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A homogeneidade de aspecto realizada nas cidades entre os homens 

e o seu entorno não passa de uma forma subsidiária de uma 

homogeneidade muito mais conseqüente que o homem estabeleceu 

ao longo do mundo exterior substituindo em toda parte os objetos 

exteriores, a priori não conserváveis, pelas séries classificadas como 

concepções ou idéias. 

O valor de  uso de D.A.F. Sade, Georges Bataille 
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RESUMO 

 

O radicalmente outro nas cidades é o heterogêneo irredutível e não exemplar que contesta e 

escapa à utilidade, à funcionalidade e à racionalidade. Trata-se, portanto, de uma inflexão 

crítica aos processos de homogeneização das cidades. As noções de experiência e de 

heterologia a partir de Georges Bataille fornecem o plano conceitual inicial dessa abordagem. 

Tais noções assumem significações diversas no movimento da escrita atravessada por 

“documentos” de vestígios do heterogêneo nas cidades, como na noção de espacialidade da 

experiência. A experiência é a prática que põe em risco o que for que tome parte nela, 

provocando situações heterogêneas que escorrem sob domínios e propriedades, emergindo o 

diferente, o estranho, o outro. Sua comunicação coloca o conhecimento em crise, como um 

"não saber" que inevitavelmente acena para um gaio saber. Nesse sentido se estabelece a 

aproximação da heterologia segundo Bataille. A heterologia como “conhecimento do 

radicalmente outro” é uma crítica aos modos de produção de conhecimento e uma aposta em 

um “não saber” diante do heterogêneo, diante da sua irredutibilidade, o que pode desdobrar 

em outro saber. Um saber jovial que se arrisca e, aqui, vai consistindo em uma abordagem da 

cidade valendo-se dos “documentos” dos vestígios do heterogêneo, angariando a sua 

dimensão trágica na evidência da “parte maldita” que irremediavelmente constituí a cidade e 

assombra seus sujeitos, propriedades e instituições. 

 

PALAVRAS-CHAVE: heterogêneo nas cidades, radicalmente outro, espacialidade da 

experiência, experiência, heterologia 
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RÉSUMÉ 

 

Le tout autre dans les villes est le hétérogène irréductible et non exemplaire que échappe à 

l'utilité, la fonctionnalité et la rationalité. Il s’agit de une critique pour les processus 

d'homogénéisation des villes. Les notions d'expérience et hétérologie selon Georges Bataille 

fournissent le plan conceptuel initial de cette approche. Ces notions supposent des 

significations différentes dans le mouvement d'écriture traversée par « documents » de traces 

d'hétérogénéité dans les villes. Le phénomène hétérogène dans la ville est abordée dans la 

notion de la spatialité de l'expérience. L'expérience est la pratique qui met en danger que ce 

soit, provoquant des situations hétérogènes émergentes de  la différence, l'étranger, l'autre.  

Votre communication met connaissances en crise comme «non-savoir» qui attire 

inévitablement un gai savoir. En ce sens, il s’approche de l’hétérologie selon Bataille. 

L’hétérologie c’est « la science de ce qui est  tout autre » dessine une critique à des modes de 

production du savoir et mise sur un « non-savoir » devant l'hétérogène, devant leur 

irréductibilité, qui peut conduire à d'autres connaissances. Un savoir jovial ce risque et, ici, 

sera constitué de l'approche d'une ville en tirant sur les « documents » de les vestiges des 

hétérogènes, portant sa dimension tragique, la preuve de sa « part maudite » qui constitue 

elle irrévocablement et les hantent leurs sujets, propriétés et institutions. 

 

MOTS-CLEFS: hétérogène dans les villes, tout autre, spatialité de l'expérience, l'expérience, 

hétérologie 

 

 

 



 
 

   
 

SILVA, Breno Luiz Thadeu da. The radically other in cities: spatialities of the experience and 

urban heterology  second Georges Bataille. 192 pp.ill. 2016. Thesis Doctorade – Programa de 
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ABSTRACT 

 

 

The radically other in cities is the irreducible and not exemplary heterogeneous challenging 

and escapes the utility, functionality and rationality. It is therefore critical to the processes 

of   homogenization of cities. The notions of experience and heterology from Georges Bataille 

provide the initial conceptual plan of this approach. Such notions assume different meanings in 

the writing movement crossed by "documents" of traces of heterogeneous in cities. The 

heterogeneous phenomenon in the city is approached from the notion of spatiality of 

experience. Experience is the practice that endangers whatever, causing heterogeneous 

situations that flow under fields and properties, emerging from the different, the strange, the 

other. Your communication puts knowledge in crisis as a "not knowing" that inevitably beckons 

a joyful science. In this sense, it happens to approach heterology according Bataille. The 

heterology as "knowledge of radically other" is a critique of knowledge production modes and 

a bet on a not know in front of the heterogeneous, in front of their irreducibility, which could 

lead to other know. A knowledge jovial that risk and, here, will consisting of a city's approach 

availing themselves of the "documents" of the remains of heterogeneous, raising its tragic 

dimension in evidence the "accursed share" that inevitably constitutes the city and haunts 

their subjects , properties and institutions. 

 

  

KEYWORDS: heterogeneous in the cities, radically other, experience’s spatiality, experience, 

heterology 
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I - Propileus arruínados, a escrita constrangida, entreidades 

 

Um livro que ninguém espera, que não responde a nenhuma 

pergunta formulada, que o autor não teria escrito se tivesse 

seguido sua lição ao pé da letra, eis enfim a excentricidade 

que hoje proponho ao leitor. 

                                                   A parte Maldita, Georges Bataille 
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Se se pode passar os cinco dedos através, é uma grade, se 

não, uma porta. Fecha os olhos e vê. 

                                                                           Ulisses, James Joyce 

 

Propileus (palavra grega originada da junção do radical pro, que significa “antes” ou “em frente 

de”, e da palavra pylon, que significa portão) são os portões à frente. Situados entre um dentro 

e um fora, como marcação espacial eles possibilitam a passagem, o acesso e a interdição a 

determinados locais. Esse nome deriva dos portais de acesso aos sítios sagrados das acrópoles, 

como o propileus da acrópole de Atenas1, mas também designavam as entradas nas cidades 

fortificadas da Grécia antiga e, enquanto modelo, reverberaram em várias versões classicistas, 

como no Portão de Brandemburgo, erigido em 1791 a partir de uma antiga entrada da cidade 

de Berlim. São espaços de passagem entre o sagrado e o profano, entre o interior e o exterior, 

entre a cidade e o que não é cidade.  

Às vezes os acessos possibilitam coincidências improváveis2, indiciam procedimentos de 

investigação e espaços de desdobramentos entre o dentro e o fora no próprio plano de 

produção de conhecimento. Na coincidência desde dentro das formas tradicionais de 

conhecimento, Propileus (Die Propyläen), também foi o nome dado à revista editada por 

Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller e Heinrich Meyer entre 1798 e 1800, visando a difusão do 

                                                           
1
 O propileus mais afamado é o da acrópole de Atenas, construído diversas vezes tomou sua forma final 

sob o governo de Péricles, entre 437 – 432 A.C., o arquiteto responsável foi Mnesikles e a obra não foi 
totlamente concluída devido a Guerra do Peloponeso iniciada em 431 a.C.. Um inacabamento 
sintomático. 
2
 Ainda de passagem incipiente enquanto “procedimento” de pesquisa, a coincidência do “documento” 

dos Propileus, que tempo depois da entrada enquanto mote dessa introdução me fez deparar com a 

Introdução – Propielus de Goethe, me remete ao método de cut up de Burroughs. Assim ele narra tal 

procedimento de coincidências como processo investigativo: “Eu estava sentado numa lanchonete em 

Nova York tomando meu café com roscas. Estava pensando que a gente realmente se sente um pouco 

encaixotado em Nova York, como que vivendo numa série de caixas. Olhei pela janela e lá estava um 

grande caminhão de mudanças. Isso é um cut up – uma justaposição entre o que está acontecendo fora 

e o que está pensando”. Cf. Os escritores: as históricas entrevistas da Paris Review. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1988. Tradução Christian Schwartz e Sérgio Alcides. p.143. Em um dos dias em 

que escrevia esse texto introdutório, no percurso de ônibus entre as cidades de Belo Horizonte e de 

Santa Luzia, lia o texto A voz do morto: crítica do patrimonialismo de Alan Sampaio e de Washington 

Drummond no trecho: “No Pelourinho, vemos dois caminhos: a cidade dos cabeças de pedra, a vida 

larvar do estágio zumbi, contracena com a esteriotipização do patrimônio como estratégia de 

sobrevivência.” -  quando, simultaneamente,  dois homens que acabaram de se conhecer conversavam 

sobre os riscos de se andar a noite no Pelourinho no período em que trabalharam em Salvador. Cf. 

DRUMOND, Washington; SAMPAIO, Alan. A cidade e seu duplo. Imagem, cidade e cultura. Salvador: 

Eduneb, 2013. p. 88-89. Essas situações adiantam o procedimento dessa pesquisa: olhar para fora e 

coincidir o pensamento com uma realidade insubordinada. 
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helenismo, do ideal clássico, para a formação dos artistas e teóricos principalmente alemães, 

franceses e ingleses. Na introdução da revista em 1798, Goethe atenta que a escolha do título 

Propileus se refere à constatação de que a longa peregrinação do saber não conduz aos 

interiores e locais mais íntimos e profundos, mas aos átrios, aos acessos, às passagens entre o 

dentro e o fora. A essa constatação de uma posição de superfície angustiante e inquietante se 

segue a de que “somente (...) esse espaço entre o interior e o exterior, entre o sagrado e o 

mundano, podem ser o lugar em que ficaremos usualmente com os amigos”3. Parece-me 

nesse trecho que o pensador num excesso que transborda a razão e de uma clareza inebriante 

que cega o horizonte, faz escapar o que resvala de seu programa helenístico: talvez, o 

reconhecimento de que os processos de produção de conhecimento fujam aos programas e às 

profundezas das verdades, e de que uma sociabilidade intelectual afetiva e anacrônica, difícil 

de ser definida, se encontra e se comunica na entreidade4 cujo espaço de coincidência é 

figurado nos portões de acesso. 

Os pórticos e propileus foram representados pelos artistas e arquitetos contemporâneos de 

Goethe, como nas gravuras de Giovanni Battista Piranesi ou nos estudos de James Stuart e 

Nicholas Revett5, com o objetivo de difundir os padrões ideais classicistas na Europa do século 

XVIII.  Século das consolidações das conquistas imperialistas européias, do racionalismo 

imposto como forma de pensamento dominante e do sujeito integral como noção de homem 

de ação privilegiada. Na afirmação para salvaguardar tais hegemonias de um mundo de 

dominância homogênea, as conquistas se firmavam inclusive nas imagens das ruínas clássicas 

em busca de uma arché que desse o lastro civilizatório e apontasse para o futuro 

correspondendo ao passado idealizado. Nesse empenho, várias gravuras apresentam ruínas 

clássicas para fornecer o repertório espacial eclético ao modelo ético por vir. Dentre elas, 

algumas representam lugares estranhos, abandonados e desolados, pórticos arruinados com 

mato de um lado e de outro. Pórticos que não mais dividem o que é cidade do que não é 

cidade, espacializando nesse sentido o “entre” e permitindo o acesso, inclusive, à ruína do 

projeto civilizatório ao qual compactuavam. Nas fabulações de Piranesi inventando coleções 

                                                           
3
 GOETHE, Wolfgang. Escritos sobre arte. Tradução de Marco Aurélio Werle. São Paulo: Imprensa oficial, 

2005. p. 93. 
4
 Entreidade é um neologismo aqui empregado para abranger as significações entre dois termos ou mais 

consideradas na conjunção espaço-temporal. Trata-se de uma base relacional fora da estrutura dialética 
e da temporalidade linear.  Ela não deixa de ser um quase conceito das espacialidades da experiência 
delineado no transcurso da escrita.  
5
 A partir da viagem à Itália feita no ano de 1742, James Stuart and Nicholas Revett fizeram medidas 

precisas e desenhos das ruínas clássicas antigas, publicadas posteriormente em The antiquities of 
Athens: and other monuments of Greece, as measured and delineated em 1762. Essas ilustrações 
detalhadas colaboraram bastante para a difusão dos  padrões classicistas na arquitetura européia de 
fins do século XVIII e início dos XIX. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1762
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de ruínas se percebe essa propensão de escape e de ambigüidade nas imagens. Na gravura 

Avanzi d'un portico coperto6, ele representa a ruína de um criptopórtico de uma casa de 

campo nas proximidades de Roma. Na imagem, aparece uma personagem, talvez um 

conquistador, que apresenta a ruína e corteja a mitológica Europa sentada na relva – talvez, 

segurando e acariciando seu cão, presente de Zeus, que não deixava escapar presa alguma -, 

enquanto do outro lado do pórtico um ancião, o último homem daquela ex-civilização perdida, 

se recosta na parede da ruína como um Atlas vencido, acanhado e soturno. Estranha 

convergência, como se nessas ruínas e na proliferação de suas imagens estivessem inscritas 

tanto a espera quanto a constatação das conquistas. A espera de outra civilização, no caso a 

européia iluminista, que chegasse para reconstruir ou superar aquela e, ao mesmo tempo, na 

afirmação de que isso só se realizaria mediante a apropriação da antiga civilização sob o fato 

histórico progressivo e linear que acarretaria a destruição de qualquer vitalidade antecedente. 

Nessa esperança manca, frágil e temerosa o que se vê também são personagens insignificantes 

diante da ruína, que aparece como um monumento de si mesma, resistente, desvelando a 

próxima ruína a emergir para alimentar o jogo das fabulações onde se constroem realidades 

dominantes7. Na descoberta das ruínas, associadas às imagens que se proliferavam, se 

inventavam narrativas do que teriam sido e muitas vezes onde se situavam na progressão 

histórica que, para a maior parte dos narradores, convergiria “naturalmente” na civilização 

européia de então.  Adiante, várias disciplinas, insinuando as ciências humanas, garantiam o 

suporte e se nutriram dessas narrativas de afirmação e domínio: a história, a arqueologia, a 

filosofia, a filologia, e à reboque, a arquitetura e o urbanismo.    

