como coisa. Nada é dado para o animal com o passar do tempo, é na

medida em que somos humanos que o objeto existe no tempo, em que sua

duração é apreensível.

Logo, pode-se entender que a imanência se constrói a partir da idéia de

alteridade, ou falta de alteridade. Por isso o autor dita repetidas vezes que o

animal está no mundo como a água no interior da água. No entanto, aproximando-

se de uma abordagem poética, Bataille considera a relação de dependência e

independência na vida animal e revela o alinhavo de sua tese de que nós todos,

humanos, somos resultantes da vida animal.

Entenda-se: a imanência de um organismo vivo pressupõe uma relação de

procura em torno de si e fora de si por elementos que lhes sejam imanentes e com

os quais deve estabelecer relações de imanência (estabilizando as relações). Em

outras palavras, queremos nos alimentar, senão, sofremos e morremos. Então,

não sendo o animal simplesmente coisa, não é para nós fechado e impenetrável.

O animal abre diante de mim uma profundidade que me

atrai e que me é familiar. Essa profundidade, num certo

sentido, eu a conheço: é a minha (...) Algo de doce, de

secreto e de doloroso prolonga nessas trevas animais a
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intimidade da luz que se mantém acesa em nós (...) O

mundo animal é o da imanência e do imediatismo: é que este

mundo, que nos é inacessível, o é na medida em que nele

não podemos discernir um poder de se transcender (...)

(BATAILLE, 1993:23).

Assim, ainda, a imanência corresponde à capacidade de reprodução, que

por sua vez, sozinha, estabelece-se, a priori no universo do animal. E, a

transcendência coloca-se pelo erotismo, e só é possível no reino do homem.

É somente nos limites do humano que aparece a transcendência das coisas

em relação à consciência (ou da consciência em relação às coisas).

Porém, se o animal está no mundo como a água na água, e o animal é

igual ao mundo, logo, o mundo é imanente. Só o homem é transcendente? Mas

ele também não está no mundo?

Bataille defende que o animal tem diversas condutas segundo as diversas

situações. Essas condutas são os pontos de partida de distinções possíveis, mas

a distinção exigiria a transcendência do objeto tornado distinto. A diversidade das

condutas animais não estabelece distinção consciente entre as diversas situações.

Os animais que não comem um semelhante da mesma espécie não têm, no

entanto, o poder de reconhecê-lo como tal, se bem que uma situação nova, em

que não é desencadeada a conduta normal, pode bastar para superar um

obstáculo sem que haja até mesmo consciência de tê-lo superado. Aqui, surge

uma compreensão acerca do papel da transgressão no pensamento batailliano.

Não ser distinto chama à imanência.

A distinção aponta para a tomada de consciência, logo, para um ser

transcendente. Portanto, a transgressão leva o ser à categoria de distinto e por

isso, transcendente, e neste caso, é transgressor.

Os instrumentos, quando usados pelos homens, tornam-se objetos, são

como interrupções na continuidade indistinta, é a forma nascente do não-eu.



90

O objeto, ao contrário, tem um sentido que rompe a continuidade indistinta,

que se opõe à imanência. Ele é a propriedade e a coisa do sujeito, mas nem por

isso é menos impenetrável por este.

Em Bataille, o mundo é, 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. Esta idéia da diminuição para o

autor advém da noção de que há sem dúvida, na invenção

de um “ser supremo”, vontade de definir um valor maior que

qualquer outro. Mas esse desejo de acrescentar tem como

conseqüência uma abreviação. Bataille afirma que a

personalidade objetiva do “ser supremo” o situa no mundo ao

lado de outros seres pessoais de mesma natureza, dos quais

é, contudo, claramente distintos (...) (BATAILLE, 1993:31).

No entanto, por definição, o “ser supremo” tem uma dignidade dominante,

muito embora todos sejam da mesma espécie, onde a imanência e a

personalidade se misturam, assim, todos podem ser divinos e dotados de uma

potência operatória e criadora, aí o caráter divino da existência apessoal, indistinta

e imanente. Portanto, na igualdade, o ser divino se torna empobrecido e limitado

devido ao gênero descontínuo e limitado, como o de qualquer outro ser.

Mas, essa proposição de Bataille de que o sentimento de descontinuidade é

reinante para a formatação do conceito de “ser supremo”, de fato, é refutada

quando se percebe que em todos os povos o prestígio do Deus dos judeus e

depois dos cristãos é incontestavelmente um reflexo de que a idéia de

continuidade não ilustra de fato uma individualidade objetiva. Esse sentido de

continuidade significava uma oposição ao mundo das coisas. No homem opunha à
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pobreza do instrumento profano (do objeto descontínuo) toda a fascinação do

mundo sagrado (1993:32).

Bataille afirma que o sentimento do sagrado forma um conjunto distinto do

que é claro, do externo, distingue-se pela forma opaca com que aparece. Para o

homem, no sentimento do sagrado, experimenta uma espécie de horror impotente.

Esse horror é ambíguo, “o que é sagrado atrai e possui um valor incomparável,

mas no mesmo instante isso parece vertiginosamente perigoso para esse mundo

claro e profano onde a humanidade situa seu domínio privilegiado”.  (BATAILLE,

1993:28)

Conforme Bataille, os deuses são simplesmente espíritos míticos, sem

substrato de realidade. É deus, é puramente divino e sagrado, o espírito que não

está subordinado à realidade de um corpo mortal. Porque ele próprio é espírito, o

homem é divino (sagrado), mas não o é soberanamente, já que é real.

O mundo onde os homens se movem é, ainda, de uma maneira

fundamental, a continuidade a partir do sujeito. A realidade de um mundo profano,

de um mundo de coisas e corpos, é colocada em face de um mundo santo e

mítico. Nos limites da continuidade, tudo é espiritual, não há oposição entre

espírito e corpo. Mas a posição de um mundo de espíritos e o valor soberano que

ele recebe estão naturalmente ligados à definição do corpo mortal como oposto ao

espírito. A diferença entre espírito e corpo não é, de maneira alguma, a que existe

entre continuidade (imanência) e objeto. O mundo real permanece como um

dejeto do nascimento do mundo divino: o corpo humano mortal é pouco a pouco

assimilado ao conjunto das coisas. Pelo fato de que é espírito, a realidade humana

é santa, mas é profana na medida em que é real.

A atitude humana em relação ao corpo é, ademais, de uma complexidade

aterradora. A miséria do homem, visto que é espírito, é ter o corpo de um animal e

por isso ser como uma coisa, mas a glória do corpo humano é ser o substrato do

espírito. E o espírito está ligado ao corpo-coisa que esse jamais deixa de ser

assombrado, só é coisa no limite, no ponto em que, se a morte o reduz ao estado

de coisa, o espírito está mais presente do que nunca: o corpo que o traiu revela-o,
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mais do que no tempo em que o servia.  Num certo sentido, o cadáver é a mais

perfeita afirmação do espírito. Nesse sentido, o erotismo permite a não redução.

(...) o sagrado é a pródiga ebulição da vida que, para durar, a

ordem das coisas encadeia e que tal encadeamento

transforma em desencadeamento, ou, se quisermos, em

violência (...) O sagrado é precisamente comparável à chama

que destrói a madeira ao consumi-la (...) (BATAILLE,

1993:43 e 44)

O mundo divino é contagioso, e seu contágio é perigoso. Em princípio, o

que está envolvido na operação do sacrifício é como o surgimento do relâmpago:

em princípio não há limite para o abrasamento – ressalta Bataille. A vida humana

é favorável a isso, a animalidade não; é a resistência oposta à imanência que

ordena aí o seu jorro, tão pungente nas lágrimas e tão forte no inconfessável

prazer da angústia. Mas, caso se abandonasse totalmente à imanência, o homem

faltaria à humanidade.

O problema incessante posto pela impossibilidade de ser humano sem ser

coisa e de escapar aos limites das coisas sem retornar a condição animal, recebe

a solução limitada da festa.

O movimento inicial da festa está dado na humanidade

fundamental, mas ele só atinge a plenitude de um jorro se a

concentração angustiada do sacrifício se desencadeia (...)

(p. 44).

A festa reúne homens para quem a consumição da oferenda contagiosa (a

comunhão) abre a um abrasamento, todavia, limitado por uma sabedoria de

sentido contrário: é uma aspiração à destruição que explode na festa, mas é uma

sabedoria conservadora que a ordena e a limita. Todas as possibilidades de



93

consumição estão reunidas, mas a consciência desperta na angústia, tende em

uma reversão comandada por uma impotência de aceitar o desencadeamento.

O desencadeamento da festa é definitivamente, senão encadeado, ao

menos demarcado nos limites de uma realidade que ele nega.

É na medida em que reserva as necessidades do mundo

profano que a festa é suportada (...) a festa é a fusão da vida

humana (...) em certo sentido, enquanto embriaguez, caos,

orgia sexual, que, no limite, é o que ela é, ela submerge na

imanência. A festa não é um verdadeiro retorno à imanência,

mas uma conciliação amigável, e cheia de angústia, entre as

necessidades incompatíveis (...) (p. 45).

Não há consciência clara do que é efetivamente a festa, e a festa só está

situada distintamente na consciência, quando integrada na duração da

comunidade. É isso o que a festa é conscientemente, mas isso indica bem a

impossibilidade própria da festa e o limite do homem, ligado à consciência clara.

“A festa se realiza para devolvê-lo à imanência, mas a condição do retorno

é a obscuridade da consciência”. (BATAILLE, 1993:46)

Bataille considera que o problema fundamental da religião está dado nesse

desconhecimento fatal da festa. O homem é o ser que perdeu, até mesmo rejeitou,

o que é obscuramente intimidade indistinta.

O sagrado, para Bataille, é a recuperação da intimidade entre o homem e o

mundo, entre o sujeito e o objeto. Mas se o homem deseja a volta da imanência,

sabe também que se entregar a esta intimidade é perder sua humanidade. Para

Bataille, o problema colocado pela impossibilidade de ser humano, sem passar a

ser uma coisa e de escapar ao limite das coisas, sem retornar à animalidade,

recebe a solução mediadora da festa, da liberação dos interditos, da abertura para

o sagrado estando (ainda) no profano.
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Ele provoca aqui uma junção, uma fusão dos limites territoriais e dos

contextos, Bataille supõe a união para a satisfação do sujeito e para a sua

realização na transcendência.

Em Bataille, a consciência é distintamente determinada na reflexão medida

do mundo das coisas. Há, então, um dualismo que altera profundamente a

representação do mundo. Nele, o divino aparece ligado à pureza; o profano, à

impureza. Assim se completa um deslizamento a partir de um dado primeiro em

que a imanência divina é perigosa, em que o que é sagrado é de início nefasto e

destrói pelo contágio aquilo de que se aproxima, em que os espíritos fastos são

mediadores entre o mundo profano e o desencadeamento das forças divinas.

Esse deslizamento antigo inicia uma mudança decisiva. O pensamento

refletido define regras morais, enuncia relações universalmente obrigatórias entre

os indivíduos e a sociedade ou dos indivíduos entre si. Essencialmente, essas

relações obrigatórias são as que garantem a ordem das coisas.  E, pode-se dizer

que, às vezes, retomam proibições que fundam a ordem íntima. Ela tira da religião

uma parte das leis que edita, funda-as na razão, liga-as à ordem das coisas.

A moral enuncia as regras que decorrem universalmente da natureza do

mundo profano. Ela é, portanto, oposta à escala dos valores da ordem íntima, que

exaltava tudo aquilo cujo sentido é dado no instante. Mas, a realização da moral

só é possível quando se supõe a sanção da ordem divina. Admitindo o poder do

divino sobre o real. Há uma racionalização e moralização do divino, no próprio

movimento em que a razão e a moral são divinizadas.

Assim, aparecem os elementos da concepção do mundo, chamada de

dualista. Na representação primeira, o sagrado imanente é dado a partir da

intimidade do homem com o mundo, enquanto o mundo profano é dado na

transcendência do objeto, cuja intimidade não é jamais imanente na humanidade.

Mas na evolução dualista, o divino se torna racional e moral e rejeita o sagrado

ligado ao profano.

O momento da mudança é dado numa passagem: em um movimento súbito

da transcendência, ultrapassa a matéria sensível; a esfera inteligível se revela. A
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inteligência ou o conceito é definido como ordem soberana, à qual o mundo das

coisas se subordina. Assim, o mundo inteligível tem a aparência do divino.

Mas, sua transcendência não tem a mesma natureza do divino da religião

arcaica. O divino era inicialmente percebido a partir da intimidade (da violência, do

grito, do ser em irrupção e do sagrado), se era transcendente, isso se dava de

maneira provisória, para o homem agindo na ordem real, mas que os ritos

passavam à ordem íntima. Essa transcendência diferia profundamente daquela do

mundo inteligível que permanece separada para sempre do mundo sensível.

Oposto ao mundo sensível, o mundo inteligível não é propriamente um

outro mundo, porque ele está fora do mundo. O homem da concepção dualista

está em oposição ao homem arcaico porque não há mais intimidade entre ele e

esse mundo. Esse mundo lhe é efetivamente imanente. A divisão do mundo entre

dois princípios, um e outro incluídos nesse mundo, de que um é, ao mesmo

tempo, o do bem e do espírito, e o outro, o do mal e da matéria. Disso resulta, sem

contrapartida, um império da ordem real que é uma soberania da servidão. Fica

definido um mundo onde a violência livre não tem lugar que não seja negativo.

OTTO (1992) aborda o sagrado do ponto de vista fenomenológico,

definindo como um sentimento de “mistério terrível e fascinante”. Expõe a origem

desse sentimento como sendo algo a priori, mas não inato. Nesta questão, ele é

inovador, pois vai de encontro à hipótese de Durkheim20, para qual o sentimento e

as atitudes para com o sagrado eram dirigidos não só aos objetos religiosos como

a qualquer objeto da esfera social, cívica, familiar, amorosa ou política.

(...) adquirimos o hábito de usar o termo sagrado dando-lhe

um sentido completamente figurado que já não é, de modo

algum, o sentido primitivo. Normalmente entendemos, por

esta palavra, um predicado de ordem ética, sinônimo do

absolutamente moral e perfeitamente bom (...) (1992:13).

                                                
20 Ver As Formas Elementares de Vida Religiosa (1996).
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O autor deseja alertar que se acaba atribuindo ao sagrado apenas o caráter

do dever ou da lei, tendo-se em vista as necessidades práticas. Otto pretende

fazer conhecer um elemento específico do termo, que se pode pressentir, e que

aparece como um princípio vivo em todas as religiões.

O autor distingue três modalidades cognitivas em relação ao sagrado: os

adeptos (apreciadores); os profetas (produtores de religião) e os personificadores

(aqueles que chegam à condição de filhos da divindade).

O sagrado assume um significado ontológico que, baseado numa

cosmovisão, representa a esfera “complementar” do profano. Ambas as esferas

constituem o ser em sua totalidade. Assim, do ponto de vista do profano, o

sagrado é “totalmente outro” que constitui um fenômeno específico. Trata-se da

manifestação de algo que não pertence ao nosso mundo natural e profano.

Otto distingue duas categorias que compõem o sagrado: uma racional e

outra não racional, além de defender a idéia de que ambas são categorias a priori.

O racional é o espaço onde o conhecimento se dá por meio de noções

claras e de conclusões lógicas. Pode-se entender que o racional é um

conhecimento a posteriori. O irracional, segundo o autor, é constituído pela

profundidade mística da alma, pela inspiração, pela intuição, pela visão profética e

pelas forças ocultas. Trata-se de um conhecimento a priori.

A sacralidade mais profunda é algo pouco sensato, sobretudo se se

considerar a racionalidade científica. Também é bastante aceitável que a

linguagem não seja capaz de exprimir o numinoso, considerando que esse é a

manifestação que transcende a experiência comum. Schleiemacher, assim se

refere, sobre a faculdade de contemplação:

Quando a alma se abre às impressões do Universo, nelas

mergulhando e a elas se entregando, torna-se suscetível a

experimentar intuições e sentimentos que pertencem ao
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âmbito que foge à racionalidade comum e que constitui o

conteúdo da vivência religiosa. (SCHLEIEMACHER apud

OTTO, 1992:188)

A presença do numem, do sagrado, provoca uma reação emocional, que

Otto chamou de estado de criatura ou sentimento de ser criatura, o que significa

para o homem sentir-se parte insignificante perante a grandeza do divino. Esse

confronto coloca o homem perante o “mysterium tremendum”.

Otto aponta o sentimento de pavor que se vive diante do sagrado e ao

mesmo tempo o sentimento de fascínio. Há ambigüidade no sentimento que

arrebata o ser humano frente ao divino. Essa experiência é vivida em momentos

especiais, para logo vir arrefecer-se na experiência cotidiana, dentro do âmbito do

profano.

O numinoso, assim, exerce sobre nós estranha harmonia de contrastes: ao

mesmo tempo em que inspira repulsa, terror e pavor quase irracional, arrebata-

nos pelo fascínio e por uma atração irresistível, que nos comove e que passa a ser

o sentimento primeiro, deixando o pavor como secundário.

Quando Otto buscou definir o que batizou de “mysterium tremendum”,

percebeu que não poderia desenvolver um conceito sobre ele, mas apenas

observar a reação do sentimento particular que o seu contato provoca. Assim, o

autor estabelece o caráter irracional da percepção do sagrado. A emoção religiosa

tem um caráter íntimo e profundo que escapa ao entendimento da razão.

Ultrapassa a simples idéia de salvação, tendo em seu escopo o fascínio e um

sentir que em alguns momentos preenche a alma e a desconcerta tal a comoção

que lhe causa.

Para ele, o “mysterium tremendum” gera três sentimentos:

1. O tremendum. Pavor, calafrio e o terror místico. Manifesta-se na maior

interioridade do sentimento religioso. A idéia do demônio liga-se aos efeitos não

bem compreendidos deste sentimento em relação ao divino.

2. O poder da majestade divina. Representa a superioridade absoluta, a

majestas, que também é a manifestação do Deus vivo na experiência religiosa. O
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poder externa a inacessibilidade que lhe é inerente. A impotência em face da

absoluta superioridade do poder é o sentimento do nada da criatura. A limitação e

o reconhecimento de um poder absoluto provocam a experiência do tremendum.

3. A energia do numinoso. Manifesta-se principalmente no misticismo e no

amor. E a energia impetuosa da experiência religiosa, provocando na alma um

estado de excitação e de impulsividade. É o Deus que arde e queima dentro da

alma. Essa energia é chamada por Otto de orgê. Em essência, é o movimento, a

força e a vontade que vibram no interior da alma.

Otto enfatiza que esses três elementos encontram-se num plano exterior a

nós, e que se manifestam pelos sentimentos de mysterium tremendum.

Para o autor, existe no ser humano um instinto religioso e uma

predisposição da razão humana que o torna propenso ao sentimento religioso.

Caracteriza esta predisposição, como um sentimento a priori que torna o ser

humano um espírito impressionável, apto a descobrir e se deixar revelar. O autor

esclarece que só é possível reconhecer algo se existe a priori algo em alguma

medida dentro de si.

Ainda, a busca pelo Sagrado, a procura pelo conhecimento e o próprio

sentimento numinoso são reações provocadas pela constante relação com o

sagrado. A presença constante de Deus e de outras manifestações do sagrado

alimenta e instiga o próprio sentimento religioso. O mysterium e o tremendum são

independentes, em alguma medida.

O sentimento do divino foi uma das causas que levaram a consciência do

homem a despertar para os sentimentos numinosos. Afirma que o sentimento

religioso antecede o despertar, uma vez que emerge de um sentimento a priori.

O sentimento religioso provavelmente apareceu mais cedo,

tendo ele próprio despertado e libertado aquele: não o fez

sair de si mesmo, mas tê-lo surgir das profundezas do
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espírito, da razão e das suas faculdades a ‘priori’ (...) (OTTO,

1992:69).

Otto então nos revela que a inter-relação entre as idéias é tão factível

quanto a dos sentimentos. Como em BATAILLE (1992), envolvem-se movimentos

que atuam na razão e no sentir, legitima a existência do sagrado que não pode ser

descrito e tocado, pode sim ser experimentado na essência humana, como

experiência interior.

Entendo por experiência interior aquilo que geralmente

chamam de experiência mística: os estados de êxtase, de

arrebatamento, pelo menos de emoção meditada. Mas

penso menos na experiência confessional, à qual foi preciso

ater-se até agora, do que numa experiência nua, livres de

amarras, mesmo de origem, a qualquer religião que seja. É

por isso que não gosto da palavra mística (...) (BATAILLE,

1992:11).

O autor também afirma que não gosta das definições estreitas. A

experiência interior responde à necessidade em que se encontra – e a existência

humana – de colocar tudo em jogo (em questão), sem repouso admissível. Essa

necessidade já atuava, apesar das crenças religiosas, mas ela tem conseqüências

ainda mais completas na falta dessas crenças. Os pressupostos dogmáticos

deram limites indevidos à experiência: aquele que já sabe não ir além de um

horizonte conhecido.

Quis que a experiência conduzisse lá onde ela própria

quisesse, e não levá-la para qualquer fim preestabelecido. E

digo logo que ela não leva a porto algum (mas a um lugar de
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extravio, de contra-senso). Quis que o não-saber fosse o

seu princípio (...) mas essa experiência nascida do não-

saber aí permanece, decididamente. Ela não é inefável, não

a traímos se falamos dela, mas nas questões do saber ela

furta até mesmo ao espírito as respostas que este ainda

tinha. A experiência não revela nada e não pode fundar a

crença, nem partir dela (...) (1992:12).

Bataille exemplifica dizendo que a experiência é o colar em jogo, na febre e

na angústia, aquilo que um homem sabe pelo fato de ser. Caso nesta febre, ele

tenha qualquer apreensão que seja, não pode dizer: “eu vi isto, o que vi é tal”; ele

só pode dizer: “o que vi escapa ao entendimento”, e Deus, o absoluto, o fundo dos

mundos não têm sentido, se não forem categorias do entendimento.

O autor acredita que quando se diz com decisão: “vi Deus”, o que se viu

muda. Portanto, a experiência interior não deve ter outra preocupação, senão ela

própria, abrindo-se mão dos dogmas, dos princípios morais e da ciência. “Chamo

experiência uma viagem ao término do possível do homem” (BATAILLE,1992:15).

Ele acusa a inteligência de ter destruído o valor da experiência.

É preciso viver a experiência, ela não é facilmente acessível,

e mesmo considerada de fora pela inteligência, seria preciso

ver aí uma série de operações distintas, algumas

intelectuais, outras estéticas, outras enfim morais, e todo o

problema a retomar; é somente a partir de dentro, vivida até

o transe, que ela aparece unindo o que o pensamento

discursivo deve separar (...) (1992:16).

Ainda, a experiência não une somente estas formas – estéticas,

intelectuais, morais – mas também vários conteúdos de outras experiências
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vividas em uma fusão, deixando de fora apenas o discurso pelo qual se tenta

separar estes objetos. Frente a isso, pode-se dizer que a experiência atinge, para

terminar, a fusão do objeto com o sujeito. Mas, quem ou o que é o objeto de

apreensão? Bataille considera que o objeto Deus opera ‘naquele que experimenta’

uma parada no movimento que o leva à apropriação mais obscura do

desconhecido: de uma presença que não é, em nada, mais distinta que uma

ausência. (BATAILLE,1992:13)

Advoga que Deus difere do desconhecido pelo fato de que uma emoção

profunda, vinda das profundezas da infância, liga-se primeiro em nós a sua

evocação. E, que ficamos totalmente expostos somente quando nos dirigimos sem

trapacear ao desconhecido. É a partir do desconhecido que se dá a experiência do

“si mesmo”, pois este não é um sujeito isolado do mundo, mas um lugar de

comunicação, de fusão do sujeito e do objeto. Esta fusão se dá no silêncio [na

ausência da palavra], pois o “silêncio é uma palavra que não é uma palavra” (p.

24).

Bataille então chega a esta posição: “a experiência interior é o contrário da

ação. Nada mais” (1992:52). A ação está na dependência do ‘projeto’. O autor

chama de projeto não somente o modo de existência implicado pela ação,

necessário à ação, mas é uma maneira de ser no tempo, paradoxal, pois é a

reposição da existência para mais tarde. Assim, o princípio da experiência interior

é sair através de um projeto do domínio do projeto. Acrescenta, é a denúncia da

trégua, é o ser sem prazo.