A ruína não deixa de ser a imagem alterante da cultura seja no âmbito de sua legitimação, seja 

no de sua crise. Arruinados, os propileus indiciam os rastros das formas de pensar que os 

constituíram, que erigiram cidades, que ordenaram uma realidade, e com ela instituíram uma 

visão de mundo. Visão de mundo que só pode ser retomada em sua parcialidade, mas que foi 

eleita como basilar do pensamento ocidental por formas transcendentes aparadas no 

apriorismo e na finalidade - seja na matriz religiosa, filosófica ou mesmo cotidiana- e que se 

                                                           
6 Giovani Battista Piranesi. Avanzi d'un portico coperto, o criptoportico in una villa di Domiziano cinque 

miglia lontan da Roma su la via di Frascati. Gravura. Meados do sec. XVIII. 
disponível em : http://las.depaul.edu/philosophy/About/Faculty%20Collection/ 
7
 A emergência das ruínas enquanto elemento de apropriação pode facilmente ser pensado no 

panorama de produção do espaço urbano, como na cidade de Salvador, em que são utilizadas seja como 
patrimônio histórico, marco de uma cultura dominante, seja como aquilo que deve ser superado para 
atender as necessidades do poder econômico. Num sentido de uma ontologia negativa, remeto também 
ao início do filme Fitzcarraldo (1981) de Werner Herzog que, num plano aéreo da floresta amazônica, 
coloca a seguinte epígrafe: “Os indígenas chamam este país de Cayahuari Yacu, ‘a terra onde Deus não 
terminou a criação’. Eles acreditam que somente quando o homem for extinto Deus voltará para 
terminar o seu trabalho”. O que não deixa de ser um prelúdio nietzschiano...  
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operacionalizam pela binaridade amparada no certo e errado, no verdadeiro e no falso, no 

bem e no mal, no céu e no inferno. Binaridade como maquinação da forma de pensar que 

repercute ao longo da civilização ocidental na espacialização da duplicidade das torres nas 

igrejas, das torres gêmeas do poder econômico em Wall Street8, dos códigos 0 e 1 que 

ordenam os sistemas telemáticos atuais de informação.  Por sua vez, arruinados, fora de 

repercutir esse modo de pensar e construir o mundo, os propileus indiciam as passagens à 

experiência, àquilo que se desconhece, que não se define pela dualidade binária. Eles já não 

marcam a divisão entre cidade e campo, entre cultura e natureza, entre um domínio e outro. 

São os acessos ao excesso, àquilo que transborda e não mais se encontra nem dentro nem 

fora. Se eles indiciam outros modos de pensar, eles assombram o sujeito do pensamento 

dominante. Estão para o espaço como a caveira para o sujeito. Aquela lisura que já não mira, 

mas evidencia o buraco sem fundo e negro, e escancara o riso de hiena nos dentes à mostra 

para o pensamento cheio de si. Riso como indagação escancarando um “não-saber” onde os 

amigos se encontram para ver o fim do projeto civilizatório. Espiam pelas frestas das portas 

caídas. Como em Étant Donné (1964-66)9 obra póstuma de Marcel Duchamp, eles miram pela 

fresta o que está dado: a falência do projeto racionalista do ocidente na lamparina erguida nas 

mão de uma mulher deitada meia encoberta no mato, da qual não se vê a cabeça, mas se 

evidencia bem o sexo nas pernas abertas em primeiro plano.  Com os olhos lacrimejantes, no 

ímpeto extático, trata-se de “passar os cinco dedos através” desse buraco, com o risco de 

arrombar a ruína, de violar esse indício precário e descortinar outra porta sem se ver. Porta 

essa que para os amigos abra para um gaio saber10, mas que, talvez, para qualquer outro seja 

mais uma assombração ou uma nova crença. De qualquer modo uma encrenca. “Fecha os 

olhos e vê”.  

Revendo a gravura de Piranesi em questão, a espacialidade aparece com a ordem clássica 

perdendo sua base, já não marca um domínio, e é o buraco que resta da sua abertura de 

espessura que não permite habitá-lo no sentido da separação entre interior e exterior, mas tão 

                                                           
8
 Uma versão da “cultura do pânico” do acontecimento da derrubada das duas torres do World Trade 

Center em Nova Iorque, em 11 de setembro de 2001: https://www.youtube.com/watch?v=KflUSoIxZc8 
9
 Cf. Um vídeo de Étant Donné: https://www.youtube.com/watch?v=nzMznyyLwyM 

10
 Gaia ciência ou alegre saber, como prefacia Nietzsche: “a expressão significa as saturnálias de um 

espírito que resistiu pacientemente a uma terrível e demorada pressão – paciente, severa, friamente, 
sem se submeter, mas sem esperança -  e que agora, de repente, é assaltado pela esperança, esperança 
de sarar, pela embriaguez da cura”. Cura de um regime intelectual de base transcendente ao que leva o 
pensador a olhar  para fora: “ Toda a filosofia que coloque a paz acima da guerra, toda a ética como uma 
concepção negativa da felicidade, toda a metafísica ou física que conhecem um final, um estado 
definitivo de uma espécie qualquer, toda aspiração, sobretudo estética ou religiosa, possuiu um ao-lado, 
um para-além, um por-cima, que autorizam a perguntar-se se não foi a doença que inspirou o filósofo”. 
NIETZSCHE, Friedrich. A gaia ciência. Tradução de  Antônio Carlos Braga. São Paulo: Escala, 2008. p.15-
18. 
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somente atravessá-lo. Na ruína resta a passagem entre um mato e outro. No campo da 

produção de conhecimento, ela marca a passagem não linear entre tempos e espaços distintos 

enquanto arrasta a linguagem para coincidências improváveis. É nesse sentido – talvez, na 

disposição pelo não servilismo -  que as portas de acesso desse trabalho são arrombadas e se 

transformam em ruínas no imediato. E a expressão dessa escrita coincide com a aventura 

angustiante de experimentar outras formas de pensar e de comunicar algum conhecimento 

que conteste a hegemonia do homogêneo no mundo contemporâneo. Contestação que não se 

faz por um combate binário, desses que visam lutar para tomar o lugar, mas que na própria 

tentativa de mostrar o heterogêneo já realiza a contestação do lugar de dominância. É aqui 

que antevejo as potências ainda incipientes das espacialidades da experiência. E, consoante à 

contestação, o alcance dessa escrita almeja além dos amigos que se encontram na espessura 

da entreidade, àqueles crentes e agrilhoados nas gordurosas formas homogêneas de se pensar 

e de se viver. 

“Se eu estiver estruturado estarei ferrado!” Um pouco desnorteado esse pensamento 

aforístico, vagante e agudo, me acometeu no primeiro ano dessa pesquisa enquanto 

caminhava nos ares da Graça em Salvador. Dançava no olho do furacão. Produzir 

conhecimento dentro da disciplina, pode até o ser, mas de fora não penso que seja uma 

atividade solitária. Eu acabara de ser extraído pelo fora e já ia definindo um “método”: na 

recaída ao azar da trama complexa das conexões entre dois ou mais que a escrita tomaria suas 

formas moventes, como adentrar no rio sem maiêutica. O que implicou no dilema angustiante 

do constructo dessa investida. Como fazer o que se escreve, no caso, imerso no ensejo 

turbulento de uma escrita experimental. E como, ao menos, deixar alguma fissura para leituras 

experimentais? Talvez seja um problema bastante aderido, impregnado. Pois as recaídas na 

experiência são múltiplas e suas garantias são salivas trocadas, são fluidas e escorregadias. 

Seus ecos são variações musicais sobre um tema perdido que não se garantem nem se 

excluem na relação improvável entre a “escrevência” (evidência escrita de um “documento” 

falho) e a leitura. E ambas não coincidem na marca inscrita ou no sentido prévio. Eles são 

apenas remendos, arremedos, atestando o arruinamento da escrita na recaída balbuciada 

enquanto escapa à identidade e movimentam pensamentos e talvez disposições rumo a  

“diferença não explicável” 11.  

Mas, uma hora é preciso se constranger e dar uma forma ainda que cambiante aos escritos. 

Trata-se de um movimento de risco, de deixar a marca, o rastro da alteração que indicia o 

                                                           
11

 Cf. BATAILLE, Georges. La structure psychologique du fascisme. Em: Oeuvres complètes, t.I. Paris: 
Gallimard, 1970. p.345. 
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movimento do pensamento. Esse risco, inscrição a ser decifrada como uma ferida, que quando 

interiorizada na dramatização subjetivista até causa alguma dor – aquele recorrente 

“sofrimento” em escrever bradado nos finais de teses e dissertações -, mas que tocada de fora 

emerge uma topografia superficial, uma casca frágil, a escrita de um lugar e de um saber 

imprevisíveis. O tom confessional é uma paródia daquilo que se experimenta, da confusão 

mental, da preguiça em escrever, do fluxo lunar que acelera o pensamento e de todos os 

afetos inomináveis. Assim como do processo de montagem do texto difícil de ser precisado, 

garimpando numa região incerta em que quando se busca por alguma preciosidade, às vezes, 

se lustra um brilho falso ou se chuta um diamante para a sarjeta.  

A tese dessa escrita consiste em torno das contribuições da noção de experiência para se tecer 

um pensamento crítico - desses que põem em crise - à produção do espaço urbano, e isso 

coadunado à própria crítica da vida homogênea (cotidiana) que realiza a cidade e que, por sua 

vez, a cidade tenta garantir de forma precária. A aproximação à crítica da vida homogênea 

talvez faça a cidade não aparecer tanto por aqui enquanto protagonista. E, como não podia 

deixar de ser, tal crítica da vida homogênea na cidade é extensiva ao sujeito enquanto 

personagem que dramatiza o cidadão.  Pesquisado as dobras da experiência - suas 

espacialidades, suas possibilidades de comunicação, os arranjos de sociabilidades e uma 

política obscura que ela irrompe na cidade contemporânea -  a constatação inicial é a de que 

quanto mais se tenta defini-la mais ela escapa, mas também que na coincidência 

despretensiosa quando se olha para fora, nesse lugar de entreidade, aparecem uns 

“documentos” de seus rastros. Se tal coincidência impele a escrever no pulso do que se 

pesquisa, isso quer dizer que a tese deve ser posta em risco em todo momento. É o que 

movimenta a tentação literária, mais como aproximação de intensidades do que como pacto 

disciplinar. É o que faz desconstruir a estrutura sobre o prisma do estilo enquanto limite da 

linguagem de acordo com Deleuze12. Uma escrita que vai se fazendo no limiar do risco, da 

dificuldade da aparente aleatoriedade de se achar e de se perder os “documentos” do 

heterogêneo nas cidades, e de se dispor crítica e criativamente diante deles, de não 

hierarquizá-los frente aos conceitos e às matérias e acontecimentos, mesmo os 

aparentemente insignificantes, que vão adensando no seu plano de consistência.  

No ensejo de uma escrita experimental, a sua estrutura foi composta por cinco partes 

principais desdobradas em algumas sub-partes cujas “divisões” aparecem como um texto em 

tópicos no sumário indiciando o percurso heurístico. Isso implica que a escrita foi consistindo 

                                                           
12

 Cf. El abecedário de Gilles Deleuze: https://vimeo.com/126788371 
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num processo de descoberta pautado por várias coincidências e intuições. Nesse movimento, a 

investigação das espacialidades da experiência deriva outras tantas noções como variações 

temáticas do pulso alterante e da disposição do pensamento sobre o heterogêneo. Para 

Bataille a alteração “tem o duplo interesse de exprimir uma decomposição parcial análoga 

àquela dos cadáveres e ao mesmo tempo a passagem para um estado perfeitamente 

heterogêneo”13. Esses interesses voltados para o campo do conhecimento dizem tanto da 

possibilidade de desconstrução das formas dominantes de sua produção, quanto da 

possibilidade de se tangenciar, através desse movimento excessivo e dilacerante, os rastros do 

heterogêneo, mostrando “documentos” que, na sua insuficiência, acenam para a 

irredutibilidade do heterogêneo. Assim, consoante ao próprio movimento de alteração, que se 

exprime na desconstrução e no rastro da irredutibilidade, essa escrita consiste em três 

movimentos que figuram entre esta introdução e a parte final, aparecendo enunciados nos 

títulos das partes na sequência das vírgulas que marcam hiatos e não oferecem explicações 

subseqüentes, são eles: provocações, alterações, contestações.  Movimentos nos entremeios 

de descobertas implicantes e reativas. 

O movimento de provocação incita o leitor - podendo chegar até a irritá-lo, deixando-o fora de 

si- a partir de uma leitura de cidade que escapa à utilidade, à funcionalidade e 

respectivamente, as práticas idealistas do projeto e do trabalho. Nesse sentido, na parte II – A 

cidade inútil, provocações, trata-se de abrir o campo problemático dessa investigação a partir 

da ambigüidade de uma definição de cidade que possibilite pensá-la a partir do heterogêneo, 

da “diferença não explicável”. Pensamento que vai demandar uma “metodologia”, um modo 

para falar do heterogêneo, dessa parte desconsiderada e maldita, pouco explicável, e em certo 

sentido, considerada insignificante e inútil. Essa metodologia para insignificâncias é consoante 

à heterologia proposta por Georges Bataille como “conhecimento do que é totalmente 

outro”14,  conhecimento fora do apelo científico, mas como forma de produção de um gaio 

saber sobre o heterogêneo. O que corresponde a uma aproximação inicial de seu pensamento 

                                                           
13

 A noção de alteração aparece em Bataille no artigo A arte primitiva, originalmente na revista 
Documents. (1929-1930). In BATAILLE, Georges. A mutilação sacrificial e a orelha cortada de Van Gogh. 
Tradução de Carlos Valente. Lisboa : Hiena editora, 1994. p. 59-69. Em francês, assim como em 
português, a palavra alteração abrange uma gama de significados que possibilita ir do mais baixo, como 
a alteração da embriaguez e do sintoma de distúrbio psíquico, desclassificando seu referente no estado 
alterado; mas também ao mais alto, quando diz de conceitos filosóficos como o uso da alteração em 
Aristóteles em sua classificação do “movimento segundo a forma” e a referência à alteridade quando 
Hegel em sua Lógica a situa enquanto devir do ser, ou seja, enquanto movimento do outro de si. Cf. 
DIDI-HUBERMAN, Georges. Pensamento por imagem, pensamento dialético, pensamento alterante: a 
infância da arte segundo Geroges Bataille. In: FABRIS, Annateresa; KERN, Maria Lúcia Bastos (org.) 
Imagem e  conhecimento. São Paulo: Edusp, 2006.  p.105-106. 
14

 Cf. BATAILLE, Georges. La valeur d’usage de D.A.F. Sade. In: Oeuvres complètes, t. II. Paris: Gallimard, 
1970. p. 61-62 
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como aporte para se traçar o heterogêneo na cidade a partir da noção de espacialidade da 

experiência, derivada da noção de experiência, também, a partir de Bataille15.  

A alteração é o movimento basilar do constructo dessa investida, “propriedade” do 

heterogêneo transitando entre os limites mais altos e mais baixos. Ela aparece na parte III - 

Espacialidades da experiência, alterações, em torno das espacialidades da experiência 

enquanto convergência vital e sensível das dimensões fenomênicas com as psíquicas  - sem o 

logos que afirmaria os campos da fenomenologia e da psicologia e demandaria estudos bem 

mais especializados. As espacialidades da experiência são aparições do heterogêneo na cidade, 

mas como pensá-las – o que não deixa de ser abstraí-las ou reduzi-las – sem a força da captura 

da apropriação, sem transformá-las em exemplos a ser seguidos ou, mais adiante, combatidos. 

Para aparecerem enquanto rastro do heterogêneo, as espacialidades da experiência são 

efeitos de superfície, acontecimentos na entreidade, entre o dentro da interioridade subjetiva 

e biológica e o fora de um mundo sensível com poder extrator. Esse lugar de entreidade é 

acessível pela experiência compreendida a partir de seus étimos como uma travessia perigosa. 

E na medida em que ela lança o sujeito para esse lugar arriscado que o coloca fora de si, ela 

promove a aparição do outro. Inicialmente como outro de si, instaurando a questão da 

alteridade a partir da alteração, como movimento de abertura em direção ao outro, mas 

também nos termos do outro radical, e nesse sentido, do heterogêneo irredutível. 

A contestação, difere de um antítese, ela não participa do movimento dialético estrito. Ela, é 

uma crítica no sentido de uma “negatividade sem emprego”16,  dada desde a aparição e 

afirmação do termo irredutível, do heterogêneo que não se confunde com o termo sintético. 

Ela retoma a alteração. Na parte IV Heterologia urbana, contestações, a noção de heterologia 

em Bataille é lida como uma forma de pensar a partir da diferença que desde sua construção 

mostra o rastro do heterogêneo e já se instaura enquanto uma contestação17 das formas de 

pensamento dominantes, hegemônicas e quaisquer outras que requeiram alguma 

                                                           
15

 Sobre a noção de experiência, cf. BATAILLE, Georges. A experiência interior. Tradução de Celso Libânio 
Coutinho, Magali Montagné, Antonio Ceschin. São Paulo: Ática, 1992.  Texto original publicado 
originalmente em 1943 e reeditado em 1954 como primeiro tomo da Suma ateológica. 
16

 Em Bataille na crítica da dialética em Hegel, a negatividade é sem emprego, vinculada posteriormente 
a gastança inútil ou à despesa improdutiva. O termo “negatividade sem emprego” aparece na carta a X 
endereçada à Kojève: “Se a ação (o ‘fazer’) é, como diz Hegel -  a negatividade, a questão que então se 
coloca a saber é se a negatividade que não tem ‘mais nada a fazer’ desaparece ou subsiste o estado da 
‘negatividade sem emprego’: pessoalmente, eu não posso decidir um sentido, estando eu mesmo 
exatamente nessa ‘negatividade sem emprego’ não poderia me definir de modo mais preciso” . Cf. 
HOLLIER, Denis. Le college de socioLogie 1937-1939, Nouvelle edition, folio essais. Paris: Gallimard, 
1995. p.75-76. 
17

 “A experiência, sua autoridade e seu método não se distinguem da contestação”. BATAILLE, Georges. 
Op.cit. p.20. 
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propriedade.  O pensamento crítico de Bataille volta-se para sua época e contexto conflitivos: 

a Europa entre as duas guerras mundiais no século XX, a segunda guerra e o pós-guerra que 

introduzia a “guerra fria”. O exercício do pensamento heterológico imbuído da tragédia 

racionalista desse período produz uma contestação ao modelo do pensamento eurocêntrico 

dominante, mas que pode facilmente reverberar sobre qualquer outra forma hegemônica de 

pensamento, inclusive as atuais. Portanto, apesar dos paroxismos – de um pensamento que 

não deixa de ser coadunado, mas de modo algum subordinado, às formas de pensar européias 

-, faço dele um aliado, um amigo na realização dessa pesquisa, desses que se encontram nas 

entreidades. A heterologia emerge como pensamento sobre o resto excretado, que mais do 

que um fragmento do todo é aquilo que transborda de qualquer tentativa de totalidade. Nesse 

sentido o heterogêneo não participa na via de mão dupla e sentido único do mundo 

homogêneo como o par negativo necessário à sua existência. E a experiência se aproxima da 

heterologia como sua prática de produção do heterogêneo, e, conseqüentemente, na 

contestação da interioridade subjetiva, dos modelos sociais homogêneos que repercutem na 

constituição da vida e na produção do espaço urbano. Seus “documentos” são indícios da 

irredutibilidade do heterogêneo sem o lastro de uma verdade antecedente ou vindoura, eles 

são mostragens não exemplares, aquilo que se mostra, se presentifica e logo se esvai, não 

traçam o pacto com o futuro, com a temporalidade linear ou qualquer outra propriedade 

transcendente que ameaça desde sua aparição fulgurante. Eles se encontram dispostos por ai, 

no que chamo de “arquivo” do mundo. E se dispondo a esse “arquivo”, que nada organiza e 

idealiza, pode-se comunicar aquilo que escapa, como uma montagem que indicia a cidade 

como local de um crime ao mesmo tempo contra e praticado por seus habitantes. O conflito 

social e urbano, mais do que a ordenação, emerge como pano de fundo da política implicada 

com o heterogêneo. Dimensão política turva que, em conformidade com Bataille, adquire seu 

sentido voltada para a emancipação humana, numa estranha junção de revolução e êxtase. 

Na parte V- A cidade expatriada, impropriedades, incapturáveis, as conseqüências da 

revolução preconizada por Bataille, enquanto produção incessante do heterogêneo, são 

mostradas em sua dimensão erótica insubordinada a quaisquer modelos e esparramada sobre 

o socius. A insubordinação resultante do vislumbre do heterogêneo se expressa enquanto 

capacidade de fuga, de escape às apropriações tanto intelectuais quanto espaço-temporais. 

Nesse sentido, figuram também enquanto contestação de qualquer tipo de propriedade. A 

propriedade é a axiomática do capitalismo, uma reserva que faz suportar com naturalidade 

suas crises e se mantêm na base da apropriação incessante sobre qualquer vitalidade 

insurgente.  Por sua vez, nos campos -  sem pátria, sem pais e sem trabalho -  do heterogêneo 
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a única “propriedade” é a roubada. A cidade é nesse sentido produto de um roubo inaugural. 

Ao passo que o exercício de se furtar, de escapar, adquire a dimensão erótica tomada na 

acepção batailliana de “aprovação da vida até na morte.”18 Trata-se de uma prática de 

exclusão da homogeneidade. E, quem sabe, a partir daí, algum aceno para modos de vida que 

privilegiam a heterogeneidade na cidade. O que não implica necessariamente na idéia de uma 

vida melhor, ou em qualquer idealização. E, muito menos, uma imagem definida de uma 

cidade perdida por vir, de uma cidade que espreita na sombra do cadáver. 

Em todas as partes – atualizações de entreidades -  que compõe essa escrita tento deixar 

torrencial as tramas entre noções, quase-conceitos e documentos que emergem para se traçar 

uma crítica, a partir do rastro heterogêneo, da produção do urbano e da vida nas cidades 

contemporâneas. Reafirmo que nem as noções desenvolvidas e muito menos os documentos 

tem qualquer propriedade de ser exemplares. Enfatizei a escrita – como não podia deixar de 

ser -  como meio expressivo da investida sobre os restos do heterogêneo. Mas, para quem 

quiser ver alguns documentos que tomam parte na consistência dessa escrita, não como 

ilustração, mas enquanto imagens provocantes do heterogêneo, ao final, segue o anexo 

intitulado Arquivo do mundo arrombado, documentos dos restos do heterogêneo na sequência 

em que aparecem na escrita. Talvez, esse “procedimento” de montagem visual favoreça a 

leituras experimentais, sem esquecer que a experiência depende de alguma disposição para o 

fora.  

O “procedimento” de acesso à experiência é o excesso – isso que faz escapar da idealização 

paralítica -, daí as infindáveis recaídas dessa escrita que, talvez, poderia muito bem ser 

resumida em poucas laudas. Esse excesso é uma provocação e uma contestação na sua 

evidência, uma insistência naquilo que anima o movimento alterante. Em consonância com 

Bataille: “Há um excesso horrível no movimento que nos anima: o excesso ilumina o sentido 

do movimento”19. Seria o pacto com o excesso, o desejo de escrever um livro que colocasse o 

leitor no pulso da experiência, talvez, até em transe? Escrita que também não deixa de ser o 

meu silêncio, de onde me disponho para me lançar na dispersão do fora, e me parece que ela 

também expressa isso. Talvez seja esse o segredo impróprio da escrita, aquilo ainda 

impensado que, no recolhimento dissimulado que se mostra desejante pelo fora, acaba 

provocando tremores. Já adianto  -e, talvez, o leitor já tenha percebido - que não se trata de 

uma leitura de horizontes bem definidos. Acrescente a essa detecção, que a vida 

experimentada em sua exuberância (terrível e maravilhosa) e inutilidade é muito mais 

                                                           
18

 Cf. BATAILLE, Georges. O erotismo. Tradução de Cláudia Fares. São Paulo: Arx, 2004. p.19. 
19

 Ibidem. p.31. 
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interessante que essa escrita, que não dá conta dela, mas que te convida à experiência, ao 

transe da leitura que, despretensiosamente, pode, na sua derrapagem, atualizar um pequeno 

gozo para o desavisado. 
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II-  A cidade inútil, provocações 

.                                                                           Ela diz, ei querido                      

                   Dá um passeio pelo lado selvagem 

   Take a walk on the wild side, Lou Reed 
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II.I - Definições sobre cidades que não existem 

 

Que alívio... está terminado. Esta é a história da cidade. A 

cidade já não existe. Agora já podemos sair do cinema... 

                   Cidade Genérica,  Rem Kolhaas 

 

Um problema de cartão-postal. Parece-me que uma definição geral de cidade concorre à 

inutilidade no quadro das realidades mais insurgentes.  Uma noção de cidade é intangível e 

abstrata demais para os acontecimentos20 em seus pretensos domínios e em suas dinâmicas 

espaço-temporais e sociais. A definição geral condiciona o olhar para a cidade de sobrevôo na 

tentativa idealista de remontar as suas origens e determinar os seus fins, de organizá-la e de 

defini-la pela funcionalidade e caracterizá-la por homogeneidade. É nesse ensejo que se deseja 

caiar de branco as favelas até então culturalmente desvalorizadas e penduradas nas encostas, 

para fazê-las resplandecer sob a luz do sol e dispô-las às miradas fotográficas e turísticas desde 

uma avenida urbana principal. A unidade visual distanciada é o horizonte na história e no 

projeto da cidade. Esse retrospecto simultaneamente grego-clássico e de Google Earth21, que 

opera conectando um passado e futuro idealizados, refaz a operação transcendente do ethos 

ocidental, definindo o princípio de organização social por excelência: a de um modo 

privilegiadamente de olhar  - que condiciona o de pensar e sentir o mundo -  subordinado ao 

modelo transcendente. Modelo que com o tempo foi ficando cada vez mais racional e 

concreto, e que perspectiva (através de), que atravessa como transparência a “diferença não 

explicável” que pulula nos subterrâneos das cidades. Diferença essa que não se reconhece na 

identidade histórica, mas também não afirma a semelhança com a emergência das cidades 

                                                           
20

 O acontecimento enquanto conceito se refere àquilo que se mostra num espaço-tempo específico, de 
ocorrência fenomênica e que altera momentaneamente uma situação dada. É aquilo que se realiza sem 
opinião. Possui uma autonomia desconcertante. No Nietzsche de Zarathustra ele corresponde ao 
desconserto do sujeito nas horas mais silenciosas, à dimensão singular fora da narrativa histórica. 
Escreve: “‘Liberdade’ é vosso grito preferido; mas eu desaprendi a ter fé nos ‘grandes acontecimentos’ 
assim que em torno deles haja muito berreiro e fumaça. (...) Os maiores acontecimentos não são as 
nossas horas mais barulhentas, mas as mais silenciosas”. NIETZSCHE, Friedrich. Assim falou 
Zarathustra.Um livro para todos e para ninguém. Tradução de Mário da Silva. São Paulo: Círculo do 
Livro, 1979. p.142. 
21

O retrospecto histórico de formação das cidades no ocidente remonta a polis grega como espaço 
democrático a serviço das classes detentoras do poder político e financeiro. Já o Google Earth é um 
programa de computador lançado em 2005 que esquadrinha o globo terrestre apresentando-o de forma 
tridimensional que serve tanto para produzir mapas como simular e identificar paisagens, lugares, 
construções, cidades que, num sentido extremo, alimentam a representação idealizada e distanciada da 
realidade.  
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genéricas22. Tal pensamento, na angústia do reflexo, engendra a binaridade23, seu alívio crítico 

e motivo existencial que faz do heterogêneo algo obsceno. 

Na tentativa de racionalização e na falta de outras sensibilidades que a de um olhar rígido24, a 

cidade é definida na homogeneização do seu espaço e dos acontecimentos que irrompem no 

movimento monótono de sua constituição cotidiana. Na linha dura desse horizonte, ela é 

caracterizada pela concentração de pessoas, edificações, espaços públicos e privados, infra-

estrutura, serviços, regidos por uma organização político-administrativa. Também é 

considerada na generalidade dos fenômenos urbanos25, na estruturação e movimentação 

social que dá suporte às manifestações da vida em seus espaços. As formas de funcionamento 

e de inter-relação entre suas características são variáveis, o que dificulta uma definição mais 

específica de validação geral. Para o planejamento urbano regional, as cidades que se 

emendaram em manchas territoriais que englobam a parte que seria rural, são denominadas 

megalópoles, como Bombaim ou Tóquio. Mas pode-se pensar a territorialidade26 das cidades 

para além de suas infra-estruturas, delimitando-a pelo alcance das fezes que são despejadas 

em rios ou pela destinação do lixo, como no caso dos mais de 80 containeres enviados com 

                                                           
22

 Koolhaas define a cidade genérica como aquela sem centro, sem identidade e sem história... Faltas 
que parecem de um recalque modernista na tendência de identificação e caracterização da cidade.  É a 
cidade “sedada” pelo sedentarismo e induzindo a “alucinação do normal”. Uma definição de cidade que 
trabalha na negatividade da cidade na sua concepção geral, mas cuja base de pensamento é a mesma 
tendência à abstração transcendente. Cf. KOOLHAS, Rem. A cidade genérica. In: KOOLHAAS, R.; MAU, B. 
SMLXL. New York: Monacelli Press, 1995. p. 35-37. Pensar sobre a “diferença não explicável” na cidade  
não deixa de ser contestar tais bases de pensamento .  
23

 A binaridade é o modo operacional do pensamento transcendente que define a homogeneidade pela 
oposição complementar do sim e do não, do bem e do mal, do certo e do errado, etc. Operação 
apropriada e re-apropriada ao longo da história do ocidente desde a simbólica católica como na 
duplicidade das torres das igrejas até nas versões simbólicas do capitalismo atual como nas torres do 
World Trade Center. 
24

 A temática de outras formas críticas de olhar perpassa o pensamento de Georges Bataille. Valendo-se 
da imagem do olho pineal que indicia a multiplicidade do olhar contraposta à visão binocular horizontal, 
escreve: “A razão (e, talvez mesmo a natureza, até certo ponto) protesta contra a existência de um olho 
com uma função que não seria estabelecer contacto entre um ser e os objectos necessários à sua 
preservação”. Cf. Os olhos e o sol.  In: BATAILLE, Georges. O ânus solar (e outros textos do sol). Tradução 
de Aníbal Fernandes. Lisboa: Assírio & Alvim, 2007. p.54. 
25

Em sua condição fenomênica, a cidade dificilmente poderia ser definida a partir de um conceito e não 
se prestaria à generalidade ao contrário do que insistem, muitas vezes disfarçadamente, as ciências 
sociais, inclusive as aplicadas. 
26

Territorialidade como aquela definida por Deleuze e Guatarri na leitura que fazem do escritor Carlos 

Castañeda: "Primeiro, caminhe até tua primeira planta e lá atente como escoa a água de torrente a 
partir deste ponto. A chuva deve ter transportado os grãos para longe. Siga as valas que a água escavou, 
e assim conhecerá a direção do escoamento. Busque então a planta que, nesta direção, encontra-se o 
mais afastado da tua. Todas aquelas que crescem entre estas duas são para ti. Mais tarde, quando esta 
últimas derem por sua vez grãos, tu poderás, seguindo o curso das águas, a partir de cada uma destas 
plantas, aumentar teu território". 1. Introdução: Rizoma. In: DELEUZE, Gilles, GUATARRI, Felix. Mil platôs 
- capitalismo e esquizofrenia. vol. 1. Tradução de Aurélio Guerra Neto e  Célia Pinto Costa. Rio de 
Janeiro: Ed. 34, 1995 p.20. 
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lixo doméstico da Grã Bretanha para o porto de Santos no Brasil em 200927. Sob essa ótica as 

cidades atingem dimensões globais que se expandem, avançando e retraindo suas 

territorialidades incessantemente. 