No que toca à razão, o fim da experiência interior seria a busca pela

salvação. Ou seja, é um projeto como domínio de outro projeto. Esta ambivalência

é conduzida pela necessidade da salvação21. A salvação é o cimo de qualquer

                                                
21 Aqui o autor alude ao cristianismo e discorre acerca do projeto da salvação. É importante
ressaltar que Bataille considera o cristianismo como a ausência da salvação. É desespero de
Deus. A agonia de Deus, na pessoa do homem, é fatal, é o abismo onde a vertigem solicita que o
homem caia. A agonia de Deus não se interessa pela explicação do pecado. Ela justifica não
somente o céu, mas o inferno. No cristianismo, a vida é condenada e as pessoas do progresso
santificam-na; os cristãos limitaram-na ao êxtase e ao pecado, o progresso nega o êxtase, o
pecado, confunde a vida e o projeto, e santifica o projeto.
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projeto possível, é o cúmulo e a negação de projetos de interesse momentâneo. E,

a salvação é vista pelo autor como o único meio de dissociar o erotismo e a

nostalgia de existir sem prazo.

Vestido ou desnudo, o corpo é uma presença, uma forma que, por um

instante, sintetiza todas as formas do mundo. Mas, abraçando esta forma,

deixamos de percebê-la como presença e a temos como matéria concreta,

palpável, que cabem em nossos braços e que, não obstante, é ilimitada. Ao

abraçar a presença, deixamos de vê-la, e ela própria deixa de ser presença.

PAZ (1994:193) defende que a condenação do amor carnal como um

pecado contra o espírito não é cristã e sim platônica. Para Platão, a forma é a

idéia, a essência. O corpo é uma presença no sentido real da palavra: a

manifestação sensível da essência. É a imitação, a cópia de um arquétipo divino,

a idéia eterna.  Em O Banquete, o amor mais elevado é a contemplação do corpo

formoso. O abraço carnal entranha uma degradação da forma em substância e da

idéia em sensação. Por isso também Eros é invisível, não é uma presença, é uma

obscuridade que rodeia a Psique e a arrasta numa queda sem fim.

Remete-se, então, ao fato de que não é estranho que Platão tenha

condenado o amor físico. Contudo, não condenou a reprodução. E, chama de

divino o desejo de procriar: é a ânsia de imortalidade.

4. DAS APROXIMAÇÕES OBJETAIS - DIÁLOGOS



103

4.1. Do Sacrifício

Sacrifício é a loucura, a renúncia a qualquer saber, a queda

no vazio, e nada, nem na queda nem no vazio, nada é

revelado, porque a revelação do vazio é somente um meio

de cair mais profundamente na ausência (...) (BATAILLE,

1992:58).

Sacrificamos bens que nos pertencem ou – o que nos ligam

através de tantos laços, de quem nos distinguimos tão mal: o

nosso semelhante. Seguramente, esta palavra ‘sacrifício’,

significa isto: que homens, devido a sua vontade, fazem

entrar alguns bens numa região perigosa, onde seviciam

forças destruidoras. Assim, sacrificamos aquele de quem

rimos, abandonando-o sem nenhuma angústia, a alguma

queda que nos parece superficial (...) (BATAILLE, 1992:103).

BATAILLE, em sua obra a Teoria da Religião (1993), esboça a natureza do

conceito sacrifício:

O princípio do sacrifício é a destruição, mas, ainda que

algumas vezes ele chegue a destruir inteiramente (como no

holocausto), a destruição que o sacrifício quer operar não é o

aniquilamento (...) (p. 37).
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O autor compreende que o sacrifício quer destruir na vítima: a coisa,

somente a coisa. O sacrifício destrói os laços de subordinação reais de um objeto,

arranca a vítima ao mundo da utilidade e a entrega ao capricho inteligível.

Isso aponta, inicialmente, para uma necessidade que o sacrificador tem do

sacrifício para se separar do mundo das coisas e, por sua vez, a vítima não

poderia dele ser separada se o próprio sacrificador de antemão já não o estivesse.

Para Bataille, o sacrificar enuncia:

(...) no íntimo, eu pertenço ao mundo soberano dos deuses e

dos mitos, ao mundo da generosidade violenta e sem

cálculo, como minha mulher pertence a meus desejos. Eu te

retiro, vítima, do mundo onde estavas e onde só podias ser

reduzida ao estado de coisa, tendo um sentido exterior à tua

natureza íntima. Eu te trago à intimidade do mundo divino, da

imanência profunda de tudo o que é (...) (1993:38).

     Nesse sentido, BORGES (2001), em seu ensaio sobre o êxtase, ressalta

que de fato é na transgressão e na violência que o homem potencialmente se

revela. Borges mostra que Bataille denomina essa atitude de soberana. O homem

soberano recusa os limites. Todas as suas ações levam a marca do excesso. Ele

é destemido no que diz respeito à morte e a tudo o que a acompanha, como a

angústia, o terror, o sofrimento. E é o medo que geralmente assegura a paz

laboriosa, a vida limitada dos indivíduos. Mas o soberano não é um homem

qualquer. Ele pode ser santo ou criminoso, isto é, alguém que se excede no prazer

e na dor, que sacrifica ou se sacrifica. Posto isso, sua atitude só pode ser maligna

para o mundo da racionalidade que exclui o impossível.
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Borges encontra-se com Bataille onde "toda vida profunda está carregada

de impossível". Por isso os soberanos, santos e assassinos são malditos. O

sacrifício visa ao sagrado. É uma forma de experiência com o sagrado. Com isso,

a vítima, objeto sacrificado, imediatamente torna-se sagrada. Quem sacrifica

possui o sagrado quando toca a vítima. Enfim, o sacrifício é uma forma de reviver

os elementos essenciais que a religião dispôs enquanto sagrados.

O sacrifício é uma forma de negação do corpo, de anulação do indivíduo. O

homem se torna soberano quando se submete ao sacrifício. Ele é soberano pela

maneira com que encara o sofrimento, excedendo-o.

A razão do sacrifício se impõe: A morte é um ganho para a vítima.

Em Bataille, o sacrifício supõe um monólogo em que a vítima não pode

escutar e nem responder. O sacrifício vira as costas às relações reais. É isso que

dá ao mundo do sacrifício um aspecto de gratuidade. Justamente por isso ela é

tudo. Com efeito, a fraqueza (a contradição) do mundo das coisas – se bem que a

permanência do homem a esse mundo se liga à posição do corpo como coisa, na

medida em que é mortal – é dar à morte um caráter de irrealidade.
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Este é, na verdade, um aspecto superficial. O que não tem seu lugar no

mundo das coisas, o que, no mundo real, é irreal, não é exatamente a morte. “A

morte, com efeito, trai a impostura da realidade”.  Não apenas porque a ausência

de duração recorda-lhe a ilusão, mas, sobretudo, por ser a grande afirmação da

vida.

Com efeito, no sacrifício o que importa é passar de uma ordem durável, em

que todo o consumo de recursos está subordinado à necessidade de durar, à

violência de um consumo incondicional; o que importa é sair de um mundo de

coisas reais, cuja realidade decorre de uma operação a longo prazo e nunca do

instante – de um mundo que cria e conserva (que cria em proveito de uma

realidade durável).  “Sacrificar não é matar, mas abandonar e doar. O ato de matar

é apenas exposição de um sentido profundo” (BATAILLE, 1993:41).

A noção do sacrifício vai se configurando como a antítese da produção,

feita visando ao futuro, é o consumo que só tem interesse no próprio instante.

Nesse sentido, ele é dom e abandono, mas o que é doado não pode ser objeto de

doação para o donatário: o dom de uma oferenda a faz passar precisamente para

o mundo do consumo precipitado. É o que Bataille chama de “sacrificar a

divindade”, cuja essência sagrada é comparável a um fogo. Mas em geral a

fornalha tem uma inegável utilidade, à qual o carvão está subordinado, enquanto

ao sacrifício a oferenda escapa a qualquer utilidade.

É bem este o sentido preciso do sacrifício, sacrifica-se o que serve. Não

poderia haver sacrifício se a oferenda fosse destruída de antemão. Sacrificar um

objeto de luxo, critica Bataille, seria sacrificar duas vezes o mesmo objeto.

E, continua argumentando, sugere que não se poderia sacrificar o que não

tivesse sido retirado inicialmente da imanência, o que nunca lhe tenha pertencido,

domesticado e reduzido à coisa. O sacrifício se faz com objetos que se tornaram

coisas e que é preciso devolver à imanência de onde provêm, à esfera vaga da

intimidade perdida.
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  (...) não se pode, discursivamente, exprimir a intimidade. A

vaidade exorbitada, a malícia que explode cerrando os

dentes, e que chora; o deslizamento que não sabe de onde

vem nem para onde vai; no escuro, o medo que canta com

toda força; a palidez de olhos brancos, a doçura triste, o

furor e o vômito (...) são escapatórias possíveis. É íntimo,

num sentido forte, o que tem o arrebatamento de uma

ausência de individualidade, a sonoridade inapreensível de

um rio, a vazia limpidez do céu: é ainda uma definição

negativa, à qual falta o essencial (...) (BATAILLE,1993:42).

Diante desses enunciados, o autor assume que há um valor vago de

distâncias inacessíveis. Na verdade, recorre à articulação e afirma que,

paradoxalmente, a intimidade é a violência. É a destruição. Ela não é compatível

com a posição do indivíduo separado.

O indivíduo separado é da mesma natureza que a coisa, ou melhor, a

angústia de durar pessoalmente que a individualidade coloca está ligada à

integração da existência no mundo das coisas. Dito de outro modo, o trabalho e o

medo de morrer são solidários.  “Mas, o homem não é uma coisa porque tem

medo”. Não haveria angústia se ele não fosse o indivíduo (a coisa), e o que

alimenta sua angústia é o fato de ser essencialmente um indivíduo.

É porque o mundo das coisas colocou sua duração como condição

fundamental de seu valor, de sua natureza, que ele aprende a angústia. O autor

considera que o indivíduo tem medo da morte desde que adentra a ordem das

coisas. A morte desorganiza a ordem das coisas, e a ordem das coisas nos

mantém. O homem tem medo da ordem íntima que não é conciliável com a das

coisas. Senão, não haveria sacrifício, e tampouco haveria humanidade.
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(...) a ordem íntima não se revelaria na destruição e na

angústia sagrada do indivíduo. É por não estar no mesmo

nível, mas sim atravessando uma coisa ameaçada em sua

natureza, que, no tremor do indivíduo, a intimidade é santa,

sagrada e coroada de angústia (...) (1993:43).

Corroborando com essa noção de sacrifício, GIRARD (1990:11) acrescenta

que, em numerosos rituais, o sacrifício apresenta-se de duas maneiras opostas:

ou como “algo muito sagrado”, ou ao contrário, como uma espécie de crime. Para

explicar esse duplo aspecto – legítimo e ilegítimo, público e quase furtivo –

invocam o caráter sagrado da vítima.  É criminoso matar a vítima, pois ela é

sagrada. Mas, a vítima não seria sagrada se não fosse morta. O sacrifício implica

esta ambivalência.  Se o sacrifício mostra-se como uma violência criminosa, não

há, em contrapartida, violência que não possa ser descrita em termos de sacrifício.

Ora, é importante notar que para Bataille há um elemento que se há de

contemplar na dinâmica do sacrificador e do sacrificado: “Quando se descreve o

indivíduo na operação do sacrifício, ele se define pela angústia” (1993:43). Mas,

se o sacrifício é angustiante é porque o indivíduo nele toma parte. O indivíduo se

identifica com a vítima no momento súbito que a devolve à imanência (à

intimidade), mas a assimilação ligada ao retorno da imanência se funda tanto no

fato de que a vítima é a coisa, como no de que o sacrificador é o indivíduo.

GIRARD (1990:12) afirma que “o sacrifício foi transformado em uma

instituição simbólica e que o tema presta-se a um tipo de reflexão irreal”. A

operação sacrificial exige certo desconhecimento. Os fiéis não conhecem, e não

devem conhecer o papel desempenhado pela vítima. Evidentemente o papel da

teologia do sacrifício é primordial neste desconhecimento. Acredita-se que um

deus reclama as vítimas. É para apaziguar sua cólera que os sacrifícios são

multiplicados. As leituras que não reconhecem o papel da divindade continuam

prisioneiras de uma teologia inteiramente transportada para o imaginário.   
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Esse autor considera que é necessário criticar a teologia, encontrando as

relações conflituais simultaneamente dissimuladas e apaziguadas pelo sacrifício.

A interpretação do sacrifício como violência alternativa aparece na reflexão de

TURNER (1974 e 1968), especialmente. As observações de campo desse autor

apontam para uma verdadeira operação de transferência coletiva, efetuada à

custa da vítima, operação relacionada às tensões internas, aos rancores, às

rivalidades e a todas às veleidades recíprocas de agressão no seio da

comunidade.

Aqui a vítima não substitui tal indivíduo ameaçado, e não é oferecida a tal e

tal indivíduo particularmente sanguinário. Ela simultaneamente substitui e é

oferecida a todos os membros da sociedade. É a comunidade inteira que o

sacrifício protege da sua própria violência e é a comunidade inteira que encontra

assim direcionada para vítimas exteriores. O sacrifício polariza sobre a vítima os

resquícios de desavença e sentimento de vingança que existe em toda a parte,

dissipando-os ao propor-lhes uma saciação parcial.

Percebe-se no discurso religioso uma função social. Há um denominador

comum da eficácia sacrificial tão mais visível e preponderante quanto mais viva for

a instituição. Este denominador é a violência intestina: as desavenças, as

rivalidades, os ciúmes, as disputas entre próximos, que o sacrifício pretende

inicialmente eliminar; a harmonia da comunidade que ela restaura a unidade social

que ela reforça.

Em uma outra passagem, GIRARD (1990:20) atenta para o fato de que o

sacrifício deve ser visto a partir deste aspecto essencial-natural: “por meio desta

via real da violência que se abre diante de nós, percebemos claramente que ele

não é estranho a nenhum outro aspecto da existência humana”.

E Bataille admite:

O sacrifício abrasa como o sol que lentamente morre na

pródiga irradiação cujo brilho nossos olhos não podem
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suportar, mas ele nunca está isolado e, num mundo de

indivíduos, convida à negação geral dos indivíduos como tais

(...) (BATAILLE, 1993:44).

Esta negação envolve uma outra forma de se pensar o sacrifício. A idéia

moderna enfatiza exclusivamente os aspectos maníacos da prática sacrificial,

onde perpetua à sua maneira o desconhecimento. Os homens obtêm tanto mais

êxito na eliminação da violência quanto mais este processo de eliminação não for

reconhecido como seu, mas sim como um imperativo absoluto, como a ordem de

um deus cujas exigências são tão terríveis quanto minuciosas.

Seria então a função do sacrifício a de apaziguar as violências e impedir a

explosão de conflitos? O pensamento moderno, ao expulsar completamente o

sacrifício para fora do real, continua a ignorar sua violência. Mas, sociedades

como as nossas, que não possuem ritos propriamente sacrificiais, passam muito

bem sem eles.  O fato de que o sacrifício e as outras formas sacrificiais possam

desaparecer sem conseqüências pode explicar em parte a importância que a

etnologia e as ciências da religião experimentam ao seu respeito, assim como a

incapacidade de atribuir uma função real a esses fenômenos culturais.

E difícil considerar indispensáveis certas instituições das quais

aparentemente não se sente nenhuma necessidade.  Assim, quando a violência é

recalcada pelo sacrifício revela um pouco a sua natureza, ela se apresenta sob a

forma de vingança de sangue, porém em nosso mundo isso ocupa um lugar

insignificante ou nulo. Pensar o erotismo não faz com que se recuse esta

compreensão.

O erotismo hoje, da mesma forma, com a nudez explícita e a exploração do

corpo, pode sim se tornar nula e vaga diante deste entendimento. A lógica do

erotismo, assim como o da violência, da religião, da constituição do ser humano e
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das organizações socioculturais como análoga ao sacrifício, coloca-nos diante do

conceito de desejo.

Girard trabalha com uma idéia paralela a de Bataille, parte da premissa de

que parece haver algo de mistério rondando a questão do sacrifício, como se

houvesse algo essencialmente da ordem do desconhecido. E pergunta-se: o que

distingue o sacrifício do assassinato? Que proximidade é essa? Girard levanta

uma hipótese: em ambos, há a presença da violência. Daí, pensar que a violência

é inata ao ser humano, é apenas um passo. É o que se pode depreender das

entrelinhas de Girard. O desejo de violência inato, quando despertado, é mais

difícil de ser apaziguado do que desencadeado.

O autor observa que:

(...) a violência não saciada procura e sempre acaba por

encontrar uma vítima alternativa. A criatura que excitava sua

fúria é repentinamente substituída por outra, que não possui

característica alguma que atraia sobre si a ira do violento, a

não ser o fato de ser vulnerável e estar passando a seu

alcance (...) (GIRARD, 1990:14).

Assim, o sacrifício é um instrumento de prevenção na luta contra a

violência. Ele faz convergir às tendências agressivas para vítimas reais ou ideais,

animadas ou inanimadas, mas sempre não susceptíveis de serem vingadas,

sempre uniformemente neutras e estéreis no plano da vingança.

A despeito de que a função do sacrifício como forma de “apaziguar as

violências e impedir a explosão de conflitos” tenha sido esvaziado com a criação

do sistema judiciário, o sacrifício não deixou de existir.

Ainda, o sacrifício oferece ao apetite da violência, que a vontade ascética

não consegue saciar, um alívio sem dúvida momentâneo, mas indefinidamente
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renovável, cuja eficácia é tão sobejamente reconhecida que não se pode deixar de

levá-la em conta. O sacrifício impede o desenvolvimento de violência, auxiliando

os homens no controle da vingança.

O paradoxo é que os procedimentos que permitem aos homens moderar

sua violência são todos análogos: nenhum deles é estranho à violência. Poder-se-

ia pensar que todos eles se encontram enraizados no religioso, pois, o religioso

coincide certamente com esta obscuridade que envolve em definitivo todos os

recursos do homem contra sua própria violência, sejam eles preventivos ou

curativos.

Esta obscuridade não é senão a transcendência efetiva da violência santa,

legal, legítima, face à imanência da violência culpada e legal.

GIRARD (1990), enfim, conclui que a hipótese – da violência espontânea –

que construiu para elaborar sua teoria da religião primitiva, serve-lhe para ampliar

essa teoria em direção do judaico-cristão e da totalidade da cultura. Para ele, esse

é o acontecimento fundador da religião, da sociedade e da cultura. E, mais: “é a

origem absoluta, passagem do não humano ao humano, e origem relativa, origem

das sociedades particulares” (1990:377).

A violência essencial e desconhecida, base da teoria da vítima expiatória,

apresenta, para ele, uma superioridade em relação à teoria da evolução.

Sobretudo, por causa do desconhecimento dessa violência fundadora. Ele, então,

afirma que “a presente teoria é a primeira a justificar tanto o papel primordial do

religioso, nas sociedades primitivas, quanto nosso desconhecimento sobre esse

papel” (1990:378).

Girard deixa bem claro que esse desconhecimento ao qual se refere não se

assemelha ao inconsciente da Psicanálise. A diferença estaria em que no religioso

nada há recalcado ou oculto – que permanecesse sempre oculto, como acontece

no inconsciente (no modo como ele entende, a partir de Freud).

Para ele, mesmo o fator “acaso”, na seleção da vítima, não pode ser

considerado sob a perspectiva do inconsciente, pois também este aspecto pode
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ser compreendido desde a perspectiva do campo religioso. Ele explica que o

pensamento religioso permite compreender que o acaso abriga a manifestação do

transcendente. Para provar sua argumentação, mostra, a partir de exemplos de

vários ritos primitivos, o papel do acaso na escolha da vítima. Girard enfatiza que:

O pensamento moderno, como todos os pensamentos

anteriores, busca explicar o exercício da violência e da

cultura em termos de diferenças. É este o mais enraizado de

todos os preconceitos, o próprio fundamento de qualquer

pensamento mítico: apenas uma leitura correta do religioso

primitivo pode dissipá-lo (...) (GIRARD, 1990:380).

O que se pretende acentuar aqui é que Girard contrapõe a sua hipótese a

alguns fundamentos da Psicanálise. Mas utiliza-se de vários deles para enriquecer

sua argumentação: transferência, resistência, interpretação interminável.

Assim, ao buscar uma explicação para o que considera violência essencial,

fundadora da sociedade e do próprio ser humano, Girard constrói uma teoria do

desejo. Inicialmente, busca nos grandes romances e dramas um saber superior

sobre os mecanismos do desejo, dando especial atenção às obras romanescas. E

então, a partir dessas, constrói uma teoria do desejo.

Sua concepção de desejo: mímesis [imitação rivalizada] que se enxerta as

montagens instintuais para as sobre-ativar, irritar ou desorganizar.

Girard assinala que o paradoxo do ciclo mimético é que os homens quase

nunca podem partilhar pacificamente um objeto que todos desejam, mas podem

sempre compartilhar um inimigo que todos odeiam, porque podem unir-se para

destruí-lo e, então, não subsistem mais hostilidades prolongadas, pelo menos

durante algum tempo.
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Os grupos “pré-humanos” e “humanos” teriam passado por duas

experiências fundamentais: as crises miméticas atrozes que colocavam as

comunidades à beira da desintegração e a paz que a vítima expiatória

proporcionava em seguida. Tais experiências dolorosas, gravadas na memória,

seriam as razões do nascimento dos interditos, da realização dos rituais para

atualizar o acontecimento pacífico e os mitos – sendo esse a narração do

acontecimento fundador.

Esta é uma questão fundamental para a elucidação do lugar do sacrifício e

seu encontro com o erotismo no pensamento de Bataille.

Porém, ainda em Girard, há um exemplificar desta relação exposta num

“tabu” primitivo, um dos mais conhecidos, o do sangue menstrual.

As mulheres menstruadas devem permanecer isoladas. O sangue é impuro.

São proibidas de tocar nos objetos de uso comum e por vezes nos próprios

alimentos, que poderiam ser contaminados. Qualquer sangue derramado fora dos

sacrifícios rituais, em um acidente, por exemplo, ou num ato de violência, é

impuro. Esta impureza universal do sangue derramado refere-se diretamente ao

fato de que a impureza ritual está presente onde a violência é temida. Enquanto os

homens desfrutam de tranqüilidade e segurança, o sangue não é visto (GIRARD,

1990).

Nesse sentido, entende-se que a sexualidade faz parte do conjunto de

forças que dominam o homem com uma facilidade ainda mais soberana pelo fato

de que ele pretende dominá-las.

As formas mais extremas da violência não poderiam ser diretamente

sexuais, exatamente por serem coletivas. Uma multidão pode muito bem exercer

uma única violência, amplificada de forma sem medida, já que todas as formas de

violência individual podem ser somadas. Mas não existe, ao contrário, sexualidade

verdadeiramente coletiva.
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Esta única razão bastaria para explicar por que uma

interpretação do sagrado baseada na sexualidade sempre

elimina ou minimiza o essencial da violência (...) (GIRARD,

1990:50).

Seria tentador acreditar que a violência é impura por relacionar-se com a

sexualidade. Mas apenas a proposição inversa mostra-se eficaz no plano das

leituras concretas. A sexualidade é impura por relacionar-se com a violência. Este

pensamento afirma que a impureza do sangue menstrual apresenta uma relação

direta com a sexualidade. Isto é verdade, mas há uma relação ainda mais direta

com a violência indiferenciada. O sangue de um homem assassinado é impuro. No

entanto, não se pode derivar esta impureza da impureza do sangue menstrual.

Por outro lado, para interpretar a impureza do sangue menstrual, é preciso

relacioná-la simultaneamente à impureza do sangue criminosamente derramado e

à sexualidade. O fato de que os órgãos sexuais da mulher seja o lugar de uma

efusão periódica de sangue sempre impressionou fortemente os homens de todas

as partes do mundo, pois ela parece confirmar a afinidade – a seu ver manifesta –

entre a sexualidade e as mais diversas formas de violência, todas elas também

susceptíveis de provocar efusões de sangue.

A estreita relação entre sexualidade e violência, herança comum de todas

as religiões, apóia-se em um conjunto bastante impressionante de convergências.

A sexualidade alia-se freqüentemente à violência, como rapto, violação, defloração

e sadismo. Ela causa diversas doenças, reais ou imaginárias; conduz às

sangrentas dores do parto, que sempre podem ocasionar a morte da mãe, da

criança, ou de ambas ao mesmo tempo. Até no interior do próprio quadro ritual,

quando todas as prescrições matrimoniais e as outras prescrições são

respeitadas, a sexualidade é acompanhada de violência, quando se escapa deste

quadro – nos amores ilegítimos, no adultério, no incesto – essa violência e a

impureza dela resultante tornam-se extremas.
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A sexualidade provoca inúmeras desavenças, ciúmes, rancores e lutas; é

uma ocasião permanente de desordem, mesmo nas mais harmoniosas

comunidades.