A dificuldade de definição generalista e a insuficiência de definições especializadas com tal 

pretensão - como as geográficas, sociológicas, urbanísticas, etc. - talvez seja a síntese mais 

realista do que seja uma cidade: algo indefinível a priori. Elevada ao extremo, a imagem 

correspondente da generalidade no plano da realidade são as cidades fantasmas28, essas 

inúmeras que existem mundo afora representadas desde as primeiras experiências 

fotográficas em que o tempo de exposição não conseguia capturar o que estava em 

movimento e os habitantes desapareciam ouse convertiam em vultos na foto. Tais cidades 

realizam a concepção idealizada e anulam os fenômenos urbanos. Muitas delas desde sua 

formação prescindem das características mínimas que definem a cidade, como a de ser 

habitada por pessoas e do exercício da organização político-administrativa e, apesar do 

espectro, a sua materialidade espacial está fadada temporalmente ao arruinamento por 

desuso. Mas não deixam de ser a priori chamadas de cidades. Instaura-se a coincidência da 

fantasmagoria na significação da cidade. 

A cidade no umbral. Como as definições de caráter generalizante não conseguem abranger as 

manifestações espaço-temporais que consiste a cidade, a noção de cidadão pautada na 

promessa de realização de seus habitantes29 também não contribui muito para elucidar o que 

é a cidade em sua complexidade sensível. A cidade na perspectiva homogênea é uma invenção 

condicionada aos pretextos de existir do cidadão. Cidadão, nesse caso, é o habitante da cidade 

que convive bem adaptado em sociedade e usufrui das obrigações e direitos civis garantidos 

pela organização político-administrativa. Nunca vi um sujeito inteiro desses por aí, apesar de 

                                                           
27

 Cf. a notícia em: http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,navio-com-lixo-importado-ilegalmente-
parte-para-a-inglaterra,414051 
28

 As cidades fantasmas se constituem por motivos diversos. Talvez a mais famosa seja a Pripyat na 
Ucrânia, evacuada devido ao desastre nuclear na vizinha Chernobyl em 1986. Mas várias delas são 
fantasmagorias de cidade por motivos econômicos, seja por fechamento de indústrias como o caso 
recente de Detroit, seja por especulação imobiliária para assegurar o crescimento econômico, caso das 
cidades que já nascem fantasmas na China como Tianducheng, a “Paris” chinesa, e nos investimentos 
chineses na África, como Kilamba. Somente na China existem mais de 64 milhões de imóveis vazios. 
29

 David Harvey, amparado na leitura sociológica de Robert Park  em que “ao fazer a cidade, o homem 
refez a si mesmo”, propõe a reformulação da cidade a partir da revisão individual dos modos de vida 
sem desvincular da compreensão dos desejos no âmbito coletivo. Escreve: “A questão do tipo de cidade 
que desejamos é inseparável da questão do tipo de pessoa que desejamos nos tornar. A liberdade de 
fazer e refazer a nós mesmos e a nossas cidades dessa maneira é, sustento, um dos mais preciosos de 
todos os direitos humanos.” Cf. HARVEY, David. A liberdade na cidade. In: MARICATO, Ermínia, et.al. 
(org.) Cidades Rebeldes: Passe livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. São Paulo: 
Boitempo: Carta Maior, 2013. (recurso digital) S/n. 
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muitos se esforçarem em sê-lo. O esforço em corresponder a um modelo prévio 

aparentemente naturaliza a cidade tanto como fenômeno “desde sempre” quanto como uma 

necessidade de ordenação coletiva “desde então”. Ela aparece como algo naturalizado e, a 

manutenção da sua naturalidade exige todo um esforço cultural. Dificilmente alguém em sua 

rotina urbana extenuante e monótona pensaria que a cidade é uma invenção e, como tal, 

poderá ser desinventada ou reinventada.  Se nós estamos sempre refazendo a cidade pelo 

nosso modo de existir, também condicionamos nosso modo de existir habitando-a, no sentido, 

talvez um tanto dramático, de estar condenados a uma encenação infinita que ritualiza nossos 

desejos na instância da medida, da mídia, da publicidade, da ordem de fora, que garantem a 

imagem de naturalidade da cidade. Nisso que condiciona dos nossos modos de pensar aos de 

sentir coordenando o olhar: o achatamento da singularidade, que daria o desvio para o 

improvável na cidade, pela submissão ao coletivo. É tal insistência que ainda perfila os 

discursos sobre a cidade no comum30. Discurso homogeneizante dos moradores de favelas que 

ainda são tratados pelos urbanistas e arquitetos conscienciosos sob a égide da “comunidade”. 

O comum adquire expressão generalista e identitária que não disfarça a ordem e o controle 

implícitos. 

Na cidade acontece uma nova “luta pela sobrevivência” 31, onde o que está em jogo não é mais 

a integridade física do homem, quando era preciso vencer a animalidade e as adversidades da 

natureza, mas trata-se de uma luta pela subjetivação – luta psíquica, mas que também 

demanda o esforço físico (uma outra animalidade?) para alteração de realidades. Trata-se de 

combater a anulação da individualidade que garantiria um espaço-tempo mínimo para a 

produção subjetiva não coagida. Isso porque a cidade promove amplamente a anulação do 

indivíduo no corpo coletivo da sociedade. Como nos dispositivos tradicionais de controle que 

definem sua realidade espacial monitorada, a maior parte dos edifícios são espaços de 

confinamento, assim como a casa é espaço da intimidade. E mesmo se pensando nas 

tendências de adesão individual nas manifestações que saem às ruas, o que prevalece é o 

desejo de multidão. Na multidão o individuo se anula no extremo e realiza sua participação 

distanciada em que garante a identificação com o grupo social, mas assegura a sua 

individualidade como manifestante em causa própria. Algum lastro de ambigüidade - 

encantamento momentâneo -  faz da cidade o espaço ideal para os dois modos extremos de 
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 Sobre a cidade quantificada em seu comum, escreve Simmel: “O dinheiro se refere unicamente ao 
que é comum a tudo: ele pergunta pelo valor de troca, reduz toda qualidade e individualidade à 
questão: quanto?”. SIMMEL, Georg. A metrópole e a vida mental. Tradução de Sérgio Marques dos Reis. 
In: VELHO, Otávio Guilherme. O fenômeno urbano. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979. S/n. 
31

 Cf. Ibidem. S/n. Por sobrevivência, entendo a possibilidade de emergência do heterogêneo.  
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existência: o individual e o coletivo. E, por sua vez, talvez o de desenvolvimento da 

subjetivação que escapa à anulação na homogeneidade e já não sofra tanta influência dessas 

binaridades. 

Um gesto revolucionário. Quando o habitante da cidade resiste deliberadamente a ser 

nivelado pelo aparato social, ele se torna inadequado às forças externas de homogeneização. 

A inadequação que a princípio parece uma potência revolucionária capaz inclusive de mudar a 

conformação urbana, tende a uma espécie de anulação interna e externa do indivíduo para 

que possa lidar com a cidade de modo distanciado. E da impessoalidade insuportável surge a 

atitude blasé notável nos flâneurs e suas derivantes surrealistas que reverberam nos 

intelectuais e artistas contemporâneos que atuam sobre a cidade32. Evidencia-se nesse 

movimento reativo a incapacidade de subverter os modos de vida homogeneizantes 

correspondentes ao racionalismo na cidade. Tal figura de estranha exceção se coloca passiva 

diante do outro, o homem e a cidade quantificados, enquanto questiona os mesmos evocando 

seus pares e os pensadores insatisfeitos e ao mesmo tempo encantados e angustiados com as 

metrópoles. Mas de modo algum ele é excluído das benesses culturais da cidade, pelo 

contrário, seu “estado de ânimo é o fiel reflexo subjetivo da economia do dinheiro 

completamente interiorizada.”33Já os inadequados considerados desajustados sociais, esses 

têm endereço certo nos diversos sinônimos eufemísticos de “casas de detenção”. 

O mundo dos quadrados dá a versão homogênea da cidade. No comum o habitante da cidade 

é normal. A padronização baseada na racionalização normatiza sua vida na cidade que ressoa 

na vida monótona, repetitiva, calculada, endividada, estressante, previsível, assexuada. Trata-

se da supressão da experiência34 formatando a realidade desejante de seus habitantes. No 

comum, as buzinas, as fumaças, as luzes artificiais, a pressa das pessoas, a impessoalidade, as 
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“A atrofia da cultura individual através da hipertrofia da cultura objetiva é uma razão para o ódio 
amargo que os pregadores do mais extremado individualismo, Nietzsche acima de todos, votam à 
metrópole. Mas é, na verdade, também uma razão porque tais pregadores são tão apaixonadamente 
amados na metrópole e por que aparecem ao homem metropolitano como os profetas e conhecedores 
de seus mais insatisfeitos anseios.” SIMMEL, Georg. Op.cit. S/n. 
33

 Cf. SIMMEL, Georg. Ibidem. S/n. Talvez as diversas manifestações culturais para retomada das cidades 
e por reformas políticas em várias partes do mundo possam ser compreendidas parcialmente nesse 
sentido como uma nova forma de blasé, conforme Simmel. Ou ainda como a restituição do flâneur, 
como afirma Walter Benjamin: “Com o flâneur, a intelectualidade parte para o mercado. Pensa que para 
dar uma olhada nele; na verdade, porém, já para encontrar um comprador. Nessa fase intermediária, 
em que ainda tem um mecenas, mas já começa a se familiarizar com o mercado, ela aparece como 
bohême. À indefinição de sua posição econômica corresponde a falta de definição de sua posição 
política”. Paris, capital do século XIX. In: KOTHE, Flávio; FERNANDES, Florestan. (org.) Walter Benjamin, 
Coleção Grandes cientistas sociais. Tradução Flávio Kothe. São Paulo: Ed. Ática, 1991. p.39.  
34

Supressão da experiência criticada numa linhagem que passa por pensadores de fins do séc. XIX até o 
início do XXI, como Nietzsche, Simmel, Benjamin, Agambem, Didi-Huberman. 
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notícias de jornal, a cultura do pânico, as redes sociais telemáticas, as filas, o trabalho 

cronometrado, talvez dêem a dimensão material da realidade sensível das grandes cidades. O 

comum serve ao controle social. Mas o que restaria da idéia de cidade ao se desmanchar o 

paradigma dominante da homogeneidade? Se a cidade é uma “forma subsidiária”35 da 

homogeneidade dada por uma perspectiva transcendente no privilégio da idéia ou do 

projeto36 sobre a vida ordinária que sofre suas conseqüências opressivas, o desmanche da 

homogeneidade que define a cidade passa pela revisão da própria concepção do sujeito 

cidadão. Trata-se de desmanchar entidades e fantasmas que assombram os habitantes. Trata-

se, em certo sentido, de restabelecer a imagem em movimento em que eles borram a 

fotografia jogando com o espectro. Instaura-se um problema que excede bastante o campo do 

urbanismo, mas que ao mesmo tempo é condição para uma contestação que não se contente 

em se alinhar na crítica hegemônica37 do mesmo. 

Por um viés de tendência binária, que se contrapõe ao modelo normatizador, pode-se definir a 

cidade a partir das situações que fogem à sua regra homogeneizada. Como, na referência 

consagrada, as favelas e guetos que desde o séc. XVIII se formam com o crescimento urbano 

das centralidades às periferias mundiais38. Ou mesmo considerar seu alcance econômico, que 

pode gerar bolsões de riqueza e miséria à distância, e comunicacional, o que extrapolam em 

muito a sua rede constituinte, como o telemarketing, que no caso brasileiro utiliza uma rede 

de serviços interestaduais para atendimento, sem esquecer as redes sociais telemáticas que 
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 Repetindo a epígrafe dessa escrita: “A homogeneidade de aspecto realizada nas cidades entre os 
homens e o seu entorno não passa de uma forma subsidiária de uma homogeneidade muito mais 
conseqüente que o homem estabeleceu ao longo do mundo exterior substituindo em toda parte os 
objetos exteriores, a priori  não conserváveis, pelas séries classificadas como concepções ou idéias”

 

BATAILLE, Georges. La valeur d’usage de D.A.F. Sade .Oeuvres complètes, t. II. Paris: Gallimard, 1970. 
p.59-60. 
36

 Como coloca Bataille na sua crítica da servidão: “O projeto é expressamente típico do escravo, é o 
trabalho, e o trabalho executado por quem não aproveita do seu fruto”. BATAILLE, Georges. A 
experiência interior. Tradução de Celso Libânio Coutinho, Magali Montagné, Antonio Ceschin. São Paulo: 
Ática, 1992.  p.62-63 
37

 Chamo de crítica hegemônica aquela que se estabelece mais no binarismo  como estratégia de atingir 
o poder do que comprometida com o “colocar em crise” intrínseco ao radical da palavra e à radicalidade 
de sua contestação . 
38

 Apesar do nome não o ser, a favela é uma invenção européia. O fenômeno das favelas e guetos teve 
início na Europa do séc. XVIII decorrente da Revolução Industrial provocado pela alta concentração 
populacional nas cidades, associada à exploração da mão de obra, impossibilitando às pessoas outras 
condições de moradia. O fato é que as favelas ainda continuam em outros locais e sua definição 
também pode ser relativizada. Em entrevista, o artista Paulo Nazareth falando sobre o conjunto 
habitacional em que mora, diz: “Se não morasse no Palmital minha arte seria outra. Morar aqui é uma 
opção. O local é criação da Cohab. Mas criaram conjuntos habitacionais com moradias tão precárias, 
que são piores do que as das favelas. Então, a gente tem que favelizar para melhorar. O gato coloca as 
patas onde há carência de serviços”.  In:http://divirta-se.uai.com.br/app/noticia/arte-e-
livros/2013/07/03/noticia_arte_e_livros,143889/criador-de-casos-afetivos.shtml 

http://divirta-se.uai.com.br/app/noticia/arte-e-livros/2013/07/03/noticia_arte_e_livros,143889/criador-de-casos-afetivos.shtml
http://divirta-se.uai.com.br/app/noticia/arte-e-livros/2013/07/03/noticia_arte_e_livros,143889/criador-de-casos-afetivos.shtml
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fazem dos quartos, mundo sem fronteiras39. Seria preciso então enunciar na definição de 

cidades aquilo que cresce nelas sem ordenamento que burla a política administrativa saindo 

do controle. A imagem correspondente do habitante da cidade que se define na tentativa de 

normatização para a homogenização e no que ele escapa a essa tentativa, é a do indivíduo que 

se adapta no jogo social entre a sua anulação no conjunto sem ser um robô, definindo sua 

participação na cidade como cidadão, e aquilo que o coloca fora dessa norma sem ser blasé. 

Sair da interioridade burguesa – essa classe dos incluídos na homogeneidade -  que se chama 

intimidade e não aderir à parada militar.  

Misturar demais homogeneíza.  Na situação em que a heterogeneidade fosse a regra – e nesse 

sentido, regrada - a definição de cidade coincidiria com a distopia. Uma cidade em função da 

organização da vida pelo aparato político administrativo totalitário em que a individualidade 

somente prevalece no desespero. Uma “sociedade burocrática de consumo dirigido”40 elevada 

à máxima potência com a reinvenção contínua da linguagem dominante e o achatamento da 

individualidade na produção subjetiva coagida. O extremo da heterogeneidade, onde os 

espaços da cidade são ruínas, a maior parte da população vive do lixo de uma minoria e é 

controlada violentamente. Da ficção científica para Lagos41 é um salto, em que os limites da 

opressão social podem ser identificados em episódios como o acontecido no subúrbio de 

Afiesere em 2006: 

“Na sexta feira, 15 de setembro de 2006, cerca das 15h00, uma equipa de 

mais de 200 agentes policiais em oito caminhões da Delta State Police 

Command dirigiram-se à comunidade de Afiesere... À chegada, começaram 
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 Como “previa” em poesia o escritor Octávio Paz em Hablo de La ciudad: “ la ciudad enorme que cabe 
en un cuarto de tres metros cuadrados inacabable como una galaxia”. 
40

Lefebvre no seu livro  A Vida Cotidiana no Mundo Moderno, cunha a expressão 
“sociedade burocrática de consumo dirigido” a partir da análise da situação política na França 
entre os anos 60 e 70 do séc. XX, cujo  Estado se valia da máquina burocrática para a manipulação 
da subjetividade da população direcionada para o consumo. Atualmente o panorama da 
manipulação parece mais democrático, as próprias empresas se encarregam disso. Cf . 
LEFEBVRE, Henri. A vida cotidiana no mundo moderno. São Paulo, Editora Ática, 1991. 
41

 Como no alarde de Mathew Gandy sobre Lagos: “A  cidade em crescimento descontrolado expande-se 

agora muito além da  sua lagoa originária, determinada a abarcar uma vasta extensão, na sua maior 

parte de fogos com poucos andares, incluindo pelo menos uns 200 bairros de lata diferentes... Durante 

os últimos vinte anos, a cidade perdeu muita da sua iluminação pública, a sua decrépita rede rodoviária 

tornou-se extremamente congestionada, deixou de haver recolha de lixo regular, os crimes violentos 

tornaram-se uma característica decisiva da vida de todos os dias (...). A rede de esgoto da cidade é 

praticamente inexistente e pelo menos dois terços das doenças infantis devem-se ao acesso inadequado 

a água potável. Em alturas de fortes chuvadas, mais da metade das habitações da cidade são afetadas 

por repetidas inundações e um terço das famílias têm de lidar com água até o joelho dentro das casas”. 

Apud SMITH, Laurence. O novo norte – O mundo em 2050. Afragide: Livros d’hoje, 2012. S/n. 



35 
 

   
 

a disparar acidentalmente. De acordo com relatos da imprensa, as pessoas 

da localidade, incluindo mulheres e crianças, tiveram de fugir para evitar 

balas dos agentes violentos. Aqueles que não conseguiram escapar foram 

alvejados e mortos ou feridos. Quando, por fim, os policiais bateram em 

retirada por volta das 17h30, 22 pessoas jaziam mortas, 60 casas e 15 

veículos tinham sido incendiados. A polícia também pegou fogo a dois 

cadáveres enquanto alguns foram levados e largados no meio do mato. 

Cinco outras vítimas, idosos na maior parte, terão alegadamente morrido 

por causa do choque sofrido quando do incidente”
42

. 

A definição distópica também converge nas áreas de moradia para milhares de trabalhadores 

denominadas de zonas, que são espécies de “cidades” que servem infra-estruturalmente 

apenas para dormir nos arredores de Xangai ou de Pequim43. Zona com correspondência ao 

capitalismo avançado chinês que une totalitarismo a serviço do liberalismo econômico numa 

produção de cidade desenfreada e pós-urbana.  De perto do imaginário insólito, o movimento 

sorrateiro dos habitantes  dessas zonas chinesas corresponderia a uma passagem qualquer em 

Willian Burroughs: “O velho chinês tira água do rio numa lata enferrujada e lava bem o yen pox 

duro e preto como carvão. (Nota: yenpox é a cinza de ópio fumado.)”44. O entusiasmo das 

ruínas derrapa na estrada velha das distopias. Porventura, seria atrativo compactuar com a 

literatura especializada na falência urbana e aderir a noção de ruína à condição de 

insustentabilidade das grandes cidades. Compactuar com a narrativa aparentemente evidente 

e que não cessa de querer diagnosticar a ruína como causa sintética. Ela seria a resultante e 

não algo qualquer que está-ai. Perderia sua componente de acontecimento e sua 

espacialidade no sentido de um devir de desaparição. E se ela está-ai a sua importância é 

também a sua insignificância. Ordinária, ela está mais para o buraco na estrada que estoura 

pneus do que para o porto de chegada das exportações. Se fosse diferente a conexão com 

alguma experiência seria interditada. Mas a experiência e sua sensibilidade em arruinamento 

também não se confundem com uma redenção utópica. 

Quando a heterogeneidade for uma transgressão da norma e ainda tiver força  de contestação 

no plano das relações de poder, isto é, contestando aquilo que homogeneíza,  aparece uma 

outra delineação de cidade. Uma cidade inútil, tanto no sentido de sua definição quanto da 

relação entre indivíduo e normatização social. A cidade seria como um copo quebrado que ao 
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 Ibidem. S/n. 
43

 Cf. ARANTES, Otília. Chai-Na. São Paulo: Edusp, 2011. Chai-na, alusão sintomática da pronuncia da 
palavra China em inglês e que em mandarim significa “demolir-ai” 
44

 BURROUGHS, William. O almoço nu. Tradução de Mauro Sá Rêgo Costa e Flávio Moreira da Costa. São 
Paulo: Editora Brasiliense, 1986.  p.19. 
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olhar os cacos o sujeito descuidado e de reflexo lento, diria: “o copo perdeu a forma” e não “o 

copo quebrou”45.  A cidade não se encontraria mais subordinada à funcionalidade. Emerge 

uma versão criativa em que sua utilidade é relativizada no momento formal em que se 

encontra.  Momento correspondente ao da queda. Como em um salto de pára-quedas, em 

estado de imponderabilidade onde o peso do corpo não é sentido e tem-se um momento em 

que visualmente a sensação é a de que a terra vem ao encontro do pára-quedista. A queda da 

cidade é quando ela vem de encontro, ela avança na iminência do contato que pode chegar ao 

dilaceramento de sua estrutura e, respectivamente, dos modos de habitá-la. A cidade perde a 

forma na excentricidade disseminada. “Inversão de perspectiva” diria Vanaigen.46 Mas, olhar 

para o seu fragmento isolado pode ser ainda resvalar na tentativa de recompor a sua 

idealidade.  Tentativa como nas gravuras de Piranesi que reconstituem o mapa de mármore da 

Roma Antiga a partir de fragmentos da Forma Urbis Severiana47. Entre os fragmentos existem 

vários hiatos de tramas descompostas. Nesses termos, tanto de inversão de perspectivas 

quanto de pulsões imaginárias nos hiatos, a cidade não precisaria mais ser definida, pois já se 

está falando sempre de outra coisa. E a linguagem inevitavelmente é reinventada em sua 

potência de fratura da própria linguagem – na sua potência poética (não necessariamente 

artística) – por alguém desacreditado da norma, da função, da objetividade, da racionalidade. 

Descrever a situação heterogênea para definir a cidade seria criar uma narrativa infinita. A 

cidade seria inclassificável e sua história, anacrônica. Por sua vez, a parcialidade do 

heterogêneo não se prestaria como totalidade definitiva. Escrever sobre os fenômenos 

urbanos que escapam da homogeneidade que define as cidades é de certo modo desvelar e 

desclassificar as bases de afirmação das grandes cidades na contemporaneidade: a sociedade 

racionalista que subordina a existência individual em função da organização social 

sedimentada no projeto de realidade.  

Uma trilha arriscada para se delinear a cidade - e, portanto, passível de virar teoria aceita, 

rechaçada ou contestada - é tentar situar quando o sujeito se sente desacreditado nela, pois, 
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 Em uma conversa com um amigo, narrando sua viagem a Cuba, me contou esse episódio: ao deixar 
quebrar um copo, um cubano lhe disse pausadamente, “o copo perdeu a forma”.  
46

  Na crítica da vida cotidiana nas cidades contemporâneas, escreve Vanaigen: “A criatividade sempre 
permaneceu marginal, suburbana. O urbanismo reflete bem as vicissitudes do eixo em volta do qual a 
vida se organiza há milênios. (...) Nesses labirintos onde a única coisa permitida é se perder, a proibição 
do jogo, do encontro do viver é dissimulada por trás de quilômetros de vãos envidraçados, na rede 
quadriculada de artérias, no alto dos blocos de cimento habitáveis. Não existe mais centro de opressão 
porque a opressão está em toda a parte”. VANAIGEN, Raoul. A arte de viver para as novas gerações. 
Tradução de Leo Vinicius. São Paulo: Conrad, 2002. p.254-256. 
47

 Cf. as gravuras de G. B. Piranesi: Pianta di Roma e Frammenti di Marmo della Pianta di Roma, ambas 
de 1756.  Imagens disponíveis respectivamente em:  http://www.relewis.com/piranesi-roma_map.html 
e https://it.wikipedia.org/wiki/Forma_Urbis_Severiana 

http://www.relewis.com/piranesi-roma_map.html
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nesse lugar, me parece que o projeto de realidade estaria posto em xeque. Num extremo, 

distantes da idéia de sujeito cidadão, emergiria uma série de excluídos fundamentais à própria 

constituição funcional da cidade: os moradores de rua, vagabundos, mendigos, velhos, loucos, 

doentes, delinqüentes, imigrantes clandestinos, refugiados, desempregados, proletários, 

estudantes, prostitutas, minorias que sofrem toda sorte de preconceitos.48 E, no outro 

extremo, teríamos que olhar para o cidadão exemplar, endividado infinitamente e crente na 

realidade homogênea que encarna o homem, heterossexual, branco, razoável, trabalhador de 

classe média, qualquer. Esses extremos49 são desacreditados quando experimentam uma 

situação urbana onde não há quase nenhuma garantia identitária com a idéia de sujeito e 

conseqüentemente com a “forma subsidiária” que define a cidade. Entre esses extremos a 

descrença na homogeneidade perpassa a qualquer um disposto por ali. Estranha generalidade 

às avessas, a da disposição à experiência para qualquer um. Em que o qualquer um é o outro 

qualquer que se encontra, ainda que em sensação, de fora dos modelos identitários do sujeito. 

Os dois extremos não formam uma oposição binária, mas limites expansíveis para situações de 

experiências infindáveis entre eles. Por sua vez, a ocorrência de uma espacialidade diferente 

daquela útil e funcional é, a princípio, tão somente subsidiária à alteração provocada pela 

experiência. Alteração que, distorcendo a realidade homogênea, desloca o sujeito e seus 

modos de percepção e de entendimento do mundo, repercutindo sobre seu entorno imediato. 

Nesse sentido, a espacialidade emerge como um dos restos da experiência. É sobre essas 

situações limites do sujeito fora de si, esse outro qualquer entremeado nos restos da cidade, 

que tenho pensado a noção de espacialidades da experiência.  

No movimento da experiência, em seu excesso, a noção de cidade escapa. A experiência é uma 

vivência arriscada, pois coloca o sujeito fora de si e, conseqüentemente, coloca o 

conhecimento racional em crise fazendo emergir um não saber. Quando ela é pensada em seu 

espaço-tempo de acontecimento, ou seja, nas espacialidades que produz, ela contesta, mesmo 

sem querer, a homogeneização da cidade.  A partir daí emergem ao menos dois problemas de 

inadequação epistemológica. O primeiro é que não existe um modelo espacial prévio ou 
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 Em sua Cartografia infernal da miséria, Onfray delineia essas personagens que compõe os círculos dos 
malditos, dos reprovados e dos explorados que estão por ai nos cotidianos das cidades. Cf. ONFRAY, 
Michel. Política do rebelde. Tratado de resistência e insubmissão. Tradução de Mauro Pinheiro. Rio de 
Janeiro: Rocco, 2001. p. 60-88. 
49

 São opostos de um mesmo imperativo transcendente, não operando por binaridade. Assim como os 
extremos na noção de sagrado em Bataille são uma variação entre o mais alto e o mais baixo, em que 
sacer é tanto sagrado quanto doença, aquilo que não pode ser tocado tanto por sujar quanto por se 
sujar. 
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exemplar para tais espacialidades da experiência50. Não é uma opção fácil e nem garantida, 

mas não existe um objeto definido – se é que existe objeto -  para se pesquisar. Nesse sentido 

falo de “cidades que não existem” pelo viés de que não são definíveis a priori e nem 

capturáveis quando definidas a posteriori. O segundo é que a tendência fenomênica das 

espacialidades da experiência é apropriada facilmente pela vida homogênea no plano da 

racionalidade e da cientificidade, e o que era  algo que escapa à essa condição pode virar  

exemplo de resistência, de restituição binária, forçando até uma aproximação política51 em 

conclusões adequadas à academia.  

A dimensão política das espacialidades da experiência é indissociável da contestação in loco do 

ethos ocidental. Contestação que prioriza o heterogêneo nos modos de perceber e de 

compreender o mundo. Contestação da tendência de controle que domina ou pretende 

dominar até as subjetividades e faz uma planificação das diferenças, como nos discursos de 

inclusão. Uma questão que se coloca é sobre a possibilidade de se traçar uma ética pautada na 

diferença a partir da experiência da cidade. O heterogêneo é o fracasso do arquitetural, mas às 

vezes aquilo que o suporta. Os documentos dos restos do heterogêneo na cidade estão aí 

desde os acontecimentos mais ordinários. E, nesse sentido, diria mesmo que são dominantes e 

que constituem as cidades - deixando a cargo das disciplinas e gestões políticas a tentativa de 

resistir, combater e capturar o heterogêneo – se essa afirmativa não fosse uma recaída naquilo 

que substantiva a homogeneidade. Os restos da cidade embotam a tentação da totalidade e 

favorece alguma agilidade na sua comunicação desviada. E, talvez, nessa rota de fuga que os  

seus documentos aparecem no texto, eles vão emergindo na atualização conceitual e não raro 

contestando-as, isto é, colocando-as em movimento no pensamento experimental.  