Girard mostra pontos de aproximação entre sexualidade e violência. Assim

como a violência, o desejo sexual tende a deslocar-se para objetos substitutivos,

quando o objeto que o atrai permanece inacessível, acolhendo de bom grado

qualquer tipo de substituição. Assim como a violência, o desejo sexual assemelha-

se a uma energia que se acumula e que acaba por causar transtornos se for

contida por um tempo demasiadamente longo. A sexualidade contrariada conduz à

violência. A excitação sexual e a violência anunciam-se da mesma forma, a maior

parte das reações corpóreas é a mesma em ambos os casos.

Existe um paradoxo acerca do sangue.  Como se pode limpar a mácula do

sangue da menstruação ou do assassinato? Que substância chega a purificá-la?

Esta substância é o próprio sangue, o sangue das vítimas sacrificiais, o sangue

que permanece puro se for derramado ritualmente. Aqui, revela-se um jogo, o jogo

da violência, com sua natureza dupla.

Ainda, Girard afirma, diante das constatações de Hubert e Mauss, que a

criação da divindade é fruto dos sacrifícios. Eles fazem do sacrifício a origem da

divindade. A crise sacrificial é um fenômeno universal, assim, pode-se afirmar que

a violência é, ao mesmo tempo, o instrumento, o objeto e o sujeito de todos os

desejos.

É por esta razão que qualquer existência social seria impossível se não

houvesse vítima expiatória, e se, para além de certo paroxismo, a violência não se

resolvesse em ordem cultural. Na crise sacrificial não se deve relacionar o desejo

a nenhum objeto determinado; por mais precioso que pareça, é preciso orientar o

desejo para a própria violência, mas nem por isto é necessário postular um instinto

de morte ou de violência. Girard, então, introduz a idéia do rival na explicação do

conceito de desejo. Ressalta que em todos os desejos observados não há

somente um objeto e um sujeito, há um terceiro termo, o rival, ao qual se poderia

tentar, por sua vez, dar uma primazia.
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Trata-se de definir a posição do rival no sistema que ele forma com o objeto

e o sujeito. O rival deseja o mesmo objeto que o sujeito. A rivalidade não é fruto da

convergência acidental de dois desejos para o mesmo objeto. O sujeito deseja o

objeto porque o próprio rival o deseja. Desejando tal ou tal objeto, o rival designa-o

ao sujeito como desejável. O rival é o modelo do sujeito.

Ao mostrar o homem como um ser que sabe o que deseja ou, se

aparentemente não o sabe, como um ser que sempre tem um ”inconsciente” que

sabe por ele, os teóricos modernos talvez tenham negligenciado um domínio em

que a incerteza humana é a mais flagrante. Uma vez que seus desejos primários

estejam satisfeitos e, às vezes, mesmo antes, o homem deseja intensamente, mas

ele não sabe exatamente o quê, pois é o ser que ele deseja, um ser do qual se

sente privado e do qual algum outro lhe parece ser dotado.

O sujeito espera que este outro lhe diga o que é necessário desejar para

adquirir esse ser. Entende-se, assim, conforme uma idéia antiga: o desejo é

essencialmente mimético. Ele imita um desejo modelo; ele elege o mesmo objeto

que este modelo. Qualquer mimese relacionada ao desejo conduz

necessariamente ao conflito.

O desejo mimético coincide com o contágio impuro; motor da

crise sacrificial, ele destruiria toda a comunidade se não

houvesse a vítima expiatória para detê-lo e a mimese ritual

para impedi-lo de se desencadear. As regras e proibições de

todo tipo impedem que o desejo flutue ao acaso e fixe-se no

primeiro modelo que aparecer. A ordem cultural evita a

convergência dos desejos para um mesmo objeto (...)

(1990:187).
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Assim, é chamada a violência de violência unânime, a qual elimina a si

própria. Ela é considerada fundadora, pois todas as significações que fixa, todas

as diferenças que estabiliza, já estão aglutinadas com ela e oscilam com ela, de

um combatente a outro durante toda a crise sacrificial. O desejo liga-se à

violência; ele esforça-se para dominar e encarnar esta violência irresistível. E se o

desejo segue a violência como sua sombra, é porque ela significa o ser e a

divindade.

Bataille busca conciliar a idéia de erotismo, religião e sacrifício. “O sacrifício

é a suspensão da interdição de matar, constitui, ao contrário, o ato religioso por

excelência” (BATAILLE, 2004:126).

Antes de tudo, o sacrifício é considerado uma oferenda, falta-lhe o caráter

sangrento, pois o sacrifício sangrento imola vítimas animais em rituais de

substituição, pois com o desenvolvimento da civilização, a imolação de um homem

passou a ser visto como um ato desprezível.

Sabe-se que os sacrifícios mais antigos tinham os animais como vítimas.

As interdições tendiam a separar o animal do homem: com efeito, apenas o

homem as observava, mas mesmo os animais pelo fato de não observarem as

interdições, no início, tiveram um caráter mais sagrado, mais divino que os

homens.

A história dos sacrifícios mostra que, em sua maioria, os deuses mais

antigos eram animais estranhos às interdições que limitam na base a soberania do

homem. O ato de matar um animal talvez tenha inspirado um forte sentimento de

sacrilégio. A vítima morta pela coletividade assumiu um sentido de divindade. O

sacrifício a consagrava, ele a divinizava.

Bataille defende que a morte do animal, na consciência ingênua, só pode vir

de uma ofensa, de uma falta. A morte arruina violentamente a ordem legal.

Isso quer dizer que a morte remata um caráter de transgressão, que é o

próprio do animal. Ela entra na profundidade do ser do animal; é, no rito

sangrento, a revelação dessa profundidade.
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Sobre o sacrifício posso dizer: a vítima morre, então os

assistentes participam de um elemento que revela sua

morte. Esse elemento é o que é possível nomear,

juntamente com os historiadores das religiões, de sagrado.

O sagrado é justamente a continuidade do ser revelado aos

que fixam sua atenção, em um rito solene, sobre a morte de

um ser descontínuo (...) (2004:128).

Bataille nos chama a refletir sobre o quanto a continuidade divina está

ligada à transgressão da lei, que funda a ordem dos seres descontínuos. Os seres

descontínuos que são os homens se esforçam para perseverar na

descontinuidade. Mas a morte, ao menos a contemplação da morte, devolve-nos à

experiência de continuidade.

Este aspecto é fundamental para o estabelecimento da hipótese de que nas

interdições o homem se separa dos animais. Ele tentava escapar do jogo

excessivo da morte e da reprodução (da violência), no poder do qual o animal vive

sem reserva.

Mas, no movimento secundário da transgressão, o homem se reaproximou

do animal. Ele viu no animal o que escapa à regra da interdição, o que permanece

aberto à violência (ao excesso) que comanda o mundo da morte e da reprodução.

Diante disso, o que seria a vida?  Considerada em seu conjunto, a vida é o

imenso movimento composto pela reprodução e a morte.

E, pensando sobre a morte, Bataille faz uma analogia e compara o

sacrifício a um romance. Ele diz:
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O sacrifício é um conto, ilustrado de maneira sangrenta. Ou

antes, é, no estado rudimentar, uma representação teatral,

um drama reduzido ao episódio final, no qual a vítima animal

ou humana representa sozinha, mas representa até a morte.

O rito é efetivamente a representação, retomada em uma

data fixa, de um mito, quer dizer essencialmente da morte

de um deus. Nada aqui deveria nos surpreender. Sob uma

forma simbólica, o mesmo acontece, a cada dia, no sacrifício

da missa (...) (2004:137).   

O sacrifício humano foi substituído pelo sacrifício animal, sem dúvida ema

vez que, ao se afastar do animal, sua morte, para o homem, perdeu, em parte, seu

valor de angústia22.

 A exuberância do termo sacrifício encontrou sua forma simbólica no

cristianismo, como profusão da morte, mas onde a força ainda era indispensável.

Bataille mostra qual o percurso do sacrifício até o erotismo por meio do

cristianismo religioso e do desconhecimento da santidade da transgressão.

Bataille acredita que existe um paralelo antigo entre o ato do amor e o

sacrifício. Os antigos tinham um forte sentimento do sacrifício. Hoje estamos muito

longe da prática, mas a prática da missa é como se fosse uma reminiscência,

porém raramente atinge a sensibilidade humana, pois não importa qual seja a

obsessão da imagem do Crucificado, a imagem de um sacrifício sangrento e a

missa não coincidem facilmente.

O autor advoga que a principal dificuldade reside na repugnância que o

cristianismo tem da transgressão da lei. E reafirma que é verdade que o

Evangelho encoraja a suspensão das interdições formais, praticadas ao pé da

letra, enquanto o sentido delas lhe escapa. Trata-se, conseqüentemente, de

                                                
22 O Jogo da angústia, para Bataille, é sempre o mesmo: a maior angústia, a angústia até a morte,
é o que os homens desejam para, no fim, encontrar, além da morte e da ruína, a superação da
angústia. Mas, a superação da angústia só é possível sob uma condição: que a angústia esteja à
altura da sensibilidade de que a ela recorre. Ver BATAILLE 2004: 126 e ss.
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transgredir uma lei, não apesar da consciência de seu valor, mas contestando seu

valor.

Para Bataille, o essencial é que, na idéia do sacrifício da Cruz, o caráter da

transgressão é deformado. Para ele, esse sacrifício é efetivamente um homicídio,

ele é sangrento. É uma transgressão no sentido em que esse homicídio é

efetivamente um pecado: é mesmo, de todos os pecados, o mais pesado. Mas, na

transgressão, se há pecado, se há expiação, o pecado e a expiação é a

conseqüência de um ato determinado que está de acordo com a intenção. Este

acordo com a vontade é o que, em nossos dias, torna a atitude arcaica inteligível:

é o escândalo do pensamento.

Não podemos conceber sem mal-estar a transgressão

desejada de uma lei que parece santa. Mas o pecado da

crucificação não é reconhecido pelo padre que celebra o

sacrifício da missa (...) (2004:140).

Ele acredita que a repercussão da liturgia está de acordo com o

pensamento profundo que animava a humanidade arcaica. Mas ela destoa na

lógica do sentimento cristão. O desconhecimento da santidade da transgressão é

um fundamento para o cristianismo. Mesmo se, no auge, os religiosos atingem os

paradoxos revoltantes que liberam, que excedem os limites.

O fato é que esse desconhecimento da transgressão privou de sentido o

paralelo dos homens antigos. Se a transgressão não é fundamental, o sacrifício e

o ato de amor não têm nada em comum.

Se o sacrifício é uma transgressão desejada, é a ação deliberada cujo fim é

a mudança do ser que dele é a vítima. Esse ser foi morto. Antes de ter sido morto,

ele estava encerrado na particularidade individual.
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Este ser na morte, é reconduzido à continuidade do ser, à

ausência de particularidade. Essa ação violenta, que priva a

vítima de seu caráter limitado e confere-lhe o ilimitado, o

infinito que pertence à esfera sagrada, é desejada até as

últimas conseqüências. Ela é desejada como a ação

daquele que desnuda sua vítima que ele deseja e na qual

quer penetrar (...) (2004:141).

Bataille explica esta relação como um amante não desagrega menos a

mulher amada que aquele que sacrifica de maneira sangrenta o homem ou o

animal imolado. A mulher nas mãos daquele que a arrebata é despossuída de seu

ser. Ela perde, junto com seu pudor, essa barreira firme que, separando-a do

outro, torna-a impenetrável: bruscamente ela se abre à violência do jogo sexual

desencadeado nos órgãos de reprodução, ela se abre à violência impessoal que a

invade de fora.

Enfatiza que no cristianismo a experiência interior da piedade contida no

sacrifício e no erotismo, quanto possibilidade, desaparece, pois a piedade se

afasta de uma vontade de ter acesso ao segredo do ser pela violência. Isso

porque o que se revelava na violência exterior do sacrifício era a violência interior

do ser.

Essa inversão se mostra revestida de sentido, se se considerar a similitude

entre o ato de amor e o sacrifício. O que o ato de amor e o sacrifício revelam é a

carne. Nesse sentido, a convulsão erótica libera nos órgãos genitais o jogo de

vontade entre os amantes. Essa vontade sucede os movimentos animais

evocados pelos órgãos intumescidos de sangue.

Uma violência, que a razão não controla mais, anima esses

órgãos, ela os tenciona em direção ao rompimento e,



124

subitamente, ceder à superação dessa tempestade é a

alegria dos corações. 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. A carne é o inimigo

inato daqueles atormentados pela interdição cristã, mas se,

como creio, existe uma interdição vaga e global opondo-se à

liberdade sexual sob formas que dependem do tempo e dos

lugares, a carne é a expressão de uma volta dessa liberdade

ameaçadora (...) aos meus olhos, se existe interdição, ela

diz respeito a alguma violência elementar. Essa violência

acontece na carne: na carne, que determina o jogo dos

órgãos reprodutivos (...) na base da experiência interior

extraio a pletora (...) na base do erotismo, temos a

experiência de uma explosão, de uma violência no momento

de explosão (...) (2004:144-45).

O autor demonstra que geralmente o sacrifício é constituído pela

conciliação entre a vida e a morte, dar à morte um novo desabrochar da vida, dar

à vida o peso, a vertigem e a abertura da morte. É a vida misturada com a morte,

mas nela há uma abertura para o ilimitado.  Bataille mostra que hoje o sacrifício

foge do campo de nossa experiência, e que devemos substituir a prática pela

imaginação. Mas, se o próprio sacrifício e sua significação religiosa nos escapam,

não podemos ignorar a reação ligada aos elementos da náusea. Advoga que a

experiência contemporânea inverte as condutas da piedade do sacrifício.
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4.2 Da Interdição e da Transgressão

A transgressão não é a negação da interdição, mas a supera

e a completa. (BATAILLE, 2004:97).

BATAILLE (2004) considera que não existe uma interdição que não possa

ser transgredida. Nesse sentido, se a interdição fosse determinada dentro dos

limites da razão, ela significaria a condenação das guerras e colocar-nos-ia diante

da escolha: aceitá-la e tudo fazer para eliminar o homicídio; do contrário, lutar e

considerar a lei como uma coisa enganadora. Mas, as interdições sobre as quais

repousa o mundo da razão não são, por isso, racionais. Tal é a natureza do tabu

que torna possível um mundo de calma e de razão, mas ele mesmo é, em seu

princípio, um estremecimento que não se impõe à inteligência, mas à

sensibilidade.
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É dentro deste universo do ‘sentir’ que Bataille alega o caráter irracional das

interdições para então, somente, nos fazer compreender a indiferença à lógica que

não deixa de estar a elas ligadas. Ressalta que no campo irracional, devemos

dizer: “Às vezes uma interdição intangível é violada, isso não quer dizer que tenha

deixado de ser intangível” (2004:98). O que quer dizer é que se a interdição fosse

determinada dentro dos limites da razão, ela seria racional. Mas ela não é, ela

reina num mundo dos opostos, num espectro de oposição que não se impõe à

inteligência, mas à susceptibilidade.

É possível dizer que fora do mundo da lógica, que nos empurra para a

conformidade da lei, a “interdição está aí para ser violada”.

Esta proposição não é, como a princípio parece, uma aposta, mas o

enunciado de uma relação inevitável entre emoções de sentido contrário. Bataille

afirma que “sob o efeito da emoção negativa, devemos obedecer à interdição. Se

a emoção é positiva, nós a violamos” (2004: 99).

Continua e propõe que a violação cometida não é de natureza a suprimir a

possibilidade e o sentido da emoção oposta: ela é mesmo a justificativa e a fonte

de ambos.  A transgressão, neste sentido, forma junto com a interdição um

conjunto que define a vida social. A freqüência e a regularidade das transgressões

não enfraquecem a firmeza intangível da interdição. Mas ainda, na visão do autor,

a transgressão da interdição não está menos sujeita a regras que a própria

interdição.

A sociedade humana é o mundo profano e o mundo sagrado, eles a

compõem de formas complementares, sendo que o objeto da interdição é sempre

o sagrado. O mundo do sagrado se abre às transgressões limitadas. É o mundo

da festa, dos soberanos e dos deuses.

O sagrado designa ao mesmo tempo os dois contrários. De

maneira fundamental, é sagrado o que é objeto de uma

interdição. A interdição que designa negativamente a coisa
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sagrada não tem somente o poder de nos provocar – no

plano da religião – um sentimento de pavor e de

estremecimento. Esse sentimento, na pior das hipóteses,

transforma-se em devoção: ele se transforma em adoração.

Os deuses que encarnam o sagrado fazem tremer àqueles

que os veneram, mas eles o veneram (...) (2004:104).

Em quase todas as sociedades, há festas que conservam por muito tempo

um caráter ritual. Nessas têm-se de sobre modo a transgressão de proibições.  A

promiscuidade sexual é tolerada, às vezes, exigida. GIRARD (1990) observa que

em certas sociedades ela pode chegar até ao incesto generalizado.

É preciso inscrever a transgressão num quadro mais amplo de um

desaparecimento geral das diferenças: as hierarquias familiares e sociais são

temporariamente suspensas ou invertidas. O tema da diferença abolida é

encontrado no recurso do travesti, na presença dos loucos com suas roupas

extravagantes e seus perpétuos despropósitos. Durante o ato da transgressão,

que é festejada, reuniões antinaturais e os mais imprevistos encontros são

provisoriamente tolerados e encorajados.

Como é de se esperar, o ato da transgressão é, muitas vezes, associado à

violência e ao conflito. Há insultos, desordens e contestações. A rivalidade hostil

aparece em formas de jogos e competições esportivas. Nesse sentido, não se

pode duvidar que a celebração da transgressão constitui uma comemoração da

crise sacrificial.

CAILLOIS (1950) já havia notado em sua teoria da festa que há uma

articulação fina com a idéia de sacrifício. GIRARD (1990) conclui que se a crise

das diferenças e violência recíproca podem ser objetos de uma comemoração

alegre, é por se mostrarem como antecedente obrigatório da resolução catártica

que as concluem.
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A festa baseia-se em uma interpretação do jogo da violência

que pressupõe a continuidade entre a crise sacrificial e a sua

resolução. Inseparável, a partir de então, de seu desfecho

favorável à própria crise torna-se objeto de prazer (...)

(GIRARD, 1990:155).

Pode-se dizer que um exemplo típico é o mito grego, de Dionísio, as

Bacantes. O poeta grego ressalta o desaparecimento das diferenças; o deus

derruba as barreiras entre os homens, tanto as da riqueza quanto as do sexo, da

idade etc. todos são chamados ao culto de Dionísio, os velhos misturam-se aos

jovens, as mulheres encontram-se em igualdade com os homens. A irrupção

dionisíaca é a ruína das instituições, o desabamento da ordem cultural. Na

bacanal, há o perpetuar de um aspecto essencial da crise sacrificial: o

desaparecimento das diferenças.

Encontra-se uma indiferenciação violenta. A abolição da diferença sexual,

que aparece no bacanal ritual como uma festa do amor e da fraternidade,

transforma-se em antagonismo na ação trágica. As mulheres dirigem-se para as

mais violentas atividades dos homens, a caça e a guerra. Elas fazem com que os

homens envergonhem-se de sua moleza, de sua feminilidade.  Dionísio fomenta a

desordem e a destruição.

No êxtase dionisíaco, toda diferença entre o deus e o homem tende a

abolir-se. Há uma unificação, certa fusão entre os dois que sugere a integração de

função e poderes.

GIRARD (1990) chama a atenção para o fato de que o princípio do

sacrifício segue em consenso, no entanto, os critérios da escolha da vítima muitas

vezes são postos em xeque.

BATAILLE (2004), comparando a festa à orgia, afirma que as orgias,

freqüentemente ligadas às festas menos desordenadas, previam apenas uma

pequena interrupção da interdição que se opunha à liberdade do impulso sexual.
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 (...) seria vão negar a possibilidade de uma superação na

qual se conjuga a embriaguez, ordinariamente ligada à

orgia, ao êxtase erótico e ao êxtase religioso. Na orgia, o

movimento da festa ganha essa força dissipadora que

geralmente pede a negação de todos os limites. A festa é

em si negação dos limites impostos à vida ordenada pelo

trabalho, mas a orgia é o sinal de uma desordem total (...)

(2004:175).

Os excessos da orgia tiraram o sentido mais agudo do acordo arcaico entre

a volúpia sensual e o êxtase religioso e, nesta direção, foi que a orgia, sem

importar a desordem que ela introduz, organizou o erotismo além da sexualidade

animal, pois nada disso aparecia no erotismo rudimentar do casamento. Trata-se

ainda de transgressão, violenta ou não, mas a transgressão do casamento não

tinha conseqüências. Para o autor, a rigor, a licenciosidade é, em nossos dias, um

aspecto popular do casamento, mas a licenciosidade tem o sentido do erotismo

inibido, transformando em descargas furtivas, em dissimulações divertidas, em

alusões.

Bataille esclarece que os homens estão ao mesmo tempo submetidos a

dois movimentos: de terror, que rejeita; e de atração, que comanda o respeito

fascinado. A interdição e a transgressão respondem a esses dois movimentos

contraditórios: a interdição rejeita, mas a fascinação introduz a transgressão. A

interdição e o tabu só se opõem ao divino em um sentido, mas o divino é o

aspecto fascinante da interdição: é a interdição transfigurada.

Quanto ao sagrado, ele é, por excelência, a festa. A festa não significa

necessariamente a suspensão maciça das interdições, mas, em tempo de festa, o

que é habitualmente proibido pode ser permitido, às vezes exigido. Não se pode

dizer que a transgressão é, mais que a interdição, o fundamento da religião. Mas a
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festa é o ponto culminante da atividade religiosa, pois a religião comanda a

transgressão das interdições.

Bataille explica que tudo decorre do sentimento de pavor, sem o qual o

fundo da religião é inconcebível. Ressalta que nas religiões universais, como o

cristianismo e o budismo, o pavor e a náusea são o prelúdio das escapadas de

uma vida espiritual ardente, sendo que esta vida espiritual, que se funda sobre o

reforço das interdições primeiras, é a transgressão, não a observação da lei.

No cristianismo e no budismo, o êxtase está fundado na superação do

horror. Para o autor, não existe sentimento que transporte para a exuberância com

maior força que o sentimento do nada. Mas a exuberância não é de nenhuma

forma o aniquilamento: é a superação da atitude aterrorizada, é a transgressão.

Na visão de Bataille, o jogo da interdição e transgressão é mais visível no

erotismo, pois sem o erotismo seria difícil ter um sentimento justo desta relação.

Sendo que, na mesma medida, seria impossível ter uma visão coerente do

erotismo sem partir desse jogo alternativo que, no conjunto, é característico do

campo religioso.

Para explicar esta ligação, o autor propõe uma analogia com a idéia da

interdição da morte. Declara que a interdição da qual os mortos são objeto não

corresponde um desejo que se opõe ao horror. Bataille se remete ao canibalismo

e aos impedimentos que os envolve. Vê o canibalismo como exemplo elementar

da interdição criadora do desejo, é a interdição que traz o desejo. À primeira vista,

os objetos sexuais suscitam uma alternância contínua da repulsão e da atração,

em conseqüência da interdição e da suspensão da interdição. Encontra-se, então,

no erotismo, a criação paradoxal do valor da atração pela interdição.

Bataille ensina que a interdição não significa forçosamente a abstenção,

mas a prática à maneira da transgressão, em que a atividade sexual, nem nada

mais, podem ser de fato proibidas.
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A interdição não pode suprimir as atividades de que a vida

necessita, mas ela pode lhes dar o sentido da transgressão

religiosa. Ela as submete a limites, ela regula suas formas.

Ela pode impor uma expiação à quem se torna culpado de

transgredir (...) (2004:115).

A violência, que em si mesma não é cruel, constitui na transgressão a

maneira de um ser que a organiza. A crueldade é uma das formas da violência

organizada. Ela não é forçosamente erótica, mas ela pode derivar em direção a

outras formas de violência que a transgressão organiza. Como a crueldade, o

erotismo é pensado. Conforme o autor, a crueldade e o erotismo se comparam e

se organizam no espírito onde os limites da interdição se encerram. Os dois são

campos vizinhos fundados um e outro sobre a vontade de escapar do poder da

interdição.

 Entendendo que o casamento é o quadro da sexualidade lícita, Bataille

insiste, contudo, em um caráter de transgressão que permanece na base do

casamento. À primeira vista é contraditório, mas se deve pensar em outros casos

de transgressão que se enquadram no sentido geral da lei transgredida.

Dissemos que, em particular, o sacrifício é essencialmente a

violação ritual de uma interdição: todo movimento da religião

implica o paradoxo de uma regra que, em certos casos,

admite sua ruptura regular. Assim, a transgressão – que de

meu ponto de vista seria o casamento – é, sem dúvida, um

paradoxo, mas o paradoxo é inerente à lei que prevê a

infração e a considera legal. Assim, da mesma maneira que

o ato de matar realizado no sacrifício é proibido e, ao mesmo

tempo, é ritual, o ato sexual inicial, que constitui o

casamento, é uma violação sancionada (...) (2004:171).
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Bataille tenta, em forma de hipótese, determinar o lugar do casamento no

campo do erotismo por intermédio do primeiro ato sexual, visto como a

transgressão. Explica que um caráter durável de transgressão ligado ao

casamento cai sob o efeito da experiência banal que as bodas populares, por si

mesmas, encarregaram-se de tornar sensível. Advoga que o ato sexual tem

sempre um valor de falta, dentro e fora do casamento. Ele o tem, sobretudo, se a

noiva é virgem: certamente a primeira vez sempre existe. Nesse sentido, Bataille

acreditava ser possível falar de um poder de transgressão no caso de tratar-se de

um caso de violação de uma mulher ou da interdição que coloca a cópula sob o

signo da vergonha.

Muitas vezes, o caráter erótico, ou mais simplesmente o caráter de

transgressão do casamento, escapa, porque a palavra casamento designa, ao

mesmo tempo, a passagem e o estado. O casamento implica o hábito e neste

existe um acordo considerável entre a inocência e a ausência de perigo que

apresenta a repetição do ato sexual (ficando apenas o primeiro contato marcado

pela apreensão) e a ausência de valor, no plano do prazer, ordinariamente

atribuída a essa repetição.

Esse termo não é negligenciável: ele diz respeito à própria essência do

erotismo. Mas o desabrochar da vida sexual também não é negligenciável. O autor

recorre à idéia de que sem uma secreta compreensão dos corpos – que só se

estabelece a longo prazo – o amplexo é furtivo e superficial, ele não pode se

organizar, seu movimento é quase animal, muito rápido e, freqüentemente, o

prazer esperado se esquiva.

Aqui então se encontra a ordem de transgressão, o casamento interdita a

obra do amor. O hábito é em si mesmo tributário do desabrochar mais intenso que

dependeu da desordem e da infração.
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 (...) o amor profundo, que o casamento de maneira alguma

paralisa, seria viável sem o contágio dos amores ilícitos, que

seriam os únicos a ter o poder de conferir ao amor o que ele

tem de mais forte que a lei? (2004:174).

Bataille releva o fato de que o quadro regular do casamento dá apenas uma

saída estreitamente limitada à violência refreada. E, continua, buscando

demonstrar que, além do casamento, as festas asseguram a possibilidade de

infração, elas asseguram ao mesmo tempo a possibilidade de vida normal,

consagrada à atividade ordenada.

Nesta ordem reaparecem as orgias. Da orgia procede um caráter arcaico do

erotismo. O erotismo orgiático é em sua essência um excesso perigoso. Sua

contaminação explosiva ameaça indistintamente todas as possibilidades da vida.

A orgia não se orienta em direção à religião fasta, extraindo

da violência fundamental um caráter majestoso, calmo e

conciliável com a ordem profana: sua eficácia se revela no

lado nefasto, ela pede o frenesi, a vertigem e a perda de

consciência. Trata-se de engajar a totalidade do ser em um

deslocamento cego em direção à perda, que é o momento

decisivo da religiosidade. Esse movimento é dado no acordo

que a humanidade estabeleceu com a proliferação sem

medida da vida (...) (2004:177).

A recusa implicava as interdições que levava ao isolamento do ser, oposto

a essa imensa desordem de indivíduos desgarrados uns dos outros, e cuja

violência se abria à violência da morte. Em um sentido oposto, o refluxo das

interdições, liberando a precipitação da exuberância, dava acesso à fusão ilimitada

dos seres na orgia. Essa fusão era, antes de tudo, efusão religiosa.



134

O autor mostra que a origem da orgia e do sacrifício é a mesma: ela

considera a existência das interdições que se opunham à liberdade de matar ou

da violência sexual. Inevitavelmente, essas interdições determinam o movimento

explosivo da transgressão. Isso não quer dizer que nunca se recorreu à orgia e ao

sacrifício tendo em vista os efeitos que erradamente ou com razão lhe eram

atribuídos, mas trata-se da entrada de uma violência desvairada nas engrenagens

do mundo humano. Bataille, enfim, aponta que, nessas condições, a violência não

tinha sentido unicamente da natureza; precedida pela angústia, assumia, para

além da satisfação imediata, um sentido divino. Ela se tornara religiosa. Mas, no

mesmo movimento, ela ganhou um sentido humano.

Esboça-se, então, mais sistematicamente, a aproximação do erotismo com

as duas inconciliáveis, – das quais Bataille trata – a interdição e a transgressão – ,

sendo que o ponto de encontro dá-se na natureza da violência.

A significação das interdições funda-se na violência. O autor propõe a idéia

de que o mundo profano exclui, pelas interdições ou via interdição, exatamente a

violência. E isso é feito ao mesmo tempo por meio da reprodução sexual e da

morte. Estabelece-se uma unidade profunda entre esses dois fatos aparentemente

contraditórios.

Sabendo que o mundo profano é o mundo do trabalho, e neste mundo

racional subsiste um fundo de violência, pois a própria natureza é violenta,

entende-se que na natureza existe um movimento, subsistente no homem que

sempre excede os limites. Contudo, Bataille alerta que, desde o início, a conexão

foi revelada no universo sádico, que se mostra como objeto de reflexão de quem

quer que se interesse pelo erotismo.
Sade – o que ele quis dizer – geralmente causa horror

mesmo àqueles que fingem admirá-lo e não reconheceram

este fato angustiante: que o movimento do amor, levado ao

extremo, é um movimento de morte. Esse vínculo não

deveria parecer paradoxal: o excesso do qual a reprodução e

aquele que é a morte só podem ser compreendidos com a

ajuda um do outro. Mas parece que desde o início, as duas
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interdições iniciais tocam a primeira, a morte; a outra, a

função sexual (...) (2004: 64).

Não se ocupará, por ora, da interdição da morte, mas sim da interdição

ligada à reprodução. Uma interdição universal se opõe em nós à liberdade animal

da vida sexual. Pode-se dizer que, desde a origem, foi dado um limite à liberdade

sexual ao qual se deve dar o nome de interdição. Diz-se isso porque se sabe, sem

referências exatas às datas, que em todos os tempos como em todos os lugares o

homem foi definido por uma conduta sexual submetida a regras, a restrições

definidas: o homem é um animal que permanece proibido diante da morte e da

união sexual.

Essas restrições variam grandemente de acordo com o tempo e os lugares.

Sabe-se que os povos sentem a necessidade de esconder os órgãos genitais de

formas diferentes; mas, geralmente, eles escondem o órgão masculino em ereção;

e, a princípio, o homem e a mulher procuram um lugar reservado para o momento

da união.
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Bataille dita que adquirimos a certeza de uma regra fundamental que exige

nossa submissão a restrições quaisquer, em comum. A interdição, quem em nós

se opõe à liberdade sexual, é geral, universal; as interdições particulares são seus

aspectos variáveis.

Um dos casos particulares que mais atrai a atenção é o da proibição do

incesto. Bataille trata a interdição do incesto como a que se traduz em costumes

precisos. Dá mérito a Lévi-Strauss por ter encontrado nos meandros infinitos de

estruturas familiares a origem desta interdição. Em termos não vagos, segundo

Lévi-Strauss, a questão fundamental que levanta a polêmica em torno da noção

de proibição do incesto decorre da tentativa de resposta concernente à procura da

razão pela qual o incesto é proibido entre pais e filhos, entre irmãos, e a questão,

decisiva, entre primos paralelos.

Dentre todas, a tese que o autor, acima de tudo, se esforça por rejeitar é

aquela segundo a qual o incesto entre consangüíneos leva à degenerescência

biológica (além das teses históricas, evolucionistas e difusionistas) e em resultado

da qual a sua proibição é uma ordem da natureza.

Ora, a proibição do incesto é, antes de mais nada, a conjunção da natureza

e da cultura. Significa que contém uma ímpar coordenação entre universalidade e

particularidade. É universalmente proibido, embora as proibições de que é alvo

sejam variáveis, em grau, de acordo com os diversos sistemas de parentesco. A

universalidade e a particularidade assumem, deste modo, dois domínios empírica

e etnologicamente identificáveis: a descendência e a aliança - “a natureza atribui a

cada indivíduo determinantes veiculados pelos seus pais efetivos, mas não decide

em nada quais serão esses pais” (LÉVI-STRAUSS, 1982:70). Quem o decide é a

cultura sob a forma do fenômeno da aliança.

Para Bataille, as disposições relativas ao incesto responderam, em primeiro

lugar, à necessidade de aprisionar nas regras uma violência que, livre, teria podido

perturbar a ordem a qual a coletividade queria se adequar. Mas,

independentemente dessa determinação fundamental, foram necessárias leis

eqüitativas para a distribuição das mulheres entre os homens.
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Na verdade, Bataille insiste no fato de que parece natural se procurar uma

causa para o incesto, mas é notório que a causa revelada não pode determinar o

princípio de uma limitação.

Devemos relacionar o caso particular à “totalidade das

interdições religiosas” que conhecemos e às quais não

cessamos de nos submeter. Existe alguma mais forte em

nós do que o horror ao incesto? (...) aos nossos olhos, é

inumano unir-se fisicamente ao pai, à mãe – como ao irmão

ou à irmã. A definição daqueles que não devemos conhecer

fisicamente é variável, porém posta (...) (2004: 82).

Uma outra alusão a este problema é feita por KLOSSOWSKI (1983) que, se

remetendo ao interdito, advoga que Sade teme que a transgressão não seja mais

necessária. Diante da perversão – a insubordinação das funções de viver –

percebe-se que ela serve tão somente como uma alternativa para o indivíduo

transgredir. Imagine-se que a espécie humana ‘degenerasse’ e que não houvesse

mais perversos confessos, assim, a monstruosidade se tornaria efetiva. Não

haveria mais interdições e transgressões; para Sade, não haveria mais prazer na

morte e na dor. A vida deixaria de ser atrativa, pois seria retirado dela a utilidade

destrutiva.

Nesse sentido, as interdições associadas à sexualidade não nos parecem,

menos que o incesto, redutíveis ao horror da violência: a interdição do sangue

menstrual e do sangue do parto. Esses líquidos são considerados como

manifestações da violência interna. Por si só o sangue é representativo da

violência. O autor ressalta que o líquido menstrual tem, além do sentido da

atividade sexual e da sujeira que ele emana, um outro sentido: o da sujeira como

um dos efeitos da violência.

O parto não pode ser separado de tal conjunto, ele é em si mesmo um
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dilaceramento, um excesso transbordando do curso dos atos ordenados. Para

Bataille, “ele tem o sentido da desmedida sem a qual nada poderia passar do nada

ao ser, como do ser ao nada” (2004:83). Assim, nessas interdições, mesmo que

ainda fôssemos sensíveis ao horror dessas sujeiras, não significariam nada para

nós. Este é um núcleo mal definido no que toca à questão das interdições.  Qual o

sentido delas, então?                       

KLOSSOWSKI (1983) esboça uma possível resposta quando aponta as

idéias de interdição e transgressão em Sade. Afirma que elas prevalecem sobre

os postulados que derivam das suas declarações atéias. Nele, o ateísmo significa

que o princípio de identidade desaparece com o garante absoluto desse princípio,

portanto, que a propriedade do eu responsável é moral e fisicamente abolida. Para

Sade, a conseqüência principal é a ‘prostituição universal dos seres’.

Esta não é senão a parte complementar da monstruosidade integral,

repousando na insubordinação das funções de viver, na ausência de uma

autoridade normativa da espécie. Logo, a necessidade de transgredir vem

contrariar, de maneira paradoxal essa conseqüência do ateísmo. Há a

expropriação do eu corporal e moral anterior à prostituição universal. Poder-se-ia,

então, entender que a transgressão supõe a ordem existente, a manutenção

aparente das normas em benefício de uma acumulação de energia que torna a

transgressão – já – necessária.

A idéia de ultraje compõe o conceito de transgressão em Sade.  O ultrajado

apóia a transgressão. Nesse sentido, a prostituição universal só tem sentido em

função da propriedade moral do corpo individual. Dizendo de forma mais clara,

sem a noção de propriedade, a prostituição perderia seu valor atrativo: o ultraje

cairia no vazio.

Numa conversa com PAZ, Bataille se mostrava inquieto e dizia:

O erotismo é inseparável da violência e da transgressão;

melhor dizendo, o erotismo é uma infração e se

desaparecessem as proibições ele também desapareceria. E
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com ele os homens, ao menos tal como os conhecemos (...)

(PAZ, 1999:98).

A transgressão dá-se, então, diante de um obstáculo a ser transporto. “Ela

é a recuperação incessante do possível23” (1983:23). Nisto há gozo, o prazer é o

da transposição do interdito.

Em Georges Bataille, erotismo trata-se de um processo de violência e

transgressão. Não só. Ao se contrapor as interdições necessárias para a

organização do mundo do trabalho, também é um momento sagrado por negar a

produção de bens e afirmar o prazer. O ser em estado erótico deixa de ser fruto de

seu meio e, superando proibições, retorna a seu interior pelo contato corporal.

Assim, o erotismo tem como princípio a solidão.

Por razões que não são apenas convencionais, o erotismo é definido pelo

segredo, a experiência erótica situa-se fora da vida ordinária. No conjunto de

nossa experiência, ela permanece essencialmente separada da comunicação

normal das emoções e das relações.

Trata-se de um assunto proibido. Nada é absolutamente proibido, as

transgressões sempre existem. Mas a interdição atua o suficiente para que, no

conjunto, possa-se dizer que o erotismo, sendo talvez a emoção mais intensa,

uma vez que a experiência está presente em nós sob a forma de linguagem

(discurso), está para nós como se ele não estivesse.

Antes de tudo, vê-se que o erotismo difere da sexualidade dos animais no

que a sexualidade humana é ilimitada por interdições e no que o campo do

erotismo é o da transgressão dessas interdições.

O desejo do erotismo é o desejo que triunfa sobre a interdição. Ele supõe a

oposição do homem a si mesmo.

                                                
23 O possível do que não existe não pode jamais remanescer senão possível, pois se fosse este
possível que o ato recuperasse a forma de existência, ser-lhe-ia necessário transgredir de novo, já
que haveria mais uma vez o possível iluminado para recuperar. Klossowski acrescenta a esta
fabulação de transgressão em Sade a afirmação de que o ato de transgredir recupera, acerca do
possível do que não existe é a sua própria possibilidade de transgredir o que existe.
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5. DOS CONSTRUCTOS RELACIONAIS
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5.1. Da Morte e Vida
– continuidade e descontinuidade –

 BATAILLE (2004:19) afirma que “o erotismo é a aprovação da vida até na

morte”. Considera-o a experiência que permite ir além de sim mesmo, superar a

descontinuidade que condena o ser humano.

Se é verdade que o erotismo se define pela independência do gozo e da

reprodução como fim, o sentido fundamental da reprodução não deixa de ser a

“chave do erotismo”.  A reprodução coloca em jogo dois seres descontínuos. Entre

um ser e o outro há um abismo, uma descontinuidade. Para os seres

descontínuos, a morte tem o sentido da continuidade do ser: a reprodução leva à

descontinuidade dos seres, e coloca em jogo a continuidade, essa está

intimamente ligada à morte.

No tocante a isso, GIRARD (1990:319) anuncia a morte como a pior

violência que se pode sofrer; é, portanto extremamente maléfica. Com a morte, a

violência contagiosa penetra na comunidade e os vivos devem proteger-se. Eles

isolam o morto, tomam precauções de todos os tipos e, sobretudo praticam ritos

fúnebres, análogos a todos os outros ritos, visando à purificação e à expulsão da

violência.

Independentemente das causas e das circunstâncias da morte, aquele que

morre sempre se encontra diante de toda a comunidade, numa relação análoga à

da vítima expiatória. A tristeza dos sobreviventes é acompanhada de uma curiosa

mistura de horror e de reconforto propícia às resoluções de boa conduta. A morte

do indivíduo isolado mostra-se vagamente como um tributo a ser pago para que a

vida coletiva possa continuar. Um único ser morre, e a solidariedade de todos os

vivos é reforçada.
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No contexto da violência, se a vítima expiatória morresse, a comunidade,

ameaçada de morrer toda com ela, renasceria para a fecundidade de uma ordem

cultural nova ou renovada. Após ter semeado os germes da morte por toda parte,

o deus, o ancestral ou o herói mítico, morrendo ele próprio, ou fazendo morrer a

vítima escolhida por eles, traz aos homens uma nova vida. Como se surpreender

se a morte, em última análise, é percebida como a irmã ou como fonte ou mãe de

toda a vida?

Na morte há morte, mas também há vida. Não existe vida, no

plano da continuidade que não fale da morte. Assim, a morte

pode aparecer como a verdadeira divindade, como o lugar

onde o mais benéfico e o mais maléfico se reúnem. A

dualidade do maléfico e do benéfico encontra-se até na

materialidade da morte. Enquanto durar o processo de

decomposição, o cadáver é muito impuro. Mas, uma vez

concluído o processo, uma vez esgotado o dinamismo

terrível da decomposição, a impureza desaparece (...)

(GIRARD, 1990:320).

O termo em latim sacer, que ora se traduz por “sagrado” e ora por “maldito”,

inclui tanto o maléfico quanto o benéfico. O sagrado tem duas faces. De um lado,

essa palavra qualifica todas as transgressões reais, todas as práticas sexuais

proibidas e mesmo lícitas, todas as formas de violência e brutalidades, as coisas

sujas, a podridão, qualquer forma monstruosa, assim como a disputa entre

próximos, os rancores, a inveja, os ciúmes; e, de outro lado, qualifica o vigor

criador e ordenador, a estabilidade e a serenidade.

ELIADE (1992:150-51), relatando os ritos de passagem, no que diz respeito

à morte para o homem religioso, declara que são os mais complexos, visto que se

trata não apenas de um “fenômeno natural” (a vida, ou a alma, abandonando o

corpo), mas também de uma mudança de regime ao mesmo tempo ontológico e

social: o defunto deve enfrentar certas provas que dizem respeito ao seu próprio
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destino post-mortem, mas deve também ser reconhecido pela comunidade dos

mortos e aceito entre eles.

Para certos povos, só o sepultamento ritual confirma a morte: aquele que

não é enterrado segundo o costume não está morto. Além disso, a morte de uma

pessoa só é reconhecida como válida depois da realização das cerimônias

funerárias, ou quando a alma do defunto foi ritualmente conduzida a sua nova

morada, no outro mundo, e lá foi aceita pela comunidade dos mortos.

BATAILLE (1993), falando sobre a função do sacrifício, ressalta que “matar,

na verdade, nem sempre tem significado literal”. Mas, quanto maior a negação da

ordem real, mais favorável é o aparecimento da ordem mítica. Por outro lado, a

morte sacrificial resolve por inversão a penosa antinomia da vida e da morte. Com

efeito, a morte nada é na imanência, mas, como nada é, nenhum ser nunca está

verdadeiramente separado dela. Por não ter sentido, por não haver diferença entre

a morte e a vida, por não haver contra ela nem defesa nem temor, ela tudo invade

sem suscitar resistências.

A duração deixa de valer, ou aí só aparece para engendrar o doentio deleite

da angústia.
O tempo por vir constitui tão bem esse mundo real que nele

a morte deixa de ter lugar. Mas é justamente por isso que aí

ela é tudo. Com efeito, a fraqueza (a contradição) do mundo

das coisas – se bem que a permanência do homem a esse

mundo se liga à posição do corpo como coisa, na medida em

que é mortal – é da à morte um caráter de irrealidade (...)

(BATAILLE 1993:39).

Esse é, na verdade, um aspecto superficial. O que não tem seu lugar no

mundo das coisas, o que, no mundo real, é irreal, não é exatamente a morte. A

morte, com efeito, trai a impostura da realidade. Não apenas porque a ausência de
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duração recorda-lhe a ilusão, mas, sobretudo, por ser a grande afirmação, e como

que o grito maravilhoso da vida.

A ordem real rejeita menos a negação da realidade que é a

morte, do que a afirmação da vida íntima, imanente, em que

a violência sem medida é um perigo para a estabilidade das

coisas, e que só é plenamente revelada na morte. A ordem

real deve anular – neutralizar – essa vida íntima e substituí-la

pela coisa que é o indivíduo na sociedade. Mas ela não pode

fazer com que desaparecimento da vida na morte não revele

o clarão invisível da vida que não é uma coisa (...) (1993:40).

A potência da morte significa que esse mundo real só pode ter uma imagem

neutra da vida, que a intimidade só revele sua consumição no momento em que

desaparece. A morte revela a vida em sua plenitude e faz naufragar a ordem real.

Uma opinião ingênua relaciona diretamente a morte à tristeza. As lágrimas dos

vivos, que respondem à minha chegada, estão longe de ter um sentido oposto à

alegria. “Longe de serem de serem dolorosas, as lágrimas são a expressão de

uma aguda consciência da vida comum captada em sua intimidade” (1993:40).

É verdade que essa consciência nunca é tão aguda quanto no momento em

que a ausência sucede subitamente à presença, como na morte ou na simples

separação. E, nesse caso, o consolo (no sentido forte da palavra, nos “consolos”

dos místicos) está, de certa forma, penosamente ligado ao fato de que ele não

pode durar, mas é precisamente o desaparecimento da duração, e ainda o das

condutas neutras que lhe estão ligadas, que descobre que a necessidade de

duração nos furta a vida, e que, somente em princípio, a impossibilidade da

duração nos liberta.

Em A Experiência Interior, Bataille (1992) adverte que o eu ruma numa

busca honesta, e nesta, ele se vê ignorado, precisamente um nada.
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Se considero a minha vida ao mundo – ligada ao nascimento

e depois à conjunção de um homem e de uma mulher, e

mesmo, ao instante da conjunção – uma oportunidade única

decidiu a possibilidade desse ‘eu’ que sou: em última

instância, a louca improbabilidade do único ser sem o qual,

para mim, nada existiria. A menor diferença na seqüência da

qual sou o término: em vez do ‘eu’ ávido de ser eu, só

haveria, quanto a mim, o nada, como se estivesse morto (...)

(1992:75).

 O que se dissipa nele, desde que se coloque o problema da existência

substancial, é precisamente o que ele quer ser: o que ele precisa é uma vaidade

vazia, improvável, no limite do pavor, e sem relação verdadeira com o mundo.

Dissipa-se o improvável, um fundamento, o que não se pode retirar. E o autor

continua:

Se a consciência que tenho de mim se escapa no mundo, se

trêmulo, abandono toda esperança de acordo lógico e

dedico-me à improbabilidade (...) posso aprender o eu em

lágrimas, na angústia, mas é somente na proximidade da

‘morte’ que, sem falta, eu saberei do que se trata (...)

(1992:77).

Aqui nasce uma pergunta importante: quem é capaz de [não] morrer?

Bataille discorre sobre o ‘eu-que-morre’, então, pode-se, peremptoriamente, ter

uma afirmativa. Ao se pesquisar sua obra, constata-se que o ‘eu-que-morre’, se

não alcançou o estado de ‘soberania moral’, até mesmo nos braços da morte,

mantém, com as coisas, uma espécie de acordo em ruínas. Ele, sem dúvida,

desafia o mundo, mas debilmente, e furta o seu próprio desafio, esconde até o fim,
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de si mesmo, o que ele era. Sedução, poder e soberania são necessários ao ‘eu-

que-morre’: ‘é preciso ser um deus para morrer’.

Bataille recorre a uma analogia24 acerca da morte, do movimento, do

crescimento e da continuidade na reprodução para ilustrar sua concepção de

interdição à continuidade.

O autor defende que, mesmo fora da atividade sexual, há continuidade, ou

seja, há continuidade no interior do organismo assexuado.

                                                
24 O autor desenvolve um esquema bio-filosófico para definir a proposição da continuidade, ver
BATAILLE (2004: 147 e ss).
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Imagine-se o organismo assexuado a. Logo que a’ e a’’ aparecem, a

continuidade não será suprimida de uma só vez, mas haverá essa suspensão em

algum momento. Este momento é definido pela pletora; ela coloca a continuidade

em jogo.