Parece-me, então, que para desviar da crítica hegemônica será preciso investir na subversão 

da comunicação. Não querer significar a cidade e, nesse sentido, infiltrar na linguagem e 

explodi-la no subterrâneo, explicitando seus silêncios e polifonias semânticas, seus hiatos de 

sentido que diante de um “não saber”  tornam possível um “gaio saber” sobre a cidade. Por 
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 Nesse sentido contestando a “forma subsidiária” a cidade é informe. Na concepção de Bataille o 
“informe não é só um adjectivo com determinado sentido mas um termo que serve para desclassificar e 
em geral exige que todas as coisas tenham a sua forma”, ou seja, que tenha a sua forma singular num 
dado momento experimentado.  Cf. Informe In: BATAILLE, Georges. A mutilação sacrificial e a orelha 
cortada de Van Gogh. Tradução de Carlos Valente. Lisboa: Hiena editora, 1994. p.99. 
51

 Às vezes, confundindo as dimensões políticas como luta entre opostos, ou no encantamento holístico 
que se detém somente na primeira parte da frase, célebre, de Deleuze e Guatarri: "Em suma, tudo é 
político, mas toda política é ao mesmo tempo macropolítica e micropolítica".  1933 – Micropolítica e 
Segmentaridade. In: DELEUZE, Gilles; GUATARRI, Félix. Mil platôs. Capitalismo e esquizofrenia. v.3. 
Tradução de Aurélio Gerra Neto, Ana Lúcia de Oliveira, Lúcia Cláudia Leal e Suely Rolnik. Rio de Janeiro: 
Editora 34, 1996. p.90. 
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isso insisto na coincidência do pulso do pensamento experimental com a escrita, ou com uma 

escrita que pode ser quase-literária sem ter comprometimento com o campo dominado da 

literatura, ou mesmo de uma escrita como possibilidade experiência. E um pensamento crítico 

afirmativamente não homogeneizante é um “por em crise” que contribui para a própria 

revisão disciplinar sobre as cidades, com possibilidades de captura, alargamento ou implosões 

na disciplina. No meu “idealismo” – recaída peremptória -, com chances de rupturas nesse 

paradigma transcendente que define os modos de se pensar e realizar a produção do urbano e 

de se realizar na cidade diante do já dado em seus restos de heterogêneos. 
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II.II – A cidade à mostra, metodologia para insignificâncias 

 

Método deste trabalho: montagem literária. Não tenho nada a 

dizer. Somente a mostrar. 

                                                          Passagens, Walter Benjamin 

 

A dificuldade de se pensar sobre o heterogêneo na cidade, sem se traçar uma oposição binária 

com o homogêneo, me parece decorrente de sua significação movente, que não é dependente 

de uma definição prévia, nem subordinada a qualquer modelo. Desse modo, o heterogêneo na 

cidade não compactua com a idealidade e a utilidade de bases transcendentes inerentes ao 

pensamento ocidental que possibilitaria a sua abstração apriorística. Seria o caso - em uma 

dialética improvável, sem oposição binária, mas partindo da violência elementar de dois 

termos em atrito - de delinear alguma definição sobre a cidade capaz de um desvio 

significativo do utilitarismo, como se fosse possível re-significar a definição a tal limite que não 

existiria nem um ponto de partida nem de chegada e que coincidiria com seu movimento 

alterante. Ela não seria definida por um modelo estrutural ou gerativo, mas tampouco 

relativizada no “pode tudo” como opção aleatória no entremeio utilitário. Sua coerência 

adviria ao praticar o desvio do útil, fraturando a linguagem ao ativar a experiência, essa 

travessia perigosa para o pensamento, na expressão que delineia a cidade fora da utilidade. O 

que implica em formas de pensar não subordinadas ao racionalismo. 

Os "Wixáritari" (huicholes)52, grupo indígena do México, anualmente realizam a peregrinação 

até o deserto em San Luis Potosí, que consideram como seu sítio sagrado, o “centro do 

mundo” (Wirikuta), onde ocorrem as cerimônias rituais com uso de peiote. O xamã guia a 

viagem orientado por Tatewari  (Nosso Avô Fogo), conhecido também como o deus peiote 

Hikuri. A viagem refaz o trajeto de seus antepassados que caminhavam 300 Km para chegar ali, 

e cada peregrinação corresponde a um percurso singular. Durante a viagem eles praticam 

rituais, entram em estados alterados de percepção53 e vão re-nomeando elementos naturais, 

                                                           
52 Cf. SCHULTES, Richard E.; HOFMANN, Albert: Plantas de los dioses. Orígenes del uso de los 

alucinógenos, FCE, México, 1993.     

Cf. O vídeo Un Viaje con los Huicholes: https://www.youtube.com/watch?v=BfjxyG4p1dE 
53

“Se inicia entonces ‘el peligroso tránsito hacia el otro mundo’. Este paso consta de dos etapas: ‘la 
primera es el puente hacia las nubes estruendosas y la segunda, la separación de las nubes. Esto no 
representa un lugar en la Tierra sino que pertenece a la ‘geografía de la mente’; para los participantes, 
pasar de una etapa a otra es un evento lleno de emoción… la cacería del peyote es un regreso a 
Wirikuta, al paraíso, al arquetípico principio y final de un pasado mitológico.” In: http://mind-

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Peiote
https://www.youtube.com/watch?v=BfjxyG4p1dE
http://mind-surf.net/wp/a-la-caza-de-peyote-el-ritual-wixarika-en-busqueda-del-hikuri/
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objetos ao redor e a si próprios. No sítio sagrado re-nomear é colocar a significância em 

movimento na experiência, no “perigoso trânsito para outro mundo” de um devir-planta, de 

um devir-animal. É retirar o apriorismo da linguagem no reconhecimento do mundo dado54. O 

território é visitado como se fosse à primeira vista e está fora do mundo da utilidade. A 

dimensão fenomênica, essa “geografia da mente” adquire autonomia dos ardis cerebrais que 

normatizam as funções na realidade. A viagem ao “Deserto do amanhecer” é sempre única, a 

paisagem se encontra em mutação em cores brilhantes como na canção do peiote55. O 

território freme para o olhar transfigurado e transfigurador56. Se a cidade, fosse visitada sobre 

esse prisma ela apareceria movediça como um território de travessia perigosa. A cidade seria 

mirada nessa incomensurabilidade de suas definições e poderia ser enunciada na fragilidade 

(impossibilidade) de sua totalidade, na comunicação da experiência singular sem pretensão 

exemplar e na potência alterante, na violência elementar que anima seu movimento. 

Nesse sentido não teríamos nem exemplos, nem definição significativa para a cidade. Mas se 

teceria um pensamento que colocaria em movimento de alteração a definição de cidade a 

partir daquilo que nela se encontra dado. Esse já dado aparece em diversas temporalidades, 

seja por sedimentação, como na narrativa histórica e mítica, seja por imediatismo, como no 

acontecimento ordinário e na experiência sem querer, e mesmo por esforço de previsibilidade, 

como na investida das utopias e nos “furos” que acontecem no projeto de realidade. Quais 

serão, então, as possibilidades de um “método”, essa eleição de jeitos, para falar do já dado, 

mas de um jeito que não existe num sentido prévio? Talvez, no frescor de olhar para a cidade 

pensar sobre ela para além de sua identidade utilitária. Estranhá-la no óbvio. Contestar as 

                                                                                                                                                                          
surf.net/wp/a-la-caza-de-peyote-el-ritual-wixarika-en-busqueda-del-hikuri/. O Sagrado aqui adquire o 
sentido da ambigüidade entre o mais alto e o mais baixo. 
54

Como no mito de Babel em que YHWH, o então deus impronunciável, clama seu nome como Bavel 
(babel que significa confusão), instaurando a confusão da linguagem e o desentendimento. Cf. DERRIDA, 
Jacques. Torres de Babel. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2006. Tradução de Junia Barreto. p.17-18. Fora da 
dimensão mítica, mas na “mítica” científica, as teorias cognitivas demonstram que reconhecemos as 
formas mais pelos nomes do que por suas características fenomênicas, o que leva a pensar sobre os 
processos de construção de realidade apriorísticos do mundo homogêneo.  
55

“No lloren, hermanos, no lloren. / Porque vinimos a gozar, / llegamos por esta jornada, / para 
encontrar nuestra vida. / Porque todos somos, / todos somos, / todos somos hijos de, / todos somos 
hijos de / una brillante y colorida flor, / una flor llameante. / Y no hay nadie, / no hay nadie, / que 
lamente lo que somos” In: FURST, Peter T., Alucinógenos y cultura. México D.F.: FCE, 1980. p. 234-
235.  Disponível em: https://fradive.webs.ull.es/practica/huich/p4a.html 
56

 Uma espécie de espaço ativador da experiência, como naquelas paisagens de Ajlon fremidas no texto 
de Jean Genet: “Isso acontecia conosco: algum órgão estava perturbado e nos perturbava, ou então, de 
repente, nós víamos ou acreditávamos ver melhor o mundo. Então um lugar, freqüentemente vazio, 
sem nenhum humano, sem animal, fosse ele uma larva de borboleta, mas musgos, seixos, relvas, grama 
pisada numa fuga, de repente, muito amavelmente, cada objeto se imantava mutuamente, e o lugar 
tremia sem ter se mexido. Ele havia – ou era a muito tempo – erotizado-se. Eram os prados de Ajlon. 
Eles esperavam apenas um sinal, mas de quem?”GENET, Jean. Um cativo apaixonado. Tradução de 
Cláudia Fares. São Paulo: Arx, 2003. p.150. 

http://mind-surf.net/wp/a-la-caza-de-peyote-el-ritual-wixarika-en-busqueda-del-hikuri/
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formas transcendentes de pensar. Pensar como quem vê o insignificante passeando 

perigosamente por ela. Desejar o perigo. E, ao comunicar, não mais procurar, não exemplificar, 

“somente mostrar” o movimento alterante que a consiste no documento mais ordinário. 

Documento que nada prova a não ser da potência de alteração. Então o que “sobrevive” no já 

dado, por sua vez, é a potência da alteração, a violência elementar que lança o que for para 

fora de si. Mas como dobrar todo esse movimento arriscado sobre o campo disciplinar do 

urbanismo, lançando-o para fora de seu campo de atuação, e mesmo sobre aquilo que 

assumiria alguma forma e que seja esta escrita que te mira?  

O modelo exemplar já não serve e rebaixado não passa de mais um documento fustigado. Por 

à mostra esse documento fustigado é emergir a parte maldita57, para nos referenciarmos na 

terminologia batailliana, da cidade. Na parte maldita da constituição da cidade aparecem 

espacialidades da experiência. Elas contestam, na evidência do resto, a estrutura cuja imagem 

coincide com a arquitetura em sua abrangência geral, arquitetural, e no urbanismo como 

projetos estruturantes para a cidade. Parte excretada e que fica de fora do utilitarismo. Dada 

sua disposição, os discursos, saberes e visibilidades dos campos disciplinares e seus adjacentes, 

não querem discuti-la, olhá-la ou senti-la, e tampouco conseguem capturá-la. Mesmo quando, 

valendo-se da generosidade feudal da ciência, tentam capturá-la,  quando muito, evidenciam-

na por uma folclorização opressiva tomando a sua parte maldita como modelo ou exemplo 

subversivo que não passa da invenção de um par binário que reforça o lugar da bendita parte 

hegemônica.  

Por sua parte negativa de antemão, no silêncio provocado de um desvio da crítica hegemônica 

na sua aparição comunicada, a espacialidade da experiência já zomba do saber-poder 

instituído e realiza sua contestação como quem dança saindo pela culatra. Dança obscena, 

diriam os moralistas da produção do espaço. Dança nua, com o alerta de Man Ray: Danger / 

Dancer58. Parece que em tal aviso concentra-se a crítica direcionada à linguagem, às suas 

definições e prescrições projetivas e, porque não, projetuais, ou seja, direciona-se à fratura das 

relações de poder implícitas no jogo das linguagens. Seria contraditório, portanto, forçar uma 

binaridade que buscasse definir as espacialidades da experiência na contraposição dos espaços 

e usos estabelecidos nas cidades, na realização da negação desses espaços e usos e, muito 

menos, em especulações de como deveriam ser. Não se trata de eleger os espaços 

marginalizados na produção do espaço urbano como exemplos privilegiados, como o caso das 
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 Cf. BATAILLE, Georges. A parte maldita precedida de a noção de dispêndio. Tradução de Júlio Castañon 
Guimarães. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.  
58

 Danger / Dancer: estrutura em alteração na dimensão erótica transgressiva? Cf. um extrato do filme 
de Man Ray em : https://www.youtube.com/watch?v=wpNK1-h1Dns.  
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favelas e guetos. Assim, a espacialidade da experiência não pode ser um termo sintético 

comunicado nem um exemplo definível, mais do que o arruinamento da estrutura em obra 

desde suas materialidades às suas comunicabilidades.  

Na indagação sobre as espacialidades da experiência trata-se de ir de encontro ao excesso 

desastroso de uma evidência babélica. Um chamado fulgurante para a experiência que está aí, 

ali, acolá e que não depende necessariamente da marginalização real ou heróica das exclusões 

urbanas. Os documentos das espacialidades da experiência estão dados na profusão dos 

possíveis. Estão logo ali fora. Documentos que aparentemente podem ser quaisquer uns, 

desde que implicados e implicantes com a contestação estrutural do pensamento e da 

produção sobre o urbano. Desde que mostrem a cidade como uma travessia perigosa para 

quem estiver disposto. Saindo da insignificância para o blefe da insurreição. Uma aposta vaga. 

Aqui, outro problema se evidencia para o campo disciplinar, na dificuldade em dobrar os 

documentos das espacialidades da experiência sobre o urbanismo. Parece que a mobilidade 

própria dessa investigação associada à tentativa de aderir na própria escrita uma carga 

experimental faz burlar os limites urbanísticos mais do que alargá-los. Um risco de devaneio 

“filosófico” e de documentação “artística” fica na espreita. Risco que, a meu ver, não chegaria 

nos limites da radicalidade experimental desejada. Daí o apelo de uma estruturação movediça, 

em recair no urbano desmanchando-o como tarefa de Penélope às avessas. Anunciar a falência 

da cidade útil destecendo seu manto mortuário, toda essa ideologia que corresponde às suas 

realidades na alegria e na tragédia da liberdade à vista. 

O plano de conhecimento dessa tarefa coincide inicialmente com a comunicação de um não 

saber, pois o risco da travessia perigosa na cidade é não conseguir significar esse 

acontecimento. O problema posto é o das limitações da linguagem para expressar aquilo que 

participa da realidade mas que não está no estrato da significação. É aquilo que não se pode 

dizer numa linguagem objetiva que não tem a utilidade do sentido na comunicação. Na mina 

de despejo de lixo radioativo de Onkalo na Finlândia, uma das preocupações é quanto à 

sinalização, pois a radiação ali pode durar cerca de 100 mil anos e não se conhece nenhuma 

linguagem humana que tenha durado tanto59. Desse modo seria preciso adentrar nas 

temporalidades da comunicação da espacialidade da experiência e convergir os meios 

expressivos que figuram como brilho de estrelas mortas na constelação da experiência. 

                                                           
59

Como responde Burroughs em entrevista a Conrad Knickerbocker: “Penso que as palavras são um 
enorme desvio, a maneira lenta e antiquada de fazer as coisas, um instrumento precário, e no futuro 
serão deixadas de lado provavelmente mais cedo do que pensamos.”p.141. In: Os escritores: as 
históricas entrevistas da Paris Review. Tradução Christian Schwartz e Sérgio Alcides. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1988.  
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Pensando a escrita sobre as espacialidades da experiência é na mostra de seu documento de 

resto estelar que se possibilita, mas não se garante, a violência elementar da potência da 

experiência que descortina ao sujeito e leitor a travessia arriscada de um não saber.  