A pletora dá início a um deslocamento no qual o ser se divide. A crise

separadora não é ainda a separação, mas a ambigüidade.

Na pletora, o ser passa da calma, do repouso, ao estado de

agitação violenta: essa turbulência e essa agitação atingem

o ser inteiro, elas o atingem em sua continuidade. Mas a

violência da agitação, que acontece antes do seio da

continuidade, pede a violência da separação, da qual

procede a descontinuidade. A calma, enfim, retorna com a

separação finalizada, na qual se acham dois seres distintos

(...) (2004:150).

Bataille alega que a superabundância está na origem da reprodução e com

ela há o desaparecimento do ‘individual’, daí a idéia descrita acima do

desenvolvimento impessoal. Com efeito, é errônea a idéia de que a imortalidade é

emprestada às células que se dividem. A célula a não sobrevive em a’ nem em a’’,
a’ é diferente de a, diferente de a’’, positivamente, a, na divisão, deixa de existir, a
desaparece, morre.

Assim, a pletora da célula acaba na morte criadora, na saída

da crise quando a continuidade dos novos seres aparece,

uma vez que na origem eles são apenas um, mas para

desaparecer em sua divisão definitiva (...) (2004:151).
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Neste contexto, a morte, que suprime a descontinuidade individual, aparece

toda vez que a continuidade se revela. A reprodução assexuada a dissimula ao

mesmo tempo em que a assume: nela a morte desaparece na morte, ela é

subutilizada. A reprodução assexuada é a verdade última da morte: a morte

anuncia a descontinuidade fundamental dos seres. “Somente o ser descontínuo

morre, e a morte revela a mentira da descontinuidade” (2004:151).

Entre a descontinuidade e a continuidade dos seres, o único fato que

intervém na reprodução sexuada é a fusão das células do masculino e do

feminino. E, é esta fusão que acaba por revelar a continuidade fundamental: nela

a continuidade perdida pode ser reencontrada.

Na visão do autor, da descontinuidade dos seres sexuados procede um

mundo pesado, opaco, no qual a separação individual está fundada sobre o mais

pavoroso: a angústia da morte e da dor da separação. No entanto, nos limites

desse mundo triste, a continuidade se encontra no caso privilegiado da

fecundação: a fecundação – a fusão – seria inconcebível se a descontinuidade

aparente dos mais simples seres animados não fosse um engano.

A atividade sexual é visto como um momento de crise do isolamento. O

fundamento objetivo da crise é a pletora. Por conseguinte, tem-se na esfera dos

seres assexuados este aspecto desde o princípio. Existe o crescimento, e esse

determina a reprodução – em conseqüência, a divisão – ela determina a morte do

indivíduo pletórico. Na esfera dos sexuados, esse aspecto é mais nebuloso, pois

essa superabundância comanda a morte. A morte está presente, pedindo a

multiplicação, pedindo a superabundância de vida.

Bataille aproxima o constructo da morte com o erotismo, vê a reprodução

se ligando à morte como um caráter inegável, e mais do que isso, postula acerca

de que a morte e a reprodução fazem parte da experiência interior de todo ser.

A experiência interior traz o sentimento de si, o sentimento de seus limites.

Caso esses limites mudem, o ser é atingido nesse sentimento fundamental. Daí a

crise do ser, trazendo o sentido de si. Particularmente, na sexualidade, o
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sentimento dos outros, além do sentimento de si, introduz entre dois uma

continuidade possível que se opõe à descontinuidade primeira.

Com a vida do homem, estamos naturalmente na

experiência interior, os elementos exteriores se reduzem à

sua interioridade (...) imprime o caráter das passagens da

descontinuidade para a continuidade no erotismo diz respeito

ao conhecimento da morte que, desde o início, liga no

espírito do homem a ruptura da descontinuidade – e o

deslocamento que se segue em direção a uma continuidade

possível – à morte (...) (2004:163).

A morte para Bataille significa, num sentido vulgar, inevitável, mas num

sentido profundo, inacessível. Ele acredita que o animal a ignora, embora ela atire

o homem na animalidade. É a animalidade de um deus essencial à sua natureza,

ao mesmo tempo suja e sagrada. É no halo da morte, se somente aí que o eu

funda a sua autoridade. Não há mais Deus na inacessível morte, só se ouve uma

frase entre todos os homens, os quais sobrecarregam o momento de um horror

sagrado, dizendo: lamma sabachtani25 .

 (...) o sofrimento é unido à morte de maneira profunda, e

seu horror sobressai a cada linha. Imagino que o sofrimento

é sempre esse mesmo jogo do último naufrágio. Uma dor

significa pouca coisa e não é claramente diferente de uma

sensação de prazer, antes da náusea, do frio íntimo, onde

sucumbo. Uma dor é talvez, somente uma sensação

incompatível com a unidade tranqüila do eu: alguma reação,

externa ou interna, coloca em jogo a frágil ordem de uma
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existência compósita, decompõe-me, e é do horror desta

ação ameaçadora que empalideço. Não que uma dor seja

necessariamente ameaça de morte: ela revela a existência

de ações possíveis às quais o eu saberia sobreviver, ela

evoca a morte, sem introduzir uma verdadeira ameaça (...)

(1992:79).

Acompanhando o pensamento do autor, a morte, diante da razão, tem

muito pouca importância, sendo ela uma impostura. O caráter angustiante da

morte significa a necessidade que o homem tem da angústia. Sem esta

necessidade, a morte lhe pareceria fácil.  O homem morrendo ‘mal’ se distancia da

natureza, ele engendra um mundo ilusório moldado pelo trágico. Aqui é bom

lembrar que, para Bataille, nada é trágico, nada é trágico para o animal, que não

cai na armadilha do ‘eu’.

Pode-se, então, dizer que a morte, o prazer e a vida estão ligados na

natureza humana, e como afirma PAZ:

A morte é inseparável do prazer, Tânatos é a sombra de

Eros. A sexualidade é a resposta à morte: as células se

unem para formar outra célula e assim se perpetuarem.

Desviado da reprodução, o erotismo cria um domínio isolado

regido por uma deidade dupla: o prazer que é a morte (...)

(PAZ, 1994:145).

É no mundo trágico, artificial, que nasce o êxtase. O autor afirma que todo

“conhecimento místico” está fundado na crença do valor revelador do êxtase. A

paixão do ‘eu’, o amor nele, busca um objeto. Mas ele não é nada. Bataill, numa

passagem autobiográfica, resume: “a morte, libertando-me de um mundo que me

                                                                                                                                                    
25 Palavras de Jesus na Cruz – “Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste?” (Mt. 27:46).
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mata, tranca, de fato, este mundo real na irrealidade de um ‘eu que morro’”.

(1992:81).

Para Bataille, há uma afinidade entre a reprodução e a morte. “A morte é a

decomposição e a renovação da vida. A morte e a reprodução se opõem como a

negação à afirmação” (2004: 84).

No autor, a morte é, em princípio, o contrário de uma função cujo

nascimento é o fim, mas a oposição é redutível. A morte de um é o correlativo do

nascimento do outro, que ela anuncia e do qual ela é a condição.

Há um apontamento da vida como sendo sempre um produto da

decomposição da própria vida. E, explica: a vida é tributária da morte, que lhe

cede lugar; e, da decomposição, que sucede a morte e recoloca em circulação as

substâncias necessárias à incessante vinda ao mundo de novos seres.

Apesar disso, a vida é a negação da morte. Ela é sua exclusão, sua

negação. Na espécie humana, esta reação é a mais forte, e o horror à morte não

está somente ligado ao aniquilamento do ser, mas à podridão que envolve a

fermentação geral da vida.

A hipótese que Bataille advoga é a de que o respeito profundo ligado à

representação solene da morte, que pertence à civilização idealista, desenvolveu

por si só uma oposição radial. Quer dizer, o horror mantinha a consciência de uma

identidade do aspecto aterrador da morte, de sua decomposição fétida e dessa

condição elementar a vida, que provoca náusea. O momento de maior angústia

pertence à fase de decomposição, a expressão do rancor e do ódio dos quais os

vermes se alimentam e que os ritos do luto têm como fim apaziguar, e pensam,

então, que os ossos embranquecidos respondem ao apaziguamento desse ódio.

O cadáver ao suceder o homem vivo não é mais nada: da mesma maneira

nada de tangível nos provoca objetivamente a náusea, nosso sentimento é aquele

de um vazio e nós o experimentamos no enfraquecimento.

Os ossos embranquecidos colocam fim à proximidade fundamental da

morte e da decomposição da qual jorra a vida profusa.
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O poder de engendrar da podridão é uma crença ingênua

que responde ao horror misturado com a atração que ela

exerce sobre nós. Essa crença está na base de uma idéia

que tivemos da natureza, da natureza má, da natureza que

causa vergonha: a decomposição resumia esse mundo do

qual somos oriundos e ao qual retornamos; nessa

representação, o horror e a vergonha se ligavam ao mesmo

tempo ao nosso nascimento e à nossa morte (...) (2004:86).

Daí advêm reações que se chamam náuseas, enjôo, repugnância. A morte

anuncia o retorno à purulência da vida. O horror que se tem dos cadáveres é

vizinho dos sentimentos que se tem diante dos excrementos humanos. Esse

paralelo tem ainda mais sentido se se considerar o horror análogo em relação aos

aspectos da sexualidade que se qualificam de obscenos.

No humano, a analogia da podridão com os aspectos da atividade sexual

acaba por misturar as náuseas que nos opõem a ambos. As reações humanas

precipitam o movimento: a angústia precipita o movimento e o torna ao mesmo

tempo mais sensível. A princípio, a atitude do homem é a recusa. O homem

obstinou-se em não mais seguir o movimento que o carregava, mas, dessa

maneira, ele só pôde precipitá-lo e tornar sua rapidez vertiginosa.

Nas interdições essenciais, a recusa que opõe o ser à natureza,

considerada como uma dissipação de energia viva e como uma orgia do

aniquilamento, não mais faz diferença entre a morte e a sexualidade.



155

A sexualidade e a morte não são nada além de movimentos

agudos de uma festa que a natureza celebra com a

inesgotável multidão de seres, ambos tendo o sentido de

desperdício ilimitado ao qual a natureza vai ao encontro do

desejo de durar, que é o próprio de cada ser (...) (2004: 95).

No tocante a isso, a longo ou curto prazo, a reprodução exige a morte

daqueles que engendram, que só engendram para estender o aniquilamento, da

mesma maneira que a morte de uma geração exige uma nova geração. Um longo

período pode ser concebido entre a morte e a reprodução como objeto, é como

uma unidade sensível e um complexo indivisível.

Bataille afirma que a partir daqui é como se o homem, de uma vez só,

houvesse inconscientemente apreendido o que a natureza tem de impossível,

exigindo dos seres que ela suscita que participem desse furor. Exige-se um

esforço, trata-se de um tempo em pausa, não de uma última imobilidade. Na

verdade, os homens jamais opuseram um não definitivo à violência. Em momentos

de fraqueza, eles se fecharam ao movimento da natureza. Este movimento é

desmesurado. É preciso muita força para perceber a ligação entre a promessa da

vida, que é o sentido do erotismo e o aspecto da morte.

Essa questão é complexa, e para melhor elucidá-la, Bataille anuncia o

erotismo aproximado da atividade reprodutora, que por ele é considerada uma

forma de crescimento.

O erotismo (...) é uma atividade humana. Mas, ainda que ele

comece onde acaba o animal, a animalidade não deixa de
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ser seu fundamento. A humanidade se desvia desse

fundamento com horror, mas ao mesmo tempo o mantém. A

animalidade é tão bem mantida no erotismo que o termo

animalidade, ou bestialidade, está a ele sempre ligado. Foi

de uma maneira abusiva que a transgressão da interdição

ganhou o sentido de um retorno à natureza, cuja expressão é

o animal. Contudo, a atividade à qual a interdição se opõe é

semelhante à dos animais. Sempre associada ao erotismo, a

sexualidade é para o erotismo o que o pensamento é para o

cérebro: da mesma maneira, a fisiologia permanece sendo o

fundamento objetivo (...) (2004:146).

O autor estabelece no plano da realidade objetiva a relação com o

movimento e sintetiza a ação da sexualidade. Diz que a vida sempre mobiliza,

salvo no caso da impotência. Nesse aspecto, a sexualidade é, de uma maneira

fundamental, ambígua: mesmo uma atividade sexual independente de seus fins

reprodutivos, não deixa de ser uma atividade de crescimento.

Este pressuposto é importante, pois aponta para a idéia de que se fazemos

amor, a reprodução está em jogo e o que coloca a reprodução em jogo é o

crescimento impessoal26.

Entende-se que a relação entre erotismo e morte se estabelece a partir de

numa aproximação tal que se pode chamar de aspecto nefasto. O que há na

apreensão da morte? Tira-se o fôlego, o que, de alguma maneira, no momento

supremo, deve cortar a respiração.

                                                
26 Para Bataille, quando fazemos amor, há um crescimento, mas este crescimento não é o nosso.
Nem a atividade sexual, nem a cissiparidade garantem o crescimento do próprio ser que se
reproduz, seja por meio da cópula ou, mais simplesmente, pela divisão. O crescimento impessoal
consiste num desenvolvimento em proveito de um ser ou de um conjunto que nos ultrapassa
enquanto seres que desejam o crescimento. O crescimento não deve acarretar mudança. O
crescimento neste sentido é um dom.



157

O princípio mesmo do erotismo aparece como um movimento animal em

nós, mas este transe dos órgãos não é livre. Ele não pode se permitir livre curso

sem o acordo da vontade. O transe dos órgãos incomoda uma ordenação. O ser,

na verdade, divide-se, sua unidade se rompe desde o primeiro momento da crise

sexual27.  Essa cisão sugere o surgimento das ambigüidades.

Eis uma: a convulsão da carne é tanto mais precipitada quanto mais estiver

próxima do enfraquecimento, e por outro lado, o enfraquecimento favorece a

volúpia, “a angústia mortal não leva necessariamente à volúpia, mas a volúpia é

mais profunda na angústia mortal” (2004:164).

Nesse momento, a vida pletórica da carne se bate contra a resistência do

espírito. Mesmo o acordo aparente não basta: a convulsão da carne, além do

consentimento, pede o silêncio, pede a ausência do espírito. Uma intumescência

de sangue derruba o equilíbrio sobre o qual a vida se funda e um furor toma conta

do ser. Este movimento não pode se permitir livre curso sem antes quebrar uma

barreira. Para o autor, no espírito, curso natural e barreira se confundem. O curso

natural significa a barreira derrubada. A barreira derrubada significa o curso

natural. A barreira derrubada não é a morte.

A teologia cristã, com efeito, assimila a ruína moral consecutiva ao pecado

da morte à carne e assim reduz ao sentimento de uma transgressão a estabilidade

geral e a conservação da vida.

Somos admitidos ao conhecimento de um prazer no qual a noção de prazer

se mistura ao mistério expressivo da interdição que determina o prazer ao mesmo

tempo em que o condena. De tal maneira, a essência do erotismo é dada na

associação inextrincável do prazer sexual com a interdição.

Humanamente, nunca a interdição aparece sem a revelação do prazer, nem

o prazer sem o sentimento de interdição.

                                                
27 Isso nos lembra a analogia bio-filosófica estabelecida por Bataille.
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A transgressão é o fator constitutivo da humanidade que a

atividade laboriosa organiza. A transgressão é, ela mesma,

organizada. O erotismo é, no conjunto, uma atividade

organizada, e é na medida em que é organizado que ele

muda através do tempo (...) (2004: 169).

A transgressão, neste sentido, é a mola propulsora da vida. Sem ela o

erotismo morreria na interdição, com ela há uma organização para o além dos

limites, para a continuidade. A morte tratada é a que se refere ao erotismo.

Quando o erotismo morre, há a morte, há a interdição maior: da continuidade.

5.2 Do Êxtase e da Mística / Experiência Interior

No texto que escreveu para acompanhar as gravuras de Sacrifices, Bataille

associa a morte do Deus ao êxtase amoroso.
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A destruição rói fundo e assim purifica a própria autoridade

suprema. A pureza imperativa do tempo se opõe a Deus,

cujo esqueleto se dissimula sob roupagens douradas, sob

uma tiara e sob uma máscara. Mas no amor divino se

desvenda infinitamente o clarão enregelante de um

esqueleto sádico. A revolta-a face descomposta pelo êxtase

amoroso, a Deus arranca a máscara de ingenuidade e assim

a opressão desaba no estrépito do tempo (...) (Obras

Completas, vol.1 p. 95).

Para o autor, o essencial sempre escapa ao homem, ao sujeito que a

ordem construída pelo mundo da racionalidade e do trabalho limita às

dependências do possível. O homem é aquilo que lhe escapa e que ele busca em

desespero até as lágrimas, até o riso, pois quando o homem se desespera, só o

riso alivia. Num mundo sem Deus, o riso é a única saída. O que o homem não é,

ele vivencia quando transgride realizando uma experiência com os limites,

experiência que Bataille denomina de "experiência interior", distinta da dos

místicos como Teresa de Ávila e João da Cruz, na qual há necessariamente uma

relação de transcendência, um sair de si para o outro, que é Deus.

O conhecimento de Deus é, como se disse, um "sentir": acontece pelos

caminhos não racionais e é o mais alto que o ser humano possa atingir. Poder-se-

ia encontrar uma afinidade com a teologia negativa, pelo fato de que essa última

ressalta a incapacidade da mente humana de atingir a Deus com as próprias

forças; todavia uma profunda diferença entre as duas se refere justamente à

modalidade de "sentir" que se apresenta como um fato totalmente "positivo" e que

leva a mente humana mesma a dar-se conta de não poder sozinha atingir uma tal

experiência, mas ao mesmo tempo a torna cônscia do extraordinário envolvimento

e apreensão do ser humano. Portanto, a palavra deve ser deixada aos místicos e

às suas descrições.
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Trata-se, na realidade, de um caminho e de uma ascese. Siga-se o

comentário que Stein (1960) propõe por meio de uma série de exemplificações

presentes nos textos de São João da Cruz e de Teresa d´Ávila.

A autora dedica numerosas páginas a uma análise que busca apreender a

peculiaridade da experiência mística e distingui-la da experiência religiosa tomada

na sua generalidade e até mesmo da experiência de fé. Ao descrever essa última,

ela exprime-se assim: "O conteúdo da fé nos fornece o material para a meditação:

atividade das potências da alma centrada sobre o que temos acolhido na

qualidade de crentes" (STEIN,1960:204); mas, o que segue é particularmente

significativo: Stein nos diz, de fato, que tal conteúdo o representamos presente

através de imagens, refletimos mediante a razão e decidimos conseqüentemente

através da vontade. Constata-se, pois, de fato, que a alma, a este ponto,

permanece na presença de Deus, em uma posição de relaxamento calmo e

repousante, tranqüilo e afetuoso, voltada àquele Deus que aprendeu a conhecer

mediante a fé.

Começa-se, então, a delinear o que se entende por êxtase.

Nasce, segundo Bataille, da experiência interior, onde "os jorros [...] são de

uma plasticidade desarmante". Eis porque o suplício de Fou Tchou Li28, como bem

frisou SURYA (1987), é uma das fontes relevantes do pensamento de Bataille.

Bataille declara que a experiência mística é a última possibilidade da vida

(2004:348). Essa afirmação decorre de suas investigações que se constituíram

sobre uma notável revista de nome Études Carmelitaines29. Publicação que foi

dirigida pelo padre carmelita Bruno de Sainte-Marie, na qual Bataille considerava

não haver melhor exemplo da amplitude de visão, do espírito aberto e da solidez

de informações.

                                                
28 Ver em Las Lagrimas de Eros (1981) o “Suplício Chino”, que foi reproduzido também por
Georges DUNAS no Traité de psychologie. Paris, 1923.
29 Bataille se refere à revista publicada sobre a temática Mystique et Continence, por ocasião do VII
Congrès International d’Avon. Desclée de Brouwer, 1952, in - 8º, 410 páginas (31º número da
Revue Carmélitaine). Essa edição contou com a contribuição de eruditos de todas as tendências,
israelitas, ortodoxos, protestantes, historiadores da religião e psicanalistas.
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Considera o paralelo introduzido pela linguagem dos místicos entre a

experiência do amor divino e a da sexualidade, e sublinha a capacidade da união

sexual de simbolizar uma união superior. Daí decorrem suas observações sobre o

caráter sagrado da sexualidade e a suposta especificidade sexual da vida mística.

Na Antiguidade Clássica, para um cristão, o que era sagrado era

forçosamente puro, o impuro está do lado do profano. Mas, para ao pagão, o

sagrado podia ser também o imundo. É preciso dizer que a idéia de pecado não

pode ser considerada estranha ao sagrado. No entender do autor, o pecado está

na origem da interdição religiosa, e a interdição religiosa do paganismo é

precisamente o sagrado. É sempre ao sentimento de horror – inspirado pela coisa

proibida – que estão ligados o medo e o tremor, dos quais o homem moderno não

pode se desfazer diante daquilo que lhe é sagrado.

Nota que há uma ligação entre as relações de alegria espiritual e emoção

dos sentidos. Místicos como Santa Teresa e São João da Cruz consideravam os

movimentos como extrínsecos à sua experiência.

A psicologia contemporânea tem que os movimentos sexuais orgânicos é

freqüentemente a causa de uma emoção poderosa que emana por todas as vias

possíveis. Como para São João da Cruz, que tais movimentos no começo da vida

mística não persistem nas etapas superiores, notadamente no casamento

espiritual. Em suma, a existência de movimentos sensíveis durante o êxtase não

significa, de maneira alguma, a especificidade sexual da experiência. Essa

experiência revela faces a respeito da vida e da morte.

PAZ ilumina tal idéia com a seguinte passagem:

Na esfera da sensualidade a intensidade representa o

mesmo papel que a violência no mundo moral e o

movimento no mundo material. Os prazeres supremos

e, digamos, os mais valiosos, são os prazeres cruéis,
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aqueles que provocam a dor, confundem num único

grito o gemido e o rugido.

O monossílabo ai! exclamação de dor, mas também de

gozo, expressa muito bem essa sensação: é a flecha

verbal e o alvo no qual ela se crava. Estamos mais além

da sensualidade, que é acordo com o mundo.

Acariciar é percorrer uma superfície, reconhecer um

volume, aceitar o mundo como forma ou dar-lhe outra

forma, esculpi-lo. Nossa forma aceita as outras formas,

a elas se enlaça, forma um só corpo com o mundo.

Acariciar é nos reconciliar.

Mas a mão tem unhas; a boca, dentes. Os sentidos e

seus órgãos deixam de ser pontes; enlaçam-nos a

outros corpos; dilaceram, cortam os ligamentos,

rompem com toda a possibilidade de contato. Já não

são órgãos de comunicação, mas de separação.

Deixam-nos sozinhos (...)  (PAZ, 1999:66).

Entende-se que toda a ascese mística se realiza com vistas numa

salvação. No pensamento ateu de Bataille, a experiência é uma imanência, um

mergulho no próprio corpo, na sua sujeira, podridão e morte, uma sondagem de

seus limites em busca de superação. Daí a experiência interior ser definida como

"uma viagem no limite do possível do homem", uma viagem nas trevas do não-

saber, sem tábua de salvação (BORGES, 2001).

Atendo-se ao que Michel de Certeau diz sobre a mística, reter-se-ão dois de

seus principais aspectos:

1) ela é “realista”, suspeita de seus próprios pressupostos, de suas próprias

idealizações implícitas e realizações fantásticas explícitas precisamente porque
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2) ela faz a experiência de um excesso que aponta para o seu próprio

vazio, para um objeto que foge.

(...) ela (a mística) é realista, engajada, como dizem os sufis,

no ihlas, na via de uma autenticidade que começa pela

relação com si mesma e com os outros. Ele é crítica,

portanto. Ela relativiza o êxtase ou os estigmas como um

signo que torna-se uma miragem se a eles se fixa (...)

(CERTEAU, 1971: 524)

Longe de ser uma ilusão (depende da mística, esse é um termo muito

problemático e engloba fenômenos, doutrinas, pensamentos e artistas mais

diversos), muito menos uma forma patológica decodificada, a mística, ainda

assim, é o próprio excesso de desejo à procura de um resto de transcendência no

vazio do mundo e do sujeito. “Essa exigência interna e essa situação objetiva da

experiência permitem já de distinguir de suas formas patológicas um sentido

espiritual da experiência” (1971:523). Ela é a doença do desejo, desejo de

experiência que leva ao transbordamento da experiência máxima do desejo.

Portanto, aqueles que apresentam estes fatos

extraordinários os vivem como os traços locais e transitórios

de um universal, como as expressões transbordadas pelo

excesso de uma presença jamais possuída ... (a mística) é,

então, um objeto que escapa (fuit) (...) (CERTEAU, 1971:

523).
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No caso dos escritores místicos mais elaborados, trata-se de uma

experiência do pensamento que experimenta sua própria falta, vazio, deixa-se

tomar pelo êxtase impensável, inapresentável e irrepresentável por meio da

própria máquina de pensar; é uma máquina apaixonada por falhar, é a própria

experiência do vazio, da falta do pensamento assumindo todos os recursos do

mesmo para tal. Lá onde a mística assume radicalmente sua paixão, não há

ilusão, nem há luz, há a noite de São João da Cruz, o silêncio da máquina

paralizando suas engrenagens, e a operação mística – ainda que encontrada em

lugares bem distantes da tradicional mística cristã ocidental, ou da mística

esotérica das ordens e seitas; ou seja, na literatura e no pensamento moderno – é

a única que ousa se lançar nessa empreitada.

Destarte, o laço entre a vida e a morte tem numerosos aspectos. Esse laço

é igualmente sensível na experiência sexual e na mística. De toda a forma que se

a tome, a sexualidade humana só é admitida dentro de limites além dos quais ela

é proibida. Existe finalmente em todos os lugares, um movimento da sexualidade

em que a imundície entra em jogo. A partir de então, não se trata mais da

sexualidade benéfica ‘desejada por Deus’, mas da maldição da morte. A

sexualidade benéfica está próxima da sexualidade animal, em oposição ao

erotismo, que é próprio do homem e de genital só tem a origem. O erotismo, em

princípio estéril, representa o Mal e o diabólico.

É justamente desse lado que se ordena a relação última entre a

sexualidade e a mística. Bataille salienta que na vida dos crentes e dos religiosos,

cujos desequilíbrios não são raros, a sedução nem sempre tem o genital como

objeto, mas o erótico. O autor ilustra esta verdade nas imagens associadas à

tentação de Santo Antônio.

O que atormenta o religioso na tentação é exatamente aquilo

de que ele tem medo. Sua aspiração pela vida divina se

traduz no desejo de morrer para si mesmo; desde então

começa uma mudança súbita, total e perpétua, em que cada
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elemento se transforma incessantemente em seu contrário. A

morte que o religioso desejou, torna-se para ele a vida

divina. Ele se opusera à ordem genital, que tinha o sentido

da vida e reencontra a sedução sob um aspecto que tomou

um sentido da morte (...) (BATAILLE, 2004:362).

O cerne desta compreensão é que a maldição ou a morte, que lhe foi

proposta pela tentação da sexualidade, é também a morte percebida do ponto de

vista dessa vida divina procurada na morte para si mesmo.

Surge, então, um paradoxo: a natureza mistura a vida e a morte no genital.

Como nas simplificações de Schopenhauer em que se impôs: os

movimentos da sexualidade só tinham um sentido, os fins por meio dos quais a

natureza se propunha. Ninguém se deteve diante do fato de que a ‘natureza’

procedia de uma maneira insensata.

 A perda prevalece sobre a vida. Bataille considera que a reprodução só

multiplica a vida inutilmente, ela a multiplica para oferecê-la à morte, cujas

devastações medram sozinhas quando a vida tenta cegamente se estender.

Nesse contexto, o religioso não pode morrer fisicamente diante do erotismo,

mas ele pode perder a vida divina à qual seu desejo o consagrou.  Assim, opõem-

se duas formas de atração que nos atraem em direção a Deus, das quais uma

está inscrita em nossa natureza – é a sexualidade – e a outra é a mística, que vem

de Deus.

O indicativo é de que a vida divina exige que aquele que quer encontrá-la

morra. Bataille considera que neste sentido ninguém nunca pensa em uma morte

que seria passivamente ausência de vida. Morrer pode assumir o sentido ativo de

uma conduta na qual são negligenciadas essas prudências em nós comandadas

pelo medo da morte.



166

Isso é morrer para si mesmo, em todo caso é viver no

mesmo plano com a morte em lugar de viver no instante,

sem se subordinar mais à preocupação que comanda esses

reflexos. Todo homem efetivamente prolonga através de sua

vida efeito do apego a si mesmo. Ele é incessantemente

instado à ação com vistas a um resultado válido no plano da

duração do ser pessoal (...) (BATAILLE, 2004:368).

O autor insiste sobre a interdição da sexualidade, a qual o religioso confere

livremente a conseqüência extrema, cria, no caso particular da tentação, um

estado de coisas certamente anormal, mas no qual o sentido do erotismo é menos

alterado que manifesto. Para explicar, Bataille usa a figura do zangão. Comenta

que a morte é o termo entre o religioso e o zangão. Mostra que um religioso

tentado é um zangão lúcido, que sabe que a morte daria continuidade à satisfação

de seu desejo.

Ordinariamente negligenciamos essa semelhança pela razão

que, na espécie humana, o ato sexual, em princípio, nunca

acarreta a morte verdadeira e que os religiosos, quase que

apenas eles, vêem na promessa da morte real. Contudo, o

erotismo só tem plenitude, só esgota a possibilidade nele

aberta com a condição de acarretar alguma decadência, cujo

horror evoca a morte simplesmente carnal (...) (BATAILLE,

2004:370).

Decorre daí a questão da resistência do religioso que parte da vontade de

manter uma vida espiritual, que a queda atingiria mortalmente: o pecado da carne

põe fim ao elã da alma em direção à liberdade imediata. Sabe-se que para a

igreja: para viver da vida divina é preciso morrer. Existe uma ambigüidade de
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vocabulário: aparentemente a morte que atinge a vida divina está em oposição

com a que é sua condição.

Bataille diz que religiosos de toda a ordem lhe criticarão por omitir o

essencial, que na tentação, o conflito opõe um objeto digno de amor a um outro

objeto digno de horror. Isso não é justo, ou o é de uma maneira superficial. Ele

insiste, ao contrário, em um princípio fundamental:

Na tentação só há um objeto de ordem sexual; o elemento

místico, que detém o religioso tentado, não tem mais nele

‘força atual’. Ele atua na medida em que o religioso, fiel a si

mesmo, prefere a salvaguarda do equilíbrio adquirido na vida

mística ao delírio no qual a tentação o faz escorregar. O

próprio da tentação é o divino, sob sua forma mística, deixou

aí de ser sensível (não é nada além de inteligível) (...)

(BATAILLE, 2004:372).

O que Bataille quer dizer é que o divino sensível neste momento é de

ordem sensual ou demoníaca, e esse demoníaco-divino, ou esse divino-

demoníaco propõe o que o próprio Deus, encontrado na sua experiência mística

maior, propõe, uma vez que o religioso preferiria a morte real a cair em tentação.

Uma outra questão que o autor levanta é a de que para uma alma pura, o

desejo sexual lícito seria absolutamente puro. Isso é possível, mas essa verdade

parcial esconde uma verdade fundamental. Apesar da reação comum, que associa

um elemento da vergonha à sexualidade, é racional e conforme o julgamento da

Igreja inscrever a sexualidade como uma função no plano da atividade necessária.

Há outro ponto que corrobora a esse, a fraqueza desejada não é somente o

aspecto relevante da sensualidade do homem, mas da experiência dos místicos. É

difícil dizer se o objeto do desejo é a incandescência da vida ou da morte. A

incandescência da vida tem o sentido da morte, a morte, o de uma incandescência
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de vida. O sentido perturbador e deletério da sexualidade é a tentação. A tentação

é o desejo de enfraquecer.

Bataille acredita que a forma significativa da necessidade do desequilíbrio e

do equilíbrio alternados é o amor violento e terno de um ser pelo outro. A violência

do amor leva à ternura, que é a forma duradoura do amor, mas ela introduz na

procura dos corações esse mesmo elemento de desordem, essa mesma sede de

fraqueza e esse mesmo ressaibo de morte que se encontra na procura dos

corpos.

Essencialmente, o amor eleva o gosto de um ser pelo outro a

esse grau de tensão em que privação eventual da possessão

do outro – ou a perda de seu amor – não é sentida de uma

maneira menos dura que uma ameaça de morte. Assim, ele

tem por fundamento o desejo de viver na angústia, em

presença de um objeto de valor tão grande que aquele que

teme sua perda fica sem forças. A febre sensual não é o

desejo de morrer. Da mesma maneira, o amor não é o

desejo de perder, mas o de viver no medo de sua possível

perda, o ser amado mantém o amante à beira da fraqueza:

somente a esse preço, poderemos experimentar a violência

do arrebatamento diante do ser amado (...) (BATAILLE,

2004: 379).

Essa extensão de um desejo ambíguo de enfraquecer os domínios nos

quais, conforme a aparência, a desordem é injustificada, responde à tendência

que domina a vida humana.

Daqui esboça-se a unidade entre a experiência mística e o erotismo. A

importância da obscenidade na ordenação das imagens-chave da atividade sexual

acabou de cavar o abismo que separa o misticismo religioso do erotismo. É em
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razão dessa importância que a oposição entre o amor divino e o amor carnal é tão

pesada.

O autor insiste que se deve ter uma atitude de se afastar de dois

inconvenientes perigosos: não se deve, com vistas a um paralelo, seguir a

tendência de rebaixar a experiência dos místicos. Não se deve, também, como

fazem os religiosos, espiritualizar o campo da sexualidade para elevá-lo ao nível

das experiências etéreas.

Sabe-se que é o campo da obscenidade, ligado em primeiro lugar à

prostituição, que conferiu à sensualidade sua coloração escandalosa. O fato é que

essa sexualidade repugnante não é, definitivamente, nada além de uma maneira

paradoxal de tornar mais agudo o sentido de uma atividade cuja própria essência

leva à fraqueza. Se se excetuam aqueles cujo gosto pela obscenidade advém da

decadência social, esse gosto não é entre aqueles que ele perturba de fora nada

que necessariamente responda à sua baixeza: quantos homens de um desapego

e de uma elevação de espírito inegáveis viram nela o segredo para se perder.

Tudo isso leva a entender que os transes, arrebatamentos e estados

teopáticos exaustivamente descritos pelos místicos de todas as disciplinas (hindu,

budista, muçulmana ou cristã), tem o mesmo sentido: trata-se sempre de um

desprendimento em relação à manutenção da vida, a tudo o que tende a

assegurá-la da angústia experimentada nessas condições até o momento em que

as potências do ser soçobram.

A partir da proposição ‘o não saber desnuda’, que deve ser entendida

como: desnuda, então vejo o que o saber escondia até aí, mas se vejo, sei,

Bataille afirma que o não-saber possui um sentido que ‘comunica o êxtase’. E,

explica:

O não saber comunica o êxtase. O não-saber é antes de

tudo Angústia. Na angústia aparece a nudez, que extasia.

Mas o próprio êxtase (a nudez, a comunicação) se furta se a
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angústia se furta. Assim o êxtase só permanece possível na

angústia do êxtase, no fato de que não pode ser satisfação,

saber apreendido. Evidentemente, o êxtase é antes de tudo

saber apreendido (...) (1992:58).

O êxtase é saber apreendido principalmente na privação, mas quando o

extremo do saber está presente (e o extremo do saber, segundo o autor é para

além do saber Absoluto que inclui o saber do Sagrado), a mesma coisa acontece

que no saber Absoluto, tudo se revira. Mas, desde que se saiba – saiba totalmente

– que a privação, no plano do saber, revela-se, e a angústia recomeça.

A angústia é o horror da privação, e chega o momento em que o homem se

entrega à privação: ela é então a nudez que extasia.  Depois, o saber volta, a

satisfação, e de novo a angústia. Recomeça e vai até o esgotamento. No êxtase,

pode-se entregar, é a satisfação, a felicidade, a insipidez.

Para compreender melhor, Bataille esquematiza o que ele chama de

experiência pura (1992:59). Primeiro, atinge-se o extremo do saber, o ser sabe

que não sabe nada. Ipse quis ser tudo pelo saber e caiu na angústia: a ocasião da

angústia é o não-saber (aqui o não – saber retira todo o sentido de tudo que se

sabe e que tem sentido). Posteriormente a isso, o ser é capaz de falar sobre sua

angústia. A angústia supõe o desejo de comunicar, isto é, de se perder.

A angústia é dada no tema do próprio saber: ipse, através

do saber eu queria ser tudo, logo comunicar, perder-me,

entretanto permanecer ipse (...) (BATAILLE,1992:59)

Na concepção do autor, este ponto de comunicação é relevante para o

sujeito, pois, coloca-o como o eu, e o ipse. Aqui, o sujeito quer apoderar-se do

objeto para possuí-lo, mas ele não pode se perder. Ocorre então que o ‘eu’ não
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pode se perder. O contra-senso da vontade de saber sobrevém, contra-senso de

tudo possível, fazendo com que o ipse saiba que vai se perder, e o saber junto

com ele. Enquanto o ipse persevera na sua vontade de saber consigo mesmo, a

angústia dura, mas se o ipse a abandona e o saber consigo mesmo, ela se dá ao

não-saber neste abandono e o arrebatamento começa.

No arrebatamento, a minha experiência reencontra um sentido, mas o

sentido se refere logo ao ipse, torna-se o meu arrebatamento, um arrebatamento

que o eu, ipse, possui, dando satisfação à vontade de ser tudo.  Bataille afirma

que a partir daqui, cessa-se a comunicação, a perda de mim mesmo, cessa o

abandonar-se, o ‘eu’ fica ali, mas com um novo saber.

Bataille chega à noção de que sujeito e objeto são perspectivas do ser no

momento de inércia, e que o objeto é a projeção do sujeito ipse querendo se ornar

o tudo, e que toda a representação do sujeito é fantasmagórica resultante desta

vontade ingênua e necessária.  Dá-se, então, que no arrebatamento o ser entra

em trevas, na angústia até chegar ao esgotamento, não há outra possibilidade de

saber que não seja o desfalecimento. “É a alegria suplicante” (p.60). É necessário

então, gemer.

Não quero mais, gemo,

não posso mais sofrer

a minha prisão.

Digo isto amargamente:

palavras que me sufocam,

deixem-me,

soltem-me,

tenho sede de outra coisas.

Quero a morte

não admitir

esse reino das palavras,

encadeamento

sem pavor,
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a tal ponto que o pavor

seja desejável;

não é nada

este eu que sou,

senão

covarde aceitação do que é.

Odeio

esta vida de instrumento,

busco uma rachadura,

a minha rachadura,

para ser quebrado.

Gosto da chuva,

do raio,

da lama,

de uma vasta extensão d´água,

do fundo da terra, mas não de mim.

No fundo da terra, mas não de mim.

No fundo da terra,

Ó meu túmulo,

liberta-me de mim

não mais quero sê-lo (BATAILLE, 1992: 63)

O autor insiste que toda a vida profunda é carregada de impossível. No

entanto, sabe-se que não se sabe nada, e isso é o nosso segredo: “o não-saber

comunica o êxtase”. E, define êxtase como: ‘ a saída’. É a saída fora da vontade

de saída.  Encontra-se o êxtase que o pensamento do discurso trai, dando-o como

saída, e trai dando-o como ausência de saída.

O êxtase é um acontecimento da seguinte ordem: não deixa traços

recuperáveis na memória (quem sabe ele precisa desenvolver outro tipo de

memória para ser reconstituído, como o próprio gozo e a criação poética). Os

místicos o descrevem como um sentimento ou estado de beatitude que penetra os



173

sentidos e os eleva ao possuí-los. Mas que por passar à deriva dos dispositivos

intelectuais não se deixa apreender, comprometendo seu entendimento na

linguagem. Enfim, é um estado de bem supremo que se esvai com a experiência e

seu gozo e só faz sentido enquanto dura. É uma ocorrência entre parênteses.

A impotência grita em nós, um grito interior, angustiado: ter conhecido, mas

não conhecer. Então, o sujeito conserva paralelamente ao seu êxtase, a sua

presença persiste, capaz de pressentir – presença profunda ausente. O êxtase

não tem sentido para o sujeito, senão que ele o cativa, sendo novo, senão ele

dura e o sujeito entedia-se, então, o êxtase já não tem mais sentido. O êxtase não

tem o desejo de preservar-se no ser, pois este se satura, dissipa-se, sai do

homem ignorando a preocupação que provocou; ele é para a preocupação,

contra-senso; para a avidez de saber, não-saber (1992:66).

Parece que a sensualidade e o misticismo, que obedecem a princípios

semelhantes, neles a comunicação é sempre possível.

A comunicação não é forçosamente desejada. Os espasmos

dos religiosos não respondem às suas intenções. É duvidoso

que um deslocamento sistemático da sensualidade para a

espiritualidade seja conveniente se trata-se de atingir os

campos de possibilidades remotas, abertos no sentido de

uma experiência desligada de qualquer condição (...)

(BATAILLE, 2004: 391)

A experiência dos místicos acontece no próprio campo em que atuam os

últimos esforços da inteligência animada pelo desejo de conhecer. Nesse plano só

se pode negligenciar o fato em razão do movimento em direção à morte que é sua

essência: ela faz parte do desprendimento, quer dizer, no momento da maior

tensão.
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Para julgar o interesse da experiência dos místicos, Bataille insiste num

fato: o místico realiza um desprendimento completo em relação a qualquer

condição material. Dessa maneira, ela responde à preocupação que a vida

humana geralmente tem de não depender de um dado que ela não escolheu que,

ao contrário, lhe é imposto. Trata-se de alcançar um estado que possa ser

chamado de soberano.

A experiência erótica está subordinada ao acontecimento, do qual a

experiência mística está liberta (2004:392).

Bataille descreve que, no campo místico, a soberania é completa,

particularmente nos estados que a teologia chama de teopáticos. Tais estados,

que podem ser evocados independentemente de suas formas cristãs, têm um

aspecto muito diferente, não somente dos estados eróticos, mas dos estados

místicos que podem ser considerados como menores: o que os distingue é a

indiferença maior ao que vem em seguida. No estado teopático, não há mais

desejo, o ser torna-se passivo, ele resigna-se ao que lhe acontece de alguma

maneira sem movimento. Na beatitude inerte desse estado, em uma transparência

completa de todas as coisas e do universo, a esperança e a apreensão

desaparecem.

O objeto de contemplação tendo se tornado igual a nada (os

cristãos dizem igual a Deus) parece ainda igual ao sujeito

que contempla. Não há diferença em ponto algum: é

impossível situar uma distância, o sujeito perdido na

presença indistinta e ilimitada do universo e dele mesmo

deixa de pertencer ao desenrolar sensível do tempo. É

absorvido no instante em que se eterniza. Aparentemente,

de forma definitiva, sem que o apego ao futuro e ao passado

dure, ele está no instante, e o instante, por si só, é a

eternidade (...) (BATAILLE, 2004: 392).
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A partir dessa consideração, a relação entre a sensualidade e a experiência

mística seria aquela de uma tentativa desastrosa de se cumprir: seria indicado,

conforme Bataille, esquecer definitivamente o que só é erro, através da via pela

qual o espírito tem acesso à soberania. Ele mostra que o princípio de esquecer a

sensualidade em relação ao estado místico é contestável.

Em seu ponto de vista, o que se opõe ao erotismo não está relacionado à

questão de saber se, para atingir os fins desejáveis, é útil renunciar à vida sexual.

Pergunta-se apenas se uma resolução fundada no cálculo, em particular uma

renúncia, é conciliável com o estado de indiferença que domina as possibilidades

da vida mística.

O sujeito busca o êxtase por lassidão de si mesmo – necessidade de ir ao

extremo – existe um desacordo entre o sujeito buscando o êxtase e o próprio

êxtase. Entretanto, o sujeito conhece o êxtase e o presente.

(...) não como uma direção voluntária vinda dele mesmo,

mas como a sensação de um efeito vinda de fora. Posso ir

ao encontro dele, instintivamente, expulso pelo fastio do

atolamento que sou: o êxtase nasce então de um

desequilíbrio (...) (1992:66).
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Na quarta parte da obra Experiência Interior30 (1992), intitulada ‘Post-

Scriptum ao Suplício’ ou a ‘Nova Teologia Mística’, Bataille descreve o êxtase num

relato que ele nomeia: ‘a narração de uma experiência em parte fracassada’. E, a

daqui começa a esboçar com um tom de descrição a ‘sua’ própria experiência. Ele

relata sua experiência pessoal31, da qual se situarão conceitos-explicativos que

apontam a articulação entre êxtase e mística no autor. A narrativa conta que:

No momento em que o dia declina, em que o silêncio invade

um céu cada vez mais puro, encontrava-me só, sentado

numa estreita varanda branca, vendo somente, de onde

estava, o telhado de uma casa, as folhagens de uma árvore

e o céu. Antes de me levantar para ir dormir, senti a que

ponto a suavidade das coisas me havia penetrado. Acabava

de ter o desejo de um movimento de espírito violento e,

nesse sentido, percebi que o estado de felicidade em que

caíra não se diferenciava totalmente dos estados dos

místicos (...) passara bruscamente da desatenção à

surpresa, senti esse estado com muito mais intensidade do

que é habitual, e como se um outro e não eu o sentisse.(...)

não podia negar que esta felicidade banal fosse uma

experiência interior autêntica, distinta evidentemente do

discurso.(...) Lembrei-me de ter conhecido uma felicidade do

mesmo tipo, com muita lucidez, no carro. Chovia e as sebes

e as árvores, somente cobertas de uma folhagem esparsa,

                                                
30 Editada originalmente em 1943, a presente obra trata de temas extensos como: o riso, o
sacrifício, o excesso, o erotismo e o êxtase. Acusado (devido ao conteúdo desta obra) por Sartre
em Cahiers du Sud, de ser um “novo místico”, Bataille elabora uma resposta e a publica em Sur
Nietzsche, que ao lado de O Padre e de Experiência Interior constitui a trilogia que Bataiile batizou
de “Suma Ateológica”.
31 Bataille, no preâmbulo da obra, caracteriza tal experiência como a que não precede de uma
revelação. “(...) onde nada tão pouco se revela, a não ser o desconhecido, é o fato de ela nunca
trazer nada de apaziguante. Eu termino, então, eu termino meu livro vendo os seus lados odiáveis,
sua insuficiência, e, pior, em mim, a preocupação de suficiência que nele incluí, que nele incluo
ainda, e da qual odeio ao mesmo tempo a impotência e parte da intenção” (1992:6).
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saíam da bruma primaveril e vinham lentamente em direção

a mim. Eu me apossava de cada árvore molhada e só a

deixava por uma outra com tristeza. Nesse momento, pensei

que esse prazer sonhador não deixaria de me pertencer,

que eu viveria daí por diante munido do poder de desfrutar

melancolicamente das coisas e de aspirar suas delícias.

Devo convir hoje que semelhantes estados de comunicação

só raramente me foram acessíveis. Eu estava longe de

saber o que hoje vejo claramente, que a angústia lhes está

ligada (...) na hora de sair da varanda para ir ao meu quarto,

comecei em mim mesmo a contestar o valor único que eu

então atribuía ao êxtase frente ao desconhecido vazio (...)

contudo, enquanto o êxtase frente ao vazio é sempre

fugidio, furtivo, e tem apenas um pouco de preocupação em

‘preservar no ser’, a felicidade em que me encontrava só

pedia para durar (...). É verdade que me perco no

movimento interior, acedo ao ‘desconhecido’ do ser, mas

minha atenção sendo necessária à plenitude, esse eu atento

à presença de tal ‘desconhecido’ só se perde em parte (...)

eu perduro, tudo escapa, se não pode aniquilar-me, o que

entrevi é levado ao plano dos objetos conhecidos por mim

(...) eu o sabia, era um prazer prolongado, agradável

possessão de uma suavidade um pouco insípida (...) tentava

captar o objeto envolvendo sua suavidade na minha própria,

ao fim de pouquíssimo tempo, recusei essa redução da

experiência à pobreza que sou (...) (1992:120-122).

Bataille descreve essa experiência e afirma que ela teve um caráter em

parte fracassado. Há amargor, errâncias humilhantes e esforços esfalfados aos

quais ele próprio foi reduzido. Reclama pelo fato de ter se esgotado, e por conta

de ter deixado ainda indícios de sensações nas sombras.