Não em parece uma questão de profundidades. Trata-se de perscrutar na superficialidade, 

mostrar a fragilidade na casca frágil que fratura o saber. Por sua vez, seu material 

expressivo, os documentos das espacialidades da experiência, não se encontra tanto nos 

livros – depositários oficiais do saber - quanto nas informações vagas da internet e do lado 

de fora das bibliotecas. A proposta da construção de um pensamento a partir de detalhes, 

fragmentos, de documentos não oficiais e duvidosos, já foi posta em prática por diversos 

intelectuais, artistas e escritores no decorrer do século XX60. Os documentos também não 

poderiam ficar de fora do movimento alterante. Assim, me interesso pelo caminho nas 

margens da recomendação acadêmica, tramando o desenvolvimento conceitual com fatos 

insignificantes, improváveis ou aparentemente menos relevantes como, por exemplo 

imediato, os do noticiários de jornais e de TV. Desses mesmos do tipo que Agamben61 

anunciava como indícios da expropriação da experiência na contemporaneidade. Um exercício 

de passada rápida pelas notícias do telejornal Bahia Meio Dia apagando as amarras 

reacionárias e anoto os seguintes fragmentos: “alguém burlando todas as normas construiu 

uma casa no meio da rua”,  “moradores fazem protesto quebrando asfalto e impedindo a 

passagem de veículos”,  “as ruínas de grandes obras inacabadas em Salvador são confundidas 

com arte urbana”.... e por aí vai.  Uma imagem deslocada, uma caminhada despretensiosa pela 

cidade, um fragmento de filme, uma narrativa potente, uma conversa de esquina, também 

podem aderir na atualização de um pensamento sobre o heterogêneo. Pensamento que se 

produz tanto a partir dos documentos encontrados por aí, no arquivo do mundo, quanto nas 

espacialidades experimentadas por mim e que adquirem algum aspecto de documento. São 

aberturas sem fim que dependem das eleições que vêm com a escrita. Mas mesmo em 

documentos mais legitimados, como os dos artistas, escritores ou teóricos citados nessas 

linhas, o que parece me atrair é o que nele é menos visível, quase insignificante, ordinário. 

Talvez seja um jogo de rebaixamento para amplificar as subversões, mas talvez uma disposição 

política, abrindo a qualquer um ao plano movediço de modo abrangente na subversão cultural 

e de modo especifico nos modos sensíveis de realidades da cidade. Parece que o que me resta 

é começar a experimentar as coincidências de documentos ordinários para movimentar a 
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Caso de Warburg, Benjamin, Bataille, Burroughs, Tzara, Eisenstein, e por ai vai, só para citar alguns de 
uma lista extensa. 
61

Cf. AGAMBEM, Giorgio. Infância e história: a destruição da experiência e a origem da história. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2008. 
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potência alterante. Traçar uma diagramática pré-textual, escrever e trazer à tona a violência 

elementar de um “som bárbaro”62 que me assombra e me faz rir. 

A comunicação da experiência adviria desse violento e risível jogo entre os documentos. Surge 

uma topografia de aproximação e distanciamentos entre os documentos, uma concatenação 

para outros modos de pensar e ao mesmo tempo apresentando alguma eleição objetificada. 

Do recurso da montagem63 desses documentos se derivam outros meios expressivos. Uma 

linguagem diferente emerge, mas ela seria um gaio saber para a conversa comum? Para 

provocar essa conversa outra, me parece necessário se pensar a montagem a partir da relação 

entre texto e imagem e as repercussões de sua comunicação. O que talvez encaminhe  o 

sentido do texto no atrito com as imagens, um texto imagético. Texto condizente a um 

pensamento por imagens 64  cuja montagem funciona por cortes, descontinuidades, 

aproximações e distanciamentos de realidades díspares, cheias de hiatos. E que vai se valer do 

jogo de documentos desterritorializados, reterritorializados e “abandonados à sua ondulação 

figural”65. Estranha dialética do inacabado em uma montagem que se realiza no entre dois ou 

mais. Em que a produção de sentido passa por extrair o documento de seu contexto, recortá-

lo e afrontá-lo com outro extraído em condições parecidas para posteriormente abandoná-los 

à multiplicidade significativa. Parece-me que não deixa de ser uma operação de tendência à 

insignificância, ao desaparecimento. A construção dos documentos aproxima-se nesse ponto à 

de uma impessoalidade, pois retorna na sua mostra como experiência de um não saber que 

lança o sujeito para fora de si. No plano do pensamento, resulta na instabilidade discursiva que 

não deixa de ser uma instabilidade do sujeito. O que também não deixa de ser, conforme a 

disposição de cada um, o esgarçar da própria identidade do sujeito que quando lê, olha, 

imagina, se afronta com a falta de significação prévia, se agarra na obscuridade da memória. 
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 “Em seus edifícios, quadros e narrativas, a humanidade se prepara, se necessário, para sobreviver à 
cultura. E o que é mais importante: ela o faz rindo. Talvez esse riso tenha aqui ou ali um som bárbaro.” 
BENJAMIN, Walter. Experiência e pobreza. In: Obras escolhidas. Vol. 1. Magia e técnica, arte e política. 
Ensaios sobre literatura e história da cultura. Prefácio de Jeanne Marie Gagnebin. São Paulo: Brasiliense, 
1987. p. 114-119.  
63

“A memória é uma ilha de edição”, escreve  Waly Salomão no verso inicial de seu poema “Carta aberta 
a John Ashbery”. 
64

 Como nos cut up do já citado Burroughs ou no Atlas Mnemosyne de Aby Warburg, espécies de críticas 
culturais em que se aderem palavra e imagem sem hierarquias. 
65

MICHAUD, Philippe-Alain. Aby Warburg e a imagem em movimento. Tradução Vera Ribeiro. Rio de 
Janeiro: Contraponto, 2013. p.301. 
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Trama de evocação do engrama66, essa transmissão de energia no tempo que atualiza a 

vertigem do homem branco, o sujeito e cidadão exemplar. 

O paroxismo da escrita se instaura na montagem do texto. Montagem que indicia uma 

proximidade literária e ensaística, que se vale do atrito entre as imagens e das mesmas com o 

texto, que joga com o texto imagético sobre o próprio texto esgarçando a identidade 

significativa atingindo até o sujeito leitor, esse outro qualquer. O cut up67 de Willian Burroughs 

é um procedimento literário que se aproxima desse esgarçamento. Trata-se de uma técnica 

aproximada da montagem cinematográfica, com justaposição de textos e imagens de modo a 

alterar o significado prévio deles diante de um contexto por vir, que não se encerra na 

montagem de modo a possibilitar ao leitor um campo livre para associações. Mas “agora já 

podemos sair do cinema”. A experimentação do cut up demanda olhar para fora para se 

estabelecer a justaposição entre o que está acontecendo fora e o que se está pensando. 

Produz a coincidência psíquica, que se lança desde dentro, com a fenomênica, que se lança 

desde fora. E para tanto, é preciso olhar com alguma presença para a realidade circundante, 

para o acontecimento ordinário na cidade. Associar esses recortes ordinários à trama do 

pensamento e operacionalizar a montagem para sentidos que não se definem previamente. 

Como essa técnica está indissociada do acontecimento de fora do sujeito, do espaço-tempo 

que consiste na exterioridade a ele, me parece que ela se adequa a produção de um 

pensamento entre a exterioridade e o próprio sujeito. Isso porque essa técnica se vale do 

documento ordinário - no caso em questão, o acontecimento ordinário na cidade -  afrontando 

os sentidos e o pensamento, colocando o sujeito sob impacto da exterioridade, seja na sua 

experiência, seja na sua comunicação. Tem-se no mínimo uma dupla violação: a primeira do 

sentido que encaminha a montagem para a insignificância do acontecimento ordinário e da 

produção obscura de sentido; e a segunda no estatuto do sujeito que vacila diante de um não 

saber ao qual se defronta. 
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 A função da memória no conceito de engrama criado por Richard Semon é de preservar e transmitir a 
energia no tempo e o engrama é a marca na memória capaz de ativar essa energia. Cf. MICHAUD, 
Philippe-Alain. Op.cit. p.296. 
67

Assim Burroughs descreve um de seus procedimentos de cut up’s:“Uma certa justaposição de texto e 
de imagem. (...) Leio no jornal alguma coisa que me lembra ou que tem relação com alguma coisa que 
escrevi. Então recorto a fotografia ou o artigo e o colo no álbum de recortes, ao lado de um trecho de 
meu livro. Ou, se estou andando por uma rua e de repente vejo uma cena de meu livro, fotografo-a e 
coloco-a num álbum de recortes. (...) Em outras palavras tenho me interessado precisamente na 
movimentação da palavra e imagem em linhas de associação, muito, muito complexas”. In: Os 
escritores: as históricas entrevistas da Paris Review. Tradução Christian Schwartz e Sérgio Alcides. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1988. p.143. 
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Essa trama complexa é indiciada na própria maquinação do cut up na estranha dialética 

requerida como procedimento por Burroughs em A revolução electrónica68.No exercício de 

liberar um poder letal, virótico, próprio das palavras, e a capacidade de alteração de realidades 

que isso proporciona, ele estabelece um procedimento utilizando três termos passíveis de ser 

misturados, utilizando o que ele chama de gravadores. Reinventando o mito do Homem 

branco, que inclusive estaria em plena simbiose com o vírus da palavra, ele chama o 

1°gravador de Adão, trata-se do alvo da transformação, o que assume a imagem do homem à 

semelhança de Deus (aquele já anunciado como modelo identitário: o branco, macho, 

produtivo, razoável, qualquer...) e, expandindo para o campo investigativo e de combate sobre 

o ideal e o projeto. O 2° gravador é a Eva, feita numa embriaguez de Adão, ela é o meio, a que 

movimenta, a erótica, a feminina.  Ela é feita de um pedaço da costela de Adão, feita do resto 

ela é a dessemelhança. E o 3°gravador é Deus, o que censura, a morte, a alteração da 

realidade, a exterioridade. O segundo termo realiza o movimento de esgarçamento, de 

dilaceramento do 1° termo. A potência do feminino convergindo numa dimensão erótica, de 

transgressão numa violência elementar sobre a imagem do sujeito. O primeiro termo é 

rebaixado e se mantêm na sua baixeza, sem qualquer transcendência, enquanto é atacado a 

partir da realidade dada. As resultantes dessa dimensão erótica marcam uma morte, mas não 

como um fim, sem qualquer prerrogativa teleológica, mas como cisão da sua semelhança com 

Deus. O que resta é um termo irredutível de aprovação da vida, como termo de alteração de si 

e da realidade. Mais e mais fremores e silêncios nos desertos de San Luis Potosí e de Ajlon.  

Nos termos da montagem acima enunciados, me parece que a cidade poderia ser o segundo 

termo, aparecendo como exterioridade extratora, e ocuparia a dimensão erótica, esse lugar de 

violação do sujeito. Cidade Eva, cidade da dessemelhança em que se amalgamam 

espacialidades irredutíveis na exterioridade realizada. Tal cidade aparece à mostra ora como 

termo de atrito rebaixando o sujeito, ora insignificante na imagem da espacialidade da 

experiência. A montagem experimental como essa potência de alteração, tanto da significação 

como do sujeito, estreitada com a imagem da exterioridade que encarna na cidade, e nas suas 

irredutibilidades heterogêneas a partir das espacialidades da experiência, anuncia e 

problematiza a hipótese e a metodologia derivantes para a investida dessa escrita.  

Por ora, a escrita vai consistindo sua hipótese na confusão do mote desejante e sua 

metodologia na dependência estilística, talvez, na montagem como um cut up. Ela vai 

consistindo no desejo que atrai e trai a pesquisa em torno das dobras da experiência na cidade 
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 BURROUGHS, William. A revolução electrónica. Tradução de Maria Leonor Teles e José Augusto 
Mourão. Lisboa: vega, 1994. 
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erotizada e dilacerante. Na mostra de seus documentos sintomáticos de outros modos de 

experimentá-la e de comunicá-la, tendendo a re-arranjos de sociabilidades imprevistos e, 

talvez, numa política obscura. Na convergência que encanta e incomoda, que incita o leitor  os 

transe, indo de encontro às re-aparições insubordinadas de espacialidades da experiência no 

urbano tramando noções e documentos variados e, às vezes, improváveis, ou mesmo, 

insignificantes. Onde pululam imagens, fraturam-se linguagens e propriedades coincidindo 

com noções que vão consistindo em contestações da base transcendente do pensamento 

ocidental, contestações de onde se sustenta fragilmente outros modos de suportar realidades.  
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II.III- O valor de uso69 de G.Bataille acerca dos fenômenos urbanos 

 

Na aparência, no desenvolvimento morfológico os homens só 

representam uma fase intermediária entre os macacos e os 

grandes edifícios. 

                                                   Arquitetura, Dicionário crítico, Georges Bataille 

 

As noções enunciadas no título desta investigação num crescendo suspeito de recaídas -  

radicalmente outro nas cidades, espacialidades da experiência e heterologia urbana, – vão 

consistindo de modo fugidio, adquirindo significações diversas no movimento da própria 

escrita.  Acima, aproximei a investida da escrita coincidindo com a metodologia investigativa 

na montagem derivada do atrito de textos e imagens de documentos variados, em que o 

acontecimento ordinário na cidade é o indício da espacialidade da experiência que lança o 

sujeito para fora de si e que possibilita significações heterogêneas para a cidade. De algum 

modo delineei o campo problemático para a consistência da investigação e da forma de 

escrita. Mas ainda existe um hiato no título dado no hífen - traço de união ou subtração? -em 

que se segue o “a partir de Georges Bataille”. Cabe então enunciar onde o pensamento de 

Bataille aparece: na entreidade e no pulso dessa escrita. Na entreidade - essa espacialidade da 

amizade na diferença – pois seu pensamento está inserido no recorte que não o assume nem 

como início nem como fim, ou seja, ele não define um sistema estruturante para qualquer 

pensamento70 aderente, ao passo em que se debruça sobre um entendimento de realidade 

como fenômeno parcial e irredutível com ênfase no que escapa do mundo produtivo e útil. E, 
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 Segundo o marxismo, o valor de uso corresponde à utilidade definida pelas propriedades físicas de um 
objeto, a uma realidade material específica de qualquer forma social de riqueza. Concepção que pode 
ser alargada do objeto aos sujeitos, já que faz tempo que a vida humana se aproxima da mercadoria, 
anunciada na espetacularização em Debord, Cf. DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo. Rio de 
Janeiro: Contraponto, 1997.; socializada no controle em Deleuze, Cf. DELEUZE, G. Post-scriptum sobre as 
sociedades de controle. In: Conversações. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1992.   Tradução de Peter Pál Pelbart.;  
e atualizada na crítica ao capitalismo contemporâneo do  Grupo Krisis, de Rober Kurtz.  
Cf. http://grupokrisis2003.blogspot.com.br/2009/06/textos-em-outros-idiomas.html. 
O próprio Bataille, em sua investida crítica no léxico e concepções marxistas, escreve sobre o valor de 
uso contestado pelo inútil ou dispêndio improdutivo. Cf. BATAILLE, Georges.  La valeur d’usage de D.A.F. 
Sade . In : OEuvres complètes, t. II. Paris: Gallimard, 1970. E cf. BATAILLE, Georges. El limite de lo útil. 
Tradução de Manuel Arranz. Madrid: Losada, 2005.  
70

 Como é o caso das grandes matrizes filosóficas do ocidente. 
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no pulso71, como forma de aparição nessa investida, um tanto musical, fluindo do subterrâneo 

e fazendo escorrer esta escrita, o pensamento de Bataille irrompe pontualmente coincidindo 

com alguns de seus conceitos ou noções, ora como sinônimos recaídos, ora citados no plano 

de consistência teórica do texto, ora derivados na aproximação dos termos e noções que 

tangem dessemelhanças.  