O autor, ao conceituar a experiência, defende que ela seria uma ilusão, se

ela não fosse revolta contra o apego do espírito à ação e contra o apaziguamento,
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as suavidades que introduz a própria experiência.  Mostra que o “eu” encarna em

mim de forma dócil, não porque ele é o ipse, absurdo, incognoscível, mas um

equívoco entre a particularidade deste ipse e a universalidade da razão. Mostra

que o “eu” é de fato a expressão do universal, que perde a selvageria do ipse para

dar ao universal uma figura domesticada. Conclui que o “eu” não é nem a des-

razão do ipse, nem a do tudo, e isto mostra a tolice que é ausência da selvageria

(a inteligência comum).

Essa ampla caracterização que Bataille faz da crítica à razão domesticada

ganha seu maior modelo na experiência cristã onde não só o ipse selvagem é

humilhado, mas também o próprio ‘eu servil’. E na humilhação do “eu” servil, o

universal (Deus) é devolvido ao orgulho. De onde então surge a diferença entre

uma teologia mística (negativa) e a positiva.

O mundo do ipse e do tudo ganham uma mediação negativa: é a rejeição

do conhecimento, a noite, o aniquilamento de qualquer meio-termo. Mas o tudo,

neste caso, só provisoriamente é chamado de tudo; o ipse se distingue do tudo.

Mas na renúncia do ipse a si mesmo, há fusão: “na fusão não subsistem nem o

ipse nem o tudo, é o aniquilamento de tudo o que é o ‘desconhecido’ último, o

abismo em que se soçobrou” (1992:124).

“Nestas condições aparece ainda isto: o diálogo de pessoa a pessoa, da

alma com Deus, é uma mistificação (de si mesmo) voluntária e provisória. A

existência comunica-se na maioria das vezes, sai da sua ipseidade ao encontro de

semelhantes. Há comunicação de um ser a outro (erótica) ou de um a vários

outros (sagrada, cósmica)” (1992:124).

A teologia negativa neste contexto tem uma dúplice função, segundo STEIN

(1999): de fato, pode ser paradoxalmente lida de modo positivo em dois sentidos:

em primeiro lugar porque coloca em relevo que onde há a maior dessemelhança,

então entre ser humano e Deus, há também uma similitude e, portanto, algo se

pode apreender; em segundo lugar porque a teologia negativa é uma via de

elevação em direção a Deus, um procedimento de ascensão que começa de
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baixo, abrindo caminho à teologia mística. Esta última, por outro lado, deveria ser

chamada, seguindo a intenção de Dionísio e então o significado de teologia como

palavra de Deus, "revelação secreta", não uma reflexão sobre mística, mas uma

revelação em ato.

Em última instância, a negatividade tem a função de abrir a estrada para

uma experiência mais alta na qual o ser humano é envolvido de um modo

extraordinário com toda a sua pessoa, em primeira pessoa, mas não movendo a

partir da sua pessoa, não de modo egocêntrico.

Decorrente disso, porém, supondo a comunicação, a relação, Bataille

adverte e afirma: “o não-saber comunica o êxtase”, esta proposição está fundada

na experiência – se a vivemos, senão, ela está suspensa.

Do êxtase, é fácil dizer que não se pode falar. Há nele um elemento que

não se pode reduzir, que permanece inefável, mas o êxtase, nisso, não difere de

outras formas – como do amor físico – pode-se ter, comunicar o conhecimento

preciso; a dificuldade, todavia, é que, sendo menos comumente sentido que as

coisas, o que se diz dele não pode ser familiar, facilmente reconhecível.

Ditando, então, Bataille: “o não-saber comunica o êxtase”, supõe-se que de

fato, ‘o não-saber comunica o êxtase’ em qualquer grau àquele que se desveste

do saber. O autor adverte que o movimento anterior ao êxtase do não-saber é um

êxtase frente a um objeto (1992:132). Posto isso, entende-se que o êxtase perante

o objeto é inicialmente dado e, suprimido esse objeto, angustia-nos, causando

horror e um não-saber. Quando o êxtase está próximo, ele nos derruba ao nada

inimaginável. Assim, se o homem tivesse ignorado o êxtase perante o objeto, não

teria atingido todo o êxtase.

Assim, é natural que os poetas místicos e os eróticos usem uma linguagem

parecida: não há muitas maneiras de dizer o indizível, mostra PAZ. Contudo, a

diferença salta aos olhos: no amor o objeto é uma criatura mortal e na mística um

ser intemporal que encarna nesta ou naquela forma. O apaixonado vê e toca uma

presença; o místico contempla uma aparição.
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O ato que culmina a experiência erótica, o orgasmo, é

indizível. É uma sensação que passa da extrema tensão ao

mais completo abandono e da concentração fixa ao

esquecimento de si próprio; reunião dos opostos, durante

um segundo: a afirmação do eu e sua dissolução, a subida e

a queda, o além e o aqui, o tempo e o não-tempo. A

experiência mística é igualmente indizível: instantânea fusão

dos opostos, a tensão e a distensão, a afirmação e a

negação, o estar fora de si e o reunir-se a si próprio no seio

de uma natureza reconciliada (...) (PAZ, 1994:100).

Presume-se, então, que a razão não pode penetrar no mistério, tem

necessidade de ser de algum modo completada ou superada. Em primeiro lugar,

pela fé, que é um conhecimento obscuro para o intelecto; e em segundo lugar,

pela mística, a qual tem, pelo contrário, um extraordinário poder revelador,

prefigurando até mesmo a visão beatífica.

A teologia negativa neste contexto tem uma dúplice função: de fato, pode

ser paradoxalmente lida de modo positivo em dois sentidos: em primeiro lugar

porque coloca em relevo que onde há a maior dessemelhança, então entre ser

humano e Deus, há também uma similitude e, portanto, algo se pode apreender;

em segundo lugar porque a teologia negativa é uma via de elevação em direção a

Deus, um procedimento de ascensão que começa de baixo, abrindo caminho à

teologia mística. Essa última, por outro lado, deveria ser chamada, seguindo a

intenção de Dionísio e então o significado de teologia como palavra de Deus,

"revelação secreta", não uma reflexão sobre mística, mas uma revelação em ato,

que pode ser estudada por meio da análise fenomenológica, como a que foi

conduzida por Stein no seu comentário ao Castelo Interior de Santa Teresa

D´Ávila e às obras de São João da Cruz (STEIN, 1999).
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Em última instância, a negatividade tem a função de abrir a estrada para

uma experiência mais alta na qual o ser humano é envolvido de um modo

extraordinário com toda a sua pessoa, em primeira pessoa, mas não movendo a

partir da sua pessoa, não de modo egocêntrico. Por esta razão se gostaria de

mostrar como uma fenomenologia hilética possa ser um válido instrumento

interpretativo da mística.

Há uma exigência que leva o sujeito ao êxtase e que, via de regra, tende de

um modo ou outro aos extremos, conforme os apelos da vida e as reações que

suscitam no indivíduo. Uma exigência do impossível? Por isso, em concordância

com a mística, ninguém se "prepara" para o êxtase. Se ele reúne características

de um ritual, é um ritual sem projeto, um processo de que a racionalidade não

participa. O êxtase "não faz sentido".

De acordo com Bataille, o êxtase pode ter duas fases. Na primeira, o sujeito

se encontra diante de um objeto, incluindo uma imagem perturbadora como a do

suplício chinês. A operação se monta, encaixa-se, num campo ótico em que o

olhar libera o investimento do espírito. O ponto, mesmo apagado, dá forma ótica à

experiência. E desde que há o ponto, o espírito é um olho. O momento também é

marcado pela "renúncia às crenças dogmáticas" enquanto o olho do espírito atua

sob o influxo das forças obscuras do desejo. Em Bataille, o desejo é a origem dos

momentos do êxtase, tal como no amor. Toda esta etapa parte do campo do

possível em direção ao campo do impossível, onde propriamente tem efeito a

segunda fase. O ponto culminante da primeira fase se dá com a supressão do

objeto na base da pirâmide visual.

O limite da perspectiva é também o da consciência e seu alcance no campo

do visível. O sujeito está próximo ao ponto de congelamento do êxtase, momento

em que, perdendo a consciência, o olhar revolve e mergulha no desconhecido. É

um momento de grande angústia para o sujeito, tão bem definido na exclamação

de Teresa de Ávila: "morro de não poder morrer". A morte parece mais palpável

que nunca, mas também se torna interminável.
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É a face eterna do gozo e a mais obscura. O "escoamento" do sujeito no

êxtase é o mesmo que ele sente na angústia e no erotismo. O sujeito se encontra

à beira do nada, pressentindo que será engolfado por ele. Com o esfacelamento

do objeto e o mergulho do sujeito no desconhecido, surge a noite enquanto objeto

abissal. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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  Em O Erotismo (2004), Bataille considera que “a sexualidade é uma

experiência que permite ao humano ir além de si mesmo e superar a

descontinuidade que condena o ser”. O autor expôs a envergadura ontológica e

existencial da experiência da sexualidade e da experiência erótica. Confirmou o

erotismo como a substância da vida interior do homem, identificando-o em

profundidade com a experiência religiosa.

Nele, o prazer seria desprezível se não fosse esse aterrador movimento

ultrapassar-se, o que não caracteriza apenas o êxtase sexual: “(...) místicos de

diversas religiões, especialmente os místicos cristãos, vivenciaram-no da mesma

forma (...) o ser nos é dado num transbordamento do ser, não menos intolerável

do que a morte” (BATAILLE, 2004:12). Por isso, diz ele, “o erotismo é, na

consciência do homem, o que o leva a colocar o seu ser em questão” (BATAILLE,

1987:33). Assim, foi traçada e exposta a possibilidade de um encontro entre

religião e erotismo em Bataille.

A idéia de erotismo está construída sobre a noção de religião? Qual é de

fato a relação entre esses dois constructos conceptuais no autor?

A hipótese que orientou esta pesquisa foi que o erotismo tem como

fundamento vida e morte, por isso se entrelaçam à noção religiosa de

continuidade e descontinuidade. O autor ressaltou que “a procura sistemática de

uma continuidade do ser para além do mundo imediato requer um esforço

essencialmente religioso” (2004:26).

E, mais do que isso, encontra-se em Bataille o erotismo sendo, por

excelência, uma ‘experiência interior’, na medida em que seu sentido último está

em conduzir o sujeito a um estado de interioridade plena, onde o silêncio substitui

o discurso: “O homem não é redutível ao órgão de gozo, porém, esse órgão

inconfessável ensina-lhe o seu segredo” (BATAILLE, 1981:13). Lugar do segredo,

sim, mas não do “segredo” fabricado pela sociedade disciplinar: trata-se, aqui, de
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outro patamar de pensamento, que ousa supor uma profundidade para além da

trama social. “Todos nós, eu e vós, existimos por dentro” – adverte o autor logo

nas primeiras páginas de O Erotismo (BATAILLE, 2004:20).

Bataille fez possível a busca da coesão profunda do espírito humano,

exposto esse às mais surpreendentes injunções. Coesão, pois, cujas

possibilidades se estendem do santo ao voluptuoso, aparentemente opostos,

porém dignos de conciliarem-se, a fim de que sobressaia à unidade do humano.

Desenvolveu e discorreu sobre três formas de erotismo, a saber, o erotismo dos

corpos, o erotismo dos corações e o erotismo sagrado.

O erotismo dos corações é um erotismo mais livre. Aparentemente se

separa da materialidade dos corpos. Porém, sabe-se que a paixão dos amantes

prolonga a fusão dos corpos entre eles, a paixão prolonga essa fusão e também a

principia. A essência do erotismo dos corações é a substituição da persistente

descontinuidade de dois seres por uma continuidade maravilhosa entre dois seres.

Mas esta continuidade é, sobretudo, sensível na angústia, na medida em que ela é

a busca na impotência e no tremor. A paixão é a busca do impossível, por isso nos

leva ao sofrimento.

A paixão promete uma saída ao sofrimento fundamental, do isolamento na

individualidade descontínua. Porém, começa-se na paixão o domínio do egoísmo

a dois com um sentimento de violação contínua da individualidade descontínua, e

isso quer dizer uma nova forma de descontinuidade.

A despeito disso, o ser amado é a transparência do mundo, o ser amado

equivale à verdade do ser. O ser amado está próximo da idéia do erotismo

sagrado, em que o outro é o ser pleno, ilimitado, que a descontinuidade pessoal

não limita mais. E, mais que isso, na ação erótica, os seres se dissolvem,

revelando sua continuidade. Como nos sacrifícios, não há somente

desnudamento, há a morte da vítima. Surge aqui o sagrado, como a continuidade

do ser revelado aos que, num rito solene, velam sobre a morte de um ser
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descontínuo. Na morte da vítima, o elemento do sagrado revela a continuidade do

ser à qual a vítima é devolvida.

Bataille não desenvolve a idéia do erotismo sagrado a partir do erotismo

divino. Ele defende que o amor de Deus é uma idéia mais familiar, menos

desconcertante, que o amor por um elemento sagrado. E que o erotismo se situa

além do real imediato, longe, porém, de ser redutível ao amor de Deus.

Essencialmente, sabe-se que o divino é o idêntico do sagrado, mas o autor insiste

sobre a descontinuidade relativa da pessoa de Deus. Deus é um ser composto,

sua representatividade não deixa de estar ligada, tanto pela teologia bíblica como

pela teologia racional, a um ser pessoal, a um criador distinto do conjunto do que

é. A continuidade do ser de Deus não é conhecível, mas a experiência com o seu

ser, é-nos dada. A experiência rica para com o ser de Deus é a experiência

negativa, fundada na experiência mística.

A experiência mística introduz no mundo um elemento que só tem lugar

negativo na construção do pensamento intelectual, pois a experiência mística

revela a ausência de objeto. Em Bataille, a experiência mística nos imbui do

sentimento da continuidade, uma vez que temos em nós a força de operar uma

ruptura de nossa descontinuidade. A experiência mística prescinde de meios que

não dependem da vontade, como nos erotismos dos corpos e corações.

A experiência erótica ligada ao real é uma espera de um ser determinado e

de circunstâncias favoráveis. O erotismo sagrado, dado na experiência mística,

quer somente que nada incomode o sujeito.

O campo erótico nos é aberto por uma recusa da vontade de retrair-se em

si mesmo. O erotismo abre para a morte. A morte abre para a negação da duração

individual. Cada forma de erotismo nos leva à indistinção, à confusão dos objetos

distintos. Ela nos leva à eternidade, leva-nos à morte e à continuidade.

 Entende-se, pois, que a experiência interior é uma viagem aos confins do

possível. Segundo Bataille, o sujeito é falha, fenda e é a consciência da

negatividade que o impulsiona para a superação dos seus limites, para a busca do
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êxtase no excesso que desvenda a identidade entre prazer e dor, na descoberta,

como diz, da ‘alegria torturante’.

Nessa experiência, sob muitos aspectos semelhantes a dos grandes

místicos, Bataille postula um Deus, um Deus em que não acredita, cuja existência

é negada, mas cujas hipóteses cumpre a função fundamental de servir de

parâmetro da desmedida. Essa hipotética figura divina, com os atributos que

permitem defini-la como tal, cria também a possibilidade da ‘invocação desafio’ em

que o indivíduo se percebe no seu dilaceramento, experimentando inclusive aquilo

que lhe seria insuportável e, à diferença dos místicos, sem o prêmio da redenção.

Nesse contexto, o erotismo ganhou importância na obra de Bataille, como

via de acesso ao ‘infinito dos possíveis’ em que o sujeito se abre, rompendo os

limites da devassidão e no desejo.

O erotismo é, sobretudo, uma forma de conhecimento especificamente

humano, já que o homem parece ser o único animal que tem uma sexualidade que

inclui a dimensão do erótico, porque a sexualidade humana está limitada por

proibições e em que o erotismo é o domínio da transgressão dessas proibições.

Bataille reclama a atenção para o erotismo porque o julga um problema, o

problema mais importante e urgente. Ele é o problema dos problemas, o erotismo

é parte problemática em nós, entre todos os problemas ele é o mais misterioso, o

mais geral, o mais isolado.

O erotismo é tido como um problema pessoal e universal na medida em que

se situa no ápice do espírito humano. Essa questão rege a argumentação de

Bataille acerca do lugar do erotismo na vida humana. Se se tratar da existência

humana e seus problemas, qual seria a resposta para o sentido da vida? Ele

insiste em que o momento erótico é o momento mais intenso e significativo da

existência.

Se alguém me perguntasse o que nós somos, eu, de toda

maneira, lhe responderia: essa abertura a todo possível,
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essa espera que nenhuma satisfação material apaziguará e

que o jogo da linguagem não poderia enganar! Estamos à

procura de um ápice. Cada um, se for de seu agrado, pode

negligenciar a procura. Mas a humanidade, em seu conjunto,

aspira esse ápice, que sozinho a define, que sozinho é sua

justificação e seu sentido (...) (BATAILLE, 2004:433).   

Para o autor, esta é uma questão quando a pergunta só tem sentido se

elaborada pela filosofia: é a pergunta suprema à qual a resposta é o momento

supremo do erotismo – o silêncio do erotismo. No momento de profundo silêncio –

nesse momento de morte – revela-se a unidade do ser. Na intensidade das

experiências em que sua verdade se desprende da vida e de seus objetos.

A título de conclusão, retoma-se o autor no Prefácio de Madame Edwarda.

Ele apela para uma reflexão sobre a atitude tradicional em relação ao prazer e à

dor. Lembra-se de que um conjunto de condições se conduz a fazer do homem

(da humanidade) uma imagem igualmente distante do prazer extremo e da dor

extrema; as interdições mais comuns atingem a vida sexual e a morte, a tal ponto

que uma e outra formaram o campo do sagrado, que depende da religião.

Tudo começou quando foi conferida, às interdições relativas às

circunstâncias do desaparecimento do ser, uma ênfase especial, enquanto as que

diziam respeito às circunstâncias do aparecimento – da vida, do ser – foram

consideradas secundárias (as questões da sexualidade).

Bataille apontou um erotismo em que para ir até o fim do êxtase no qual se

perde no gozo, deve-se sempre colocar seu limite imediato: o horror. Segundo ele,

o horror reforça a atração. E, só se pode atingir o êxtase, dentro da perspectiva da

morte, dentro da perspectiva do que se aniquila.

O prazer seria desprezível se ele não fosse essa superação

aberrante, que não está reservada ao êxtase sexual, e que

os místicos de diferentes religiões, em primeiro lugar os



189

místicos cristãos, conheceram da mesma maneira. O ser nos

é dado em uma superação intolerável do ser, não menos

intolerável que a morte. E uma vez que, na morte, ao mesmo

tempo em que ele nos é dado ele nos é retirado, devemos

buscá-lo no sentimento da morte, nesses momentos

intoleráveis em que nos parece que morremos, porque o ser

em nós só está ali pelo excesso, quando a plenitude do

horror e a da alegria coincidem (...) (BATAILLE, 1964).

Entende-se que, para Bataille, no êxtase, é intolerável gozar.

Em nada sou levado a pensar que o essencial nesse mundo

é a volúpia. O homem não está limitado ao órgão do gozo.

Mas este órgão inconfessável lhe ensina um segredo. Uma

vez que o gozo depende da perspectiva deletéria aberta ao

espírito, é provável que trapacearemos e tentaremos ter

acesso à alegria nos aproximando o mínimo possível do

horror (...) (BATAILLE, 2007:425).

Bataille defende que a falta de gozo é a perpetuação no sagrado. Vê: o

orgasmo é uma pequena morte (1993:33).

No tocante a isso, vida e morte se encontram no desvendar do erotismo e

da religião em Bataille.

O autor advoga que o erotismo traduz-se como a ‘aprovação da vida até na

morte’, o que significa redimensionar numa experiência de inteireza, a unidade do

espírito do homem desde as tremendas e recíprocas passagens do contínuo ao

descontínuo, do bem para o mal, do luminoso para o obscuro.
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Mais notadamente, o erotismo se dá na forma mística de religiosidade, pois

nesta não há gozo do objeto e, conseqüentemente, não há morte. Essa premissa

se estabelece na experiência do místico, que se desprende da condição

material/corpo e encontra um estado soberano. A experiência erótica é

subordinada ao corpo, ao acontecimento. A experiência mística e o erotismo

sagrado estão libertos do corpo, se dão no interior da consciência, sem

intervenção do jogo real e voluntário dos corpos.

‘A aprovação da vida até na morte’ se dá na união dos corpos que

corresponde a violação das identidades. As formas individuais se fundem e se

confundem até o ponto de se tornarem indistintas uma das outras, dissolvendo-se

na caótica imensidão do cosmos, o sentido último do erotismo, logo, é a morte.

A vida não se opõe à morte, a vida aparece como o que se aprova mesmo

na morte. Para Bataille, esta experiência define o erotismo, a obscura força da luz

de Eros. Ele envolve nesta experiência o sacrifício, a dor, e a aniquilação como

formas de alcançar a vida na morte e inclui as noções e funções das

transgressões diante de interditos para pontuar a força do Erótico.

Com efeito, embora a atividade erótica seja, antes de tudo, uma

exuberância da vida, tópica para com a reprodução da vida, não é estranha à

morte. Buscando em Sade a ancoragem para tal afirmação, Bataille revela a

relação entre a morte e a excitação sexual, quando a visão ou a imaginação da

morte pode dar aos doentes e aos que a almejam o desejo de gozo sexual.

Não é somente que a reprodução se opõe ao erotismo, mas “o erotismo se

define pela independência do gozo erótico e da reprodução como fim” (2004:21).

Num sentido mais fundamental, a reprodução é a chave do erotismo, pois coloca

em jogo dois seres descontínuos.

É para os seres descontínuos que a morte tem o sentido da continuidade

da vida, da continuidade do ser. A reprodução leva à descontinuidade dos seres e

ao mesmo tempo realça a sua continuidade em outros seres descontínuos. A

reprodução expressa a continuidade dos seres descontínuos pelo erotismo. A
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reprodução intervém na passagem da descontinuidade à continuidade, há uma

fusão de dois seres vivos, em princípio, independentes da agonia e do

desaparecimento.

O erotismo surge como a concretude do sentimento de continuidade

profunda que os seres almejam. O homem busca a substituição do seu

isolamento. Julga que a morte “é o que arranca-nos da obstinação que temos de

ver durar o ser descontínuo que somos” (2004:28). Fica-se desencorajado diante

da idéia de que a individualidade descontínua que está em cada um vai

repentinamente se aniquilar.

A violência maior para nós – a qual Bataille se refere – é a morte, esta

violência é o que nos sufoca no erotismo dos corpos: a violação do ser do

parceiro.

Toda a atividade do erotismo tem por fim atingir o ser mais íntimo, no ponto

onde se fica sem forças, onde se enfraquece e se aniquila. Toda realização erótica

tem por princípio uma destruição da estrutura do ser fechado. A ação decisiva é o

desnudamento, a nudez se opõe ao estado fechado, quer dizer, ao estado de

existência descontínua. “É um estado de comunicação que revela a busca de uma

continuidade possível do ser além do retrair-se em si mesmo” (2004:29). O que

está em jogo no erotismo é sempre uma dissolução das formas constituídas.

Expostas essas expressões/impressões do objeto no autor, reafirma-se que

a premissa norteadora deste estudo foi de que o erotismo se dá como a forma de

se encontrar o sagrado.
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CRONOLOGIA

Por Michel Surya (1992)

1897 – Nasce em Billon (Puy-de-Dôme), em 10 de setembro. É o segundo filho.

Seu pai é portador de Sífilis, está cego e afetado por paralisia e demência.

1901 – Sua família muda-se para Reims. Seu pai apresenta quadro de paralisia

geral.

1915 – Seu pai, Joseph-Aristide Bataille, morre.

1916 – Devido à insuficiência pulmonar, Bataille recebe liberação do exército. A

tuberculose o acompanhará durante toda a vida.

1917 – Com a pretensão de ser monge, candidata-se ao Seminário de Saint-Flour

(Cantal).

1918 – É admitido na Escola de Chartes, em Paris. Instala-se nesta capital.

1922 – Gradua-se com uma tese sobre a poesia do século XVIII. Parte para

Madrid, para a Escola de Altos Estudos Hispânicos (Casa Velásquez). Conhece e

se apaixona pelas corridas de touros. Neste ano, toma contato com a obra de

Nietzsche.
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1923 – Bataille descobre Freud

1924 – Trabalha como bibliotecário no Departamento de Medalhas da Biblioteca

Nacional da França.

1926 – Conhece André Breton. Descobre Sade.

1928 – Bataille se casa com a atriz Sylvia Maklès de quem se divorcia em 1934.

Publica seu primeiro livro, A História do Olho, sob o pseudônimo de Lord Auch

1929 – Polemiza com André Breton.

1930 – Redige um manifesto coletivo contra Breton apoiado por nomes como:

Desnos, Leiris, Prévert, Queneau.

1932 – Publica La critique sociale: la motion de dépense e la structure

pyschologique du fascisme. A pintora e fotógrafa surrealista Dora Maar torna-se

sua amante.

1934 – Bataille descobre Hegel no seminário de Alexandre Kojève.

1935 – Reconcilia-se com Breton. Vive com Collete Peignot.

1936 – Cria a sociedade secreta e a revista Acéphale. Um dos objetivos principais

era denunciar e combater a interpretação equivocada que os fascistas tinham

sobre Nietzsche. Publica Sacrifices.

1937 – Bataille junto com Roger Caillois e Michel Leiris criam o Collège de

Sociologie, destinado a estudar as manifestações do sagrado na sociedade.

1942 – Abandona seu trabalho na Biblioteca Nacional devido à tuberculose.

1943 – Publica, pela Gallimard, com seu nome, a L'Expérience intérieure.

1944 – Apresenta a um grupo de filósofos, dentre os quais se encontra Sartre,

parte dos seus estudos sobre Nietszche.

1945 – Publica Sur Nietszche.
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1946 – Bataille funda a revista Critique.

1949 – Publica La Part Maudite, ensaio sobre economia geral. É nomeado

bibliotecário em Carpentras, onde se instala junto com Diane Orléans.

1952 – Bataille é homenageado Comendador pela Legião de Honra.

1957 – Publica O Azul do Céu, dedicado a André Masson; A Literatura e o Mal e O

Erotismo, dedicados a Michel Leiris.

1962 – Georges Bataille morre em 8 de julho. É  enterrado em Vézelay com uma

simples cerimônia fúnebre e com a seguinte inscrição no túmulo: Georges Bataille,

1897-1962.



195

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACHEAS, Francisco. As Bacantes. Rio de Janeiro: Folhetim, 1987.

ADORNO, Theodor & Horkheimer, Max. Dialética do esclarecimento. Trad. de

Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.

AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o Poder Soberano e a Vida Nua I. Belo

Horizonte: UFMG, 2002.

           . A Linguagem e a Morte: um Seminário Sobre o Lugar da Negatividade.

Belo Horizonte: UFMG, 2006.

AGOSTINHO. Confissões. São Paulo: Abril, 1973.

           . Solilóquios. São Paulo: Paulus, 1998.

           . Vida Feliz. São Paulo: Paulus, 1998.

ALEXANDRIAN. Sarane. História da Literatura erótica. Rio de Janeiro: Rocco,

1993.

           . Os libertadores do amor. Lisboa: Antígona, 1999.

APOLLINAIRA, Guillaume. El Marqués de Sade. Buenos Aires: Brújula, 1970.

ARENDT, Hannah. O Conceito de Amor em Santo Agostinho. São Paulo: Instituto

Piaget, 1997.

BACHELARD, Gaston. A Poética do Devaneio. São Paulo: Martins Fontes, 1988.

BAIGORRIA, Osvaldo. Georges Bataille Y El Erotismo. Campo de Ideas, 2002.

BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. Rio de Janeiro: F.

Alvez, 1988.

            . Sade, Fourier, Loiola. Lisboa: Edições 70, 1979.



196

BAUDELAIRE, Charles. Os Paraísos Artificiais. Porto Alegre: L&PM, 1982.

BATAILLE, Georges. A literatura e o mal. São Paulo: L&PM, 1989.

           . A experiência interior. São Paulo: Ática, 1992.

           . A história do olho. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.

           . “Comentário à conferência de Roger Callois” (Confradías, órdenes,

sociedades secretas, iglesias). In: HOLLIER, D. El colegio de sociología. Madri:

Taurus, 1982.

           . El aleluya y otros textos. Madri: Alianza Editorial. 1981.

           . Histoire de rats. Paris: Minuit. 1947.

           . Histoire de l’érotisme. Oeuvres Complètes.  tome VIII. Paris: Gallimard,

1973.

           . La folie de Nietzche. Acéphale, 5. 1939.
           . La part maudite. Paris, Editions de Minuit, 1949.

           . La signification de l’érotisme. In Oeuvres complètes. (Vol. 9). Paris:

Gallimard, 1987.

           . Las Lagrimas de Eros. Barcelona: Tusquets Editores, 1981.

           . “Le surréalisme et Dieu” in: Ouevres Complètes. Vol. XI. Paris: Gallimard,

1971.

           . Les larmes d’eros. Paris: Pauvert, 1981.

           . Madame Edwarda. Paris: Jean-Jacques Pauvert, 1967.

           . Nietzche et les fascistes. Acéphale, 2. 1934.
           . O Erotismo. São Paulo: Arx, 2004.

           . Oeuvres complètes. Paris: Editions du Seuil, 1968.

          . Sacrifices. Paris: G.L.M, 1936.



197

           . “Si nous admirons Sade, nous édulcorons as pensée” in: Obliqúes. Dirige

par Camus, Michel. N. 12/3, Paris, Boderie, 1977.

           .Sur Nietzsche. In Oeuvres Complètes. Vol. VI.  Paris: Gallimard. 1973.

           . Teoria da Religião. São Paulo: Ática, 1993.

           . Theorie de la religión. Paris: Gallimard, 1973.

BAUDRILLARD, Jean. Da sedução. Trad. T. Pelegrini. Campinas, São Paulo:

Papirus, 2004.

           . A troca simbólica e a morte. São Paulo: Loyola, 1996.

BEAUVOIR, Simone de. "Deve-se queimar Sade?" in: Novelas do Marquês de

Sade, São Paulo, DIFEL, 1961.

BERGER, Peter L. O dossel sagrado: Elementos para uma teoria sociológica da

religião. São Paulo: Paulinas, 1985.

BERSANI, Jean. La littérature en France depuis 1945. Paris: Bordas, 1970.

BERGSON, Henri. As duas fontes da moral e da religião. Rio de Janeiro: Zahar

Editores, 1978.

          . Ensaio sobre os dados da consciência. Lisboa: Edições 70, 1988.

          .  Evolução criadora. Rio de Janeiro: Delta:1964.

          . Matéria e memória. São Paulo: Martins Fontes, 1990.

          .  Memória y vida. Madrid: Alianza, 1987.

BILES, Jeremy. Ecce Monstrum: Georges Bataille and the Sacrifice of Form.

Fordham University Press, 2007.

BLANCHOT, Maurice. Lautréamont et Sade. Paris: Ed. De Minuit, 1949.

BORGES, Augusto C. Georges Bataille: imagens do êxtase. Agulha: Revista de

cultura. N. 9; Fortaleza; São Paulo; Fevereiro de 2001.



198

           . "Sade e a revolução dos espíritos" in: Ciranda dos Libertinos. São Paulo:

Max-Limonad, 1988.

BOUCHER, Marie-Pierre. La Théorie de la société de Georges Bataille: la

médiation Sacrée. Département de sociologie. Université Laval. Laval, 1998.

BRANDÃO, Carlos R. Memória do sagrado. Estudos de religião e ritual. São

Paulo: Paulinas, 1985.

BROCKLEHURST, Robert John. Excessive Narratives: Georges Bataille, Self-

Sacrifice & the Communal Language of the Yucatec Maya. InkerMen Press, 2006.

BROWN, Judith. Atos Impuros. São Paulo: Brasiliense, 1987.

BURKE, Edmund. Uma investigação filosófica sobre a origem de nossas idéias do

sublime e do belo. Campinas: Papirus/Editora da Unicamp, 1993.

CANTONNÉ, Jean-Philippe. A Sexualidade, ontem e hoje. Trad. M. I. Koralck. São

Paulo: Cortez, 1994.

CAILLOIS, Roger. L’homme et le sacré. Paris: Gallimard, 1950.

CELIS, Roger. Erotismo y muerte; Georges Bataille y Julio Cortazar. Chasqui:

2002.

CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano. Trad. E. F. Alves. Petrópolis-RJ:

1994.

           . La Fable Mystique – XVI a XVII siècle. Paris: Èditions Gallimard, 1982.

            . “Mystique”, Encyclopaedia Universalis, V. 11. Paris, 1971.    

CHAPSAL, Madeleine - Os Escritores e a Literatura. Lisboa: Publicações Dom

Quixote, 1986.

CHARNEY, M. Sexual Ficction. Nova Iorque: Methuen, 1981.

CHÂTELET, François. História da Filosofia. Trad. A. Gaspar, H. C. Lopes e NINA

C. Pereira. Lisboa: Publicações D. Quixote, 1995, vol 1-2-3.



199

CHAVES, Ernani. Foucault e a Psicanálise. Rio de Janeiro: Forense, 1988.

CONNOR, P. T. Georges Bataille and the Mysticism of Sin. Baltimore: The Johns

Hopkins University Press, 2000.

CULIANU, I. P. Eros y magia en el Renacimiento 1484. Madrid : Siruela, 1999.

DELACAMPAGNE, Christian. História da Filosofia no século XX. Trad. L

Magalhães. Rio de Janeiro: Zahar, 1997.

DELEUZE, Gilles. Lógica do sentido. Trad. L. R. Salinas Fortes. São Paulo:

Martins Fontes, 1974.

           . Nietzsche e a filosofia. Lisboa: Ed.70, 1987.

DERRIDA, Jacques. Escritura e a Diferença. São Paulo: Perspectiva, 1979.

DIDI-HUBERMAN, Georges. La ressemblance informe ou le Gai Savoir visuel

selon Georges Bataille. Paris: Macula, 1995.

DURIGAN, Antônio Jesus. Erotismo e Literatura. São Paulo: Ática, 1986.

DURKHEIM, E. As formas elementares da vida religiosa. São Paulo: Martins

Fontes, 1996.

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. Trad. Gilson César Cardoso de Souza.

São Paulo: Perspectiva,1983.

           . Signo. Lisboa: Editorial Presença, 1990.

ELIADE, Mircea. Mito e realidade. São Paulo: Perspectiva, 1972.

           . O sagrado e o Profano – a essência das religiões. São Paulo: Martins

Fontes, 2001.

ELIAS, Nobert e DUNNING, Erich. Memória e Sociedade a Busca da Excitação.

Lisboa: Difel, 1992.



200

FEHER, Michel. Conjurations de la violence: Introduction a la lecture de Georges

Bataille. Paris: PUF,1981.

FINKELTEIN, Sidney. Mcluhan - a Filosofia da insensatez. Trad. N.C. Caixeiro. Rio

de Janeiro: Zahar, 1969.

FONTES, Joaquim Brasil. Eros, Tecelão de Mitos: a poesia de Safo de Lesbos.

São Paulo: Estação Liberdade, 1991.

FOUCAULT, Michel. Arqueologia do Saber. Trad. Roberto Machado. Petrópolis-

RJ: Vozes, 1972.

          .  História da sexualidade: A Vontade de Saber. Rio de Janeiro: Graal, 1997,

1 vol.

          . História da sexualidade: O uso dos prazeres. Rio de Janeiro: Graal, 1993,

2 vol.

          .  História da sexualidade: O cuidado de Si. Rio de Janeiro: Graal, 1984, 3

vol.

          . Vigiar e punir. Trad. L. M. P. Vassalo. Petropólis-RJ: Vozes, 1984.

           . “Prefácio à Transgressão” in Ditos e Escritos III – Estética: literatura e

Pintura, Música e Cinema – Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2001.

FREUD, Sigmund. Totem e Tabu. Rio de Janeiro: Imago, 1974.

           . Além do Princípio do Prazer. Edição Standard Brasileira das Obras

Psicológicas Completas de Sigmund Freud Vol. XVIII. Rio de Janeiro: IMAGO,

1974.

           . FREUD, Sigmund. Moisés e o Monoteísmo. Edição Standard Brasileira

das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud Vol. XXIII. Rio de Janeiro:

IMAGO, 1975.



201

FREUD, S., ZWEIG, A., & BATAILLE, G. Correspondence 1927-1939. Paris:

Gallimard, 1979.

GAUTHIER-CANO, Mona. La jouissance prise aux mots, ou, La sublimation chez

Georges Bataille. Harmattan, 1996.

GILL, C. B. Bataille: writing the sacred. London: Routledge, 1995.

GELLNER E. Posmodernismo: razón y religión. Barcelona: Paidós, 1994.

GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.

GIANNATTASIO, Gabriel. Sade: um anjo negro da modernidade. São Paulo:

Imaginário, 2000.

GIDDENS, Antony. A transformação da intimidade. Trad. Álvaro Cabral. São

Paulo: Unesp, 1993.

           . As conseqüências da modernidade. São Paulo: Editora Unesp, 1991.

GIRARD, René. A Violência e o Sagrado.  São Paulo: Editora Universidade

Estadual Paulista, 1990.

           . O bode expiatório. São Paulo: Paulus, 2004.

GOLDHAMMER. Jesse. The Headless Republic: Sacrificial Violence In Modern

French Thought. New York: Cornell University, 2005.

GREEN, André. O desligamento. Trad. I. Cubric. Rio de Janeiro: Imago, 1994.

HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade. Lisboa: D. Quixote,

1990.

HALSBERGHE, Christophe. La fascination du Commandeur: Le sacre et l'ecriture

en France a partir du debat-Bataille. Amsterdam: Editions Rodopi BV, 2006.

HILL, Lesley. Bataille, Klossowski, Blanchot: Writing at the Limit. New York:

Oxford, 1991.



202

HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos. São Paulo: Cia das Letras, 1994.

HUSSEY, Andrew. The Beast at Heavens Gate: Georges Bataille and the Art of

Transgression. Amsterdam: Editions Rodopi BV, 2006.

KAUFMAN, Eleanor. The Delirium of Praise: Bataille, Blanchot, Deleuze, Foucault,

Klossowski. NY: The Johns Hopkins University Press, 2001.

KÉCHICHIAN, Patrick. “Penser la pornographie”. In: Le Monde, 11 de novembre

de 2005. p. 8.

KERCKHOVE, Derrick. A pele da cultura. Trad. L Soares e C. Carvalho. Lisboa:

Ed. Mediações, 1995.

KIERKEGAARD, Sören. Diário de um sedutor. Trad. de C. Grifo. Lisboa: Editorial

Presença, 1985.

KLOSSOWSKI, Pierre. Sade, meu próximo. São Paulo: Brasiliense, 1983.

LAND, Nick. The Thirst of Annihilation: Georges Bataille and Virulent Nihilism.

London: Routledge, 1992.

LASCH, Christopher. O mínimo eu. São Paulo: Brasiliense, 1986.

           . A Cultura do narcisismo. Rio de Janeiro: Imago, 1983.

LEFEBVRE, Henri. Le manifeste differencialiste. Paris: Galimard, 1970.

           . A vida do cotidiano no mundo moderno. São Paulo: Ática, 1987.

LEFORT, Claude. "Sade: o desejo de saber e o desejo de corromper" in: O

Desejo, São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

LEIRIS, Michel. A Idade Viril. São Paulo: Cosac&Naify, 2003.

           . Espelho da Tauromaquia. São Paulo: Cosac&Naify, 2002.

LETHIER, Roland. Bataille com Lacan. Psicol. USP. [online]. 2000, vol. 11, no. 1

[citado 2007-01-16], pp. 253-267. Disponível em:



203

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

65642000000100014&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 0103-6564. doi: 10.1590/S0103-

65642000000100014.

LÉVI-STRAUSS, C. As Estruturas Elementares do Parentesco. Petrópolis (RJ):

Vozes, 1982 (1949).

LIPOVETSKY, Gilles. A era do vazio. Lisboa: Antropos, 1983.

           . O crepúsculo do dever. Lisboa: D. Quixote, 1994.

           . O império do efêmero. São Paulo: Cia das Letras, 1989.

LYOTARD, Jean-François. Moralidades pós-modernas. Trad. M. Apenzeller. São

Paulo: Papirus,1996.

           . A condição pós-moderna. Lisboa: Gradiva, 1989.

MAFFESOLI, Michel. A Contemplação do mundo. Trad. F. F. Settineri, Porto

Alegre: Artes e Ofícios, 1995.

           . A sombra de Dionísio - contribuição a uma sociologia da orgia. Rio de

Janeiro: Graal, 1985.

MAGAZINE LITTÉRAIRE. Georges Bataille: La Littérature, l’érotisme, et la mort.

Paris, Nº. 243 – Juin 1987.

MALINOWSKI, Branislaw. Sexo & Repressão na sociedade selvagem. Petrópolis:

Vozes, 1973.

MARASCHIN, Jaci. Religião e pós-modernidade. A possibilidade de expressão do

sagrado. <www.metodista.br/correlatio> Revista da Sociedade Paul Tillich do

Brasil e do Grupo de Pesquisa Paul Tillich da UMESP. 2000.

           . Os limites da sexualidade. In: Movimento popular. O desafio da

comunicação. Tempo e Presença. RJ: CEDI, março de 1988, pp. 26 e 27.

MARCONDES FILHO, Ciro (org). Pensar e pulsar. São Paulo: NTC. 1996.



204

           . A produção social da loucura. São Paulo: Ed. do Autor,1988.

           . A sociedade frankenstein. São Paulo, mimeografado,1981.

MARCUSE, Herbert. A ideologia da sociedade industrial. Trad. Giasone Rebua.

Rio de Janeiro: Zahar,1967.

           . Eros e civilização. Trad. A. Cabral. Rio de Janeiro: Zahar,1981.

           . Cultura e sociedade. Trad. Wolfgang Leo Maar et alli. Rio de Janeiro: Paz

e Terra, 1997, vol. 1 e 2.

MAUSS, Marcel. Sociologia e Antropologia. Trad. M.W.B. de Almeida. São Paulo:

E.P.U. (EDUSP), 1974, vol-I.

MAUSS, Marcel & HUBERT, Henry. “Essai sur la nature et la fonction du sacrifice”

In: MAUSS, Marcel. Oeuvres. Paris: Editions de Minuit, 1968.

MAYNÉ, Gilles. Eroticism in Georges Bataille and Henry Miller. NY: Summa

Publicationes, 1993.

MENDES, M. “Religião” in Poesia Completa e Prosa. Ed. Luciana S. Picchio, Rio

de Janeiro, Aguilar, 1994.

MEZAN, Renato. A sombra de Don Juan e outros ensaios. São Paulo: Brasiliense,

1993.

MILLER, Henry. Lobscénité et la loi de réflexion. Paris: Pierre Seghers, 1949.

MONZANI, Luis Roberto. Desejo e prazer na idade moderna. Campinas-SP: Ed.

da UNICAMP, 1994.

MORAES, Eliane Robert. Sade: a felicidade libertina. Rio de Janeiro: Imago, 1994.

           . O corpo impossível: a decomposição da figura humana, de Lautreamont a

Bataille. São Paulo: Iluminuras: FAPESP, 2002.

NIETZSCHE, Friedrich. O livro do filósofo. Porto: s/e, s/d.



205

           . Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1983.

           . Origem da tragédia – ou do espírito da música. São Paulo: Moraes, 1984.

           . Assim falou Zaratrusta. Rio de Janeiro: Bertrand, 1994.

           . Gaia Ciência. São Paulo: Hemus, 1981.

OTTO, R. O Sagrado. Lisboa: Edições 70, 1992.

OTTO, W. F. Dionisio mito y culto. Madrid: Siruela, 2001.

PAZ, Octavio. Obras Completas. Ideas Y costumes II – uso e símbolos. México:

Letras Mexicanas, 1996.

           . Um Mais além erótico: Sade. São Paulo: Mandarim, 1999.

           . A dupla Chama. São Paulo: Siciliano, 1994.

           . Claude Lévi-Strauss ou o novo festim de Esopo. São Paulo: Perspectiva,

1993.

PEFANIS, Julian. Heterology and the Postmodern: Bataille, Baudrillard, and

Lyotard. NY: Duke University Press, 1992.

PLATÃO. O banquete ou Do Amor. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.

PREVOST, Pierre. Rencontre Georges Bataille.  Paris: J. M. Place, 1987.

REICH, Wilhelm e ALZON, Claude. Casamento indissolúvel ou relação sexual

duradoura? São Paulo: Martins Fontes, s.d..

REICH, Wilhelm. O combate sexual da juventude. Lisboa: Antídoto, 1978.

           . Psicologia de massa do fascismo. Porto: Escorpião, 1974.

           . A função do orgasmo: Problemas econômico-sexuais da energia biológica.

São Paulo: Brasiliense, 1978.



206

           . Children of the future. In: REICH, W. Children of the future: on the

prevention of sexual pathology. New York, EUA: Farrar Straus Giroux, 1976, pp. 5-

21 (original publicado em 1950).

           . People in trouble. New York, EUA: Farrar, Straus and Giroux, 1976

(original publicado em 1953).

RICHARDSON, Michael. Georges Bataille. London: Routledge, 1994.

           . Georges Bataille: Essential Writings. London: Sage Publications Ltda,

1998.

ROUGET, Gilbert. La musique et la transe. Paris: Gallimard,1980.

ROUSSEAU, G.S. e PORTER, Roy. (orgs.) Submundos do sexo no Iluminismo.

Rio de Janeiro: Rocco, 1999.

SANTAELLA, Lúcia. Teoria geral dos signos. São Paulo: Ática, 1993.

SANTOS, Jorge Pinheiro. Prazer & Religião: Adélia e Bataille num diálogo

pertinente. Revista Eletrônica Correlatio – Número 3, maio de 2003 – ISSN 1677-

2644 http://www.metodista.br/correlatio/num_03/a_jpsant.htm

SANTOS, Laura Ferreira. Pensar o desejo a partir de Freud, Girard e Deleuze.

Braga: Universidade do Minho/Instituto de Educação e Psicologia/Centro de

Estudos em Educação e Psicologia, 1997.

SADE, D. A. F. Marquês de. A filosofia na alcova. Rio de Janeiro: J. C. M., 1968.

           . Oeuvres Completes. Paris: Jean-Jacques Pauvert, T. 1-10, 1986-1988.

SARTRE, Jean-Paul. Situations I. Paris: Gallimard, 1947.

SILVA, Franklin Leopoldo. Bergson: intuição e discurso filosófico. São Paulo:

Loyola, 1994.

STEIN, Edith. Scientia Crucis: studio su S. Giovanni della Croce. Milano: Àncora,

1960.



207

            . Vie della conoscenza di Dio. Padova: Ed. Messaggero, 1983.

             . Natura, persona, mistica: per una ricerca cristiana della verita. Roma:

Città Nuova, 1999.

             . La struttura della persona umana. Roma: Città Nuova, 2000.

SURYA, M. Georges Bataille, la mort à l’oeuvre. Paris: Garamont Librairie Séguier,

1987.

           . Georges Bataille, La mort à l’oeuvre. Paris: Gallimard, 1992.

           . O coice do burro. In: BATAILLE, G. A mutilação sacrificial e a orelha

cortada de Van Gogh. Lisboa: Hiena, 1994.

TILLICH, Paul. Amor, poder e justiça. Lisboa: Moraes Editores, 1968.

THE 20TH CENTURY ARTBOOK. London: Phaidon Press Limited, 1996.

TURNER, Victor. O processo ritual – estruturas e anti-estruturas. Petrópolis:

Vozes, 1974.

           . The Drums of Affliction. Oxford: Clarendon, 1968.

VATTIMO, Gianni. O Fim da modernidade. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

VERSTEEQ, Jan. Georges Bataille: Actes du Colloque International d'Amsterdam

(21 et 22 juin 1985). Amsterdam: Rodopi, 1987.

           . Bataille. Et La Fiction. Amsterdam: Rodopi Bv Editions, 1992.

WILLIAMS, Raymond. Cultura. Trad. L.L.Oliveira. Rio de Janeiro: Paz e Terra,

1992.

WILLSON, Scott. BOTTING, Fred. Bataille: A Critical Reader. Oxford: Blackwell

Publishing, 1998.

           . BOTTING, Fred. Bataille. New York: Palgrave Macmillan, 1991.

ZILLES, Urbano. Filosofia da Religião. São Paulo: Paulinas, 1991.



208

ÍNDICE DE IMAGENS32

Otto Dix, Germany, 1891 – Dedicated to Sado-masochists ……..………….. 43

Eric Gill, London, 1882 – Ecstasy ………………………………………………. 67

Nicole Eisenman, France, 1965 – Matisse Installation ………………….….. 110

Nick de Saint Phalle, France, 1930 – Death ……………………………….... 141

James Ensor, Belgium, 1860 – Death and the Masks ………………………. 153

Antonin Artaud, France, 1896 – The Totem ………………………….……… 182

                                                
32 The 20TH Century ArtBook, London: Phaidon Press Limited, 1996