A atração inaugural por Georges Bataille (1896-1962) emana do seu pensamento no olho do 

furacão. Isso porque ele traça a crítica de seu tempo moldado nos pensamentos basilares do 

séc. XX, de Nietzsche, Freud e Marx, e estende sua crítica ao desenvolvimento do pensamento 

hegeliano recém chegado na França  na década de 30 do século XX via Alexander Kojève72. Seu 

texto apesar de ser extemporâneo no sentido do combate a qualquer idealidade 

transcendente se dirigia aguçadamente ao seu tempo e não se prestava à crítica hegemônica. 

Por isso enveredava na construção do pensamento de modo peculiar, em várias frentes: sobre 

a discursividade filosófica e científica, cotestando-a em tudo que foge desses domínios, àquilo 

que lhes é estranho, como a vida ordinária, e aquilo que lhes é estrangeiro, como outras 

culturas e seus modos de pensar não racionais. Dessa multiplicidade contestatória extrapolava 

algum desejo de alteração. Quanto à forma do texto ele faz aquilo que ele fala, trata-se de um 

pensamento informe 73  e heterológico. Um pensamento que assume a multiplicidade 

terminológica assombrando a linguagem. Que se empenha em algumas noções da tríade do 

pensamento do séc. XX subvertendo-lhes ou desviando-lhes o sentido. Que na investida sobre 

o que é radicalmente outro, acaba por assumir a alteração terminológica como prática de 

arruinamento da estrutura do pensamento. Isso que escancara um não-saber diante do sujeito 

fora de si. E, conseqüentemente, mais do que seguido ele traça desvios de si mesmo, o 

desdobramento do seu pensamento só pode ser um pensamento outro, alterado. O que não 

dá para seguir, mais do que encarar sua escrita como pistas falsas de uma estrutura, um aceno 
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 Espécie de temporalidade não subordinada ao cronômetro -  a derivada conceitual da mítica em que o 
deus (Cronos) se alimenta de seus filhos - e que desnuda o sujeito na disritmia própria de seu pulso 
(Kaíros) para mergulhar no dispêndio inútil (Aion) e se entregar ao caos imensurável da vida.  
72

 Alexander Kojève, considerado um dos interpretes mais extremos do pensamento de Hegel, realiza 
entre os anos de 1933 e 1939 uma série de seminários sobre a Fenomenologia do Espírito. Dentre os 
presentes, se encontravam Bataille, Sartre, Lacan, Merleau-Ponty e Queneau. Cf. KOJÈVE, Alexandre.  
Introdução à leitura de Hegel.  Rio de Janeiro: Contraponto, 2010. 
73

A noção de informe em Bataille aparece como uma contraposição combativa das dicotomias ou 
binarismos entre o universal da forma e o individual da matéria, entre a idealidade e a realidade, o 
espaço abstrato e o vivido. Estabelecendo um questionamento que pode ser resumido como crítica a 
transcendência e ao projeto de suficiência e plenitude que o acompanham. Essa crítica perpassa toda a 
sua obra e se dirige principalmente ao embate com o hegelianismo. A noção de informe, nos meandros 
da apropriação, também tem sido tomada como base para uma estética Batailliana, a esse respeito Cf. 
DIDI-HUBERMAN, Georges. La ressemlance informe ou le gai savoir visual selon Georges Bataille. Paris: 
Éditions Macula, 1995. Cf. BOIS, Yve Alain; KRAUSS, Rosalind; CENTRE GEORGES POMPIDOU. Formless: a 
user's guide. New York: Zone Books; Cambridge, Mass.: Distributed by MIT Press, 1997. 
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encantatório que conduz muitas vezes à armadilha, a um buraco sem saída ou a terrenos 

baldios recobertos por mato. Trata-se então de improvisar diante da tendência litânica de um 

pulso transgressor.  

Bataille foi um pensador, escritor, arquivista e místico ateológico atuante, seu pulso contínuo 

ou “problema vital”, ao meu ver é a retomada do heterogêneo irredutível, daquilo que nos 

distanciamos pela “opção” de vida formatada nas bases homogêneas. Questão que aparece 

sob várias formas em sua obra, cuja temática deriva da numismática à literatura erótica, do 

erotismo ao sagrado, do sacrifício à economia do dispêndio, do nascimento da arte ao 

sacrifício, da literatura à política, da estética à soberania, da experiência ao dilaceramento, da 

mística à militância política. Operando em uma chave de pensamento singular, ele atravessa 

vários campos disciplinares como a sociologia, a psicanálise, a etnografia, a economia, a 

filosofia, a literatura e as artes. E essas travessias utilizam os campos disciplinares como 

atalhos para lugares fora desses campos, lugares ainda não nomeados.  Campos experimentais 

onde o pensamento vai afrontando a vida homogênea, assumindo a sua insuficiência diante da 

condição vital, a de “ser para a decomposição”. Nesse sentido a insuficiência é uma das 

resultantes do movimento de alteração, trata-se de um pensamento que não se encerra, não 

almeja um termo final, mas que se lança no heterogêneo irredutível. Em que o não saber não 

se encerra em si mesmo, muito menos atinge alguma totalidade sistêmica, por sua vez, ele 

deriva em pretextos de existir, em outras vitalidades, outros saberes incipientes. É dessa 

insuficiência de realização que Bataille extrai da experiência um contra-método político, com a 

comunidade possível somente no comum da diferença; como um contra-método científico, ao 

propor uma teoria do dispêndio numa economia generalizada ao invés da economia política, 

bem como uma pseudo-ciência do “totalmente outro”; e mesmo como um contra-método do 

conhecimento, a partir do qual abre uma possibilidade de investigação sobre o não saber, 

onde o que está em questão são modos de existir fora do primado da razão que põe em 

cheque os pressupostos da invenção do sujeito enquanto se expressa um “gaio saber”. 

No titulo dessa escrita se encontram duas noções do pensamento de Bataille atualizadas em 

várias formas no fluxo de suas escritas: a heterologia74 e a de experiência75. A primeira define 

                                                           
74

Os dois artigos seminais nos quais Bataille perscruta a noção de heterologia são La valeur d’usage de 

D.A.F. Sade de 1930 e La structure psychologique du facisme publicada na revista Critique Sociale n°10 

de 1933 . No primeiro a heterologia abordada sob o enfoque do indivíduo e no segundo no contexto 

sócio-político.  Por um lado uma política do fora de si e por outro uma política da soberania que, 

adianto, converge para uma política emancipatória para a humanidade.  



52 
 

   
 

sua abordagem investigativa imensa sobre a vida, como conhecimento do “totalmente outro” 

(tout autre76), já a segunda, a sua prática investigativa, seu pretexto místico-existencial, ou 

seja, a experiência tendendo a um modo de existir, uma realidade que escapa do modelo 

transcendente ocidental baseado no projeto, na finalidade, na utilidade, no trabalho, no saber 

racional. Mas não se trata aqui de trabalhar essas noções mais do que indiciá-las em suas 

alterações. Como em A História do Olho: olho que vira ovo, testículo de touro, estrela, anûs, 

leite, sêmen, ...77  Trata-se de deixar escorrê-las sobre os fenômenos urbanos, sobre a espaço-

temporalidade das formas societárias para que a aderência melada dessas noções possibilite 

uma visibilidade um tanto opaca e obscura do heterogêneo na cidade. Parece-me que é na 

opacidade que o heterogêneo é atingido pela escrita como rastro do irredutível e é na 

obscuridade que ele escapa. 

A arquitetura - se considerada de modo amplo como estrutura e organização do pensamento 

homogêneo, do sujeito e da organização social baseada na idéia e na realização do projeto -  é 

um dos temas fundamentais combatidos no pensamento de Bataille. Mas, apesar dos 

inúmeros artigos e verbetes que tangenciam especificamente a arquitetura, não existem 

textos de Bataille sobre a cidade ou mesmo algum verbete sobre o urbano. A cidade aparece 

nos escritos de Bataille como tema subsidiário, seja na homogeneidade resultante da 

homogeneidade social, ou como lugar para a experiência em sua literatura. Então é no desvio, 

no subterrâneo do seu pensamento que a cidade aparece. Seguir seu rastro seria uma tarefa 

imensa e atlântica que atravessaria grande parte de sua obra78. Mas o que pretendo aqui é 

mais seguir o pulso, o movimento de alteração que motiva a aparição do espaço em seus 

escritos. Aparição de forma “subsidiária”, mas bastante estranha à compreensão homogênea, 

que aponta para a crise do espaço abstrato, apriorístico colocando-o em movimento e 

parcialidade, e correspondendo sua crise à crise daquele que experimenta esse espaço, à crise 
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  Cf. BATAILLE, Georges. A experiência interior. Tradução de Celso Libânio Coutinho, Magali Montagné, 

Antonio Ceschin. São Paulo: Ática, 1992. Publicado originalmente em 1943 e reeditado em 1954 como 

primeiro tomo da Suma ateológica. 
76

 Expressão francesa que pode ser traduzida também como “completamente diferente”, ou “qualquer 
outro” como é abordada por Derrida em Dar a morte. Optei por traduzi-la no campo da alteridade como 
radicalmente outro,  aquela tendência e movimento no limite de “ser” totalmente outro. 
77

 Cf. FOUCAULT, Michel. Prefácio à transgressão. Coleção Ditos e Escritos III. Organização de Manoel de 
Barros. Tradução de Inês Autran Dourado Bardosa. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001.  
78

 Desde os primeiros escritos publicados aparece o espaço construído, como no panfleto Notre-Dame 
de Rheims e no artigo A América desaparecida, Cf. DE ZORZI, Maria. O “dicionário” de Documents e a 
antropologia de Georges Bataille. São Paulo: USP, 2013 (dissertação). p.125-139. O espaço também 
figura nos seguintes verbetes do Dicionário Crítico publicados na revista Documents (1929-31):  
Arquitetura, Espaço, Informe, Chaminé de Fábrica.  Cf. BATAILLE, Georges. A mutilação sacrificial e a 
orelha cortada de Van Gogh. Tradução de Carlos Valente. Lisboa: Hiena editora, 1994. p.89-99. 
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do modelo identitário do sujeito. Ele indicia essa crise espacializando-a desde seus escritos 

iniciais, tanto na literatura como em seus ensaios. 

Assim, a cidade aparece parcialmente em seus elementos espaciais79 e fenômenos como uma 

espacialização da crise, seja como indício conformador seja como sintoma inevitável que afeta 

o sujeito. Talvez seja do “modo de fazer” conjugando as crises do sujeito e uma espacialidade 

sintomática dessa crise que o pensamento de Bataille convirja para a heterologia e que se 

realize fora de uma obra sistêmica, disciplinar ou didática80. Tal “modo de fazer” toma formas 

expressivas e temáticas variadas. Nessas variações os documentos da espacialidade 

sintomática são os fragmentos de uma cidade dilacerada. Os documentos, em uma noção 

batailliana, não ilustram o conhecimento, criticam-no na suas insubordinações materiais à 

qualquer previedade. Assim, os documentos são circunstanciais e singulares. Sua re-montagem 

a partir do atrito entre acontecimentos, imagens e textos em movimento e sem 

subordinações, não tem nada a ver com a idéia de uma noção originária da cidade. Trata-se do 

exercício experimental em que eles são “figuras de conhecimento do heterogêneo” 

espacializados - que são extraídos principalmente de campos ordinários e cotidianos, de 

culturas diferentes da ocidental e de subversões em campos legitimados como o científico, 

filosófico, artístico e  histórico -  contextualizados espaço-temporalmente liberando a 

produção de sentido heterogênea como uma contestação ao sujeito e de sua realidade 

homogênea. No sentido da contestação e do movimento alterante, o procedimento da 

montagem em Bataille se aproxima do cut up de Burroughs mostrado acima. Ambas são 

tentativas de construção de um “gaio saber” ao colocar o pensamento transcendente em crise 

sem garantias de redenção, sem superações, sem finalidades.  

Aderindo ao jogo obscuro com o sentido que escapa, a “utilidade” do pensamento de Georges 

Bataille sobre a produção intelectual, material e fenomênica das cidades, converge para a 

heterogeneidade significativa. A heterogeneidade é a mostra do gasto improdutivo nas 

cidades, a saber, de tudo aquilo que é excretado e não é apropriável pela condição 

homogênea. Tal busca investigativa pelo resto não apropriável e irredutível talvez seja 

desnecessária no sentido mesmo que liga a necessidade à utilidade. Em que o valor de uso é 

                                                           
79

 Denis Hollier supõe que em Bataille as analogias espaciais e arquitetônicas servem como vocabulário 
geral para a transgressão de qualquer estrutura. Cf. HOLLIER, Denis. Against architecture. The writings of 
Georges Bataille. Cambridge, London: MIT press, 1989. 
80

 Em Bataille não existe um progresso sistêmico, mas recorrências dessas crises que aparecem em 
noções tão variadas como: a experiência, o erotismo, o sagrado, o dispêndio improdutivo, o informe, o 
acéfalo. Se existe uma alteração que não garante as formas e as estruturas, pode-se pensar também que 
não existe identidade significativa para contestar o sujeito.  
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aquilo “que pode apenas perder”81 e, nesses termos, acaba por adquirir um sentido subvertido 

na própria inutilidade da conceituação prévia, da investigação e do documento de tais 

situações. Trata-se, no entanto, do valor de uso de um pensamento que se pode desdobrar 

sem qualquer pudor, que impele a esse movimento ao ponto de manter o “essencial” dele, sua 

potência de alteração e sua incondicional adesão à experiência que coloca o pensamento e, 

quem sabe, o sujeito fora de si tomando parte na “aprovação da vida até na morte”. Eis o 

“sim” batalliano que na “negatividade sem emprego”82, inútil, resta o movimento afirmativo 

de pacto vital. Nesse sentido que aporto em uma das alterações, na experimentação desse 

pensamento para falar de heterologia urbana como conhecimento do radicalmente outro na 

cidade e para as suas aparições fulgurantes no que chamo de espacialidades da experiência. 

Noções que vão adensando sem perder a obscuridade. Um jogo erótico – cuja finalidade não é 

o prazer -  em que as espacialidades da experiência são documentos sem garantias de uma 

heterologia urbana. Isso que só pode ser mal-resolvido em suas nuances. Empenho excessivo 

para mostrar a parte inútil, a parte maldita, a vida improdutiva, que emerge e consiste em 

tudo aquilo que se movimenta, como atenta Pasqualino Magnavita no “oceano da 

dessemelhança”83, no dispêndio energético que anima a existência, mas que por uma 

perspectiva transcendente de pensamento fica de fora do modo de vida  imposto socialmente.  

Diante do empenho no excesso do inútil, ganha velocidade a alteração e essa escrita tende a 

se distanciar da  antecedência conceitual, e a ausência do objeto, indiciada no seu rastro e no 

seu risco, acaba por se tornar o “objeto” mesmo da investigação. Como investigação sem o 
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Como coloca Denis Hollier: “Conhecemos a descrição que as primeiras páginas de O capital fazem do 
valor de uso. “A utilidade de uma coisa”, escreve Marx, “faz dessa coisa um valor de uso.” Essa utilidade 
ou valor de uso da coisa não é separável de seu suporte material. Ela não tem nenhuma existência 
autônoma, independente. Mas é também uma propriedade da coisa que só se realiza no consumo, isto 
é, na destruição, da coisa: o valor de uso não sobrevive ao uso; ele desaparece realizando-se. É, 
portanto, um valor que a coisa pode apenas perder”. HOLLIER, Denis. O valor de uso do impossível In: 
ALEA.  Rio de Janeiro.  vol. 15/2. jul-dez 2013. p. 284.  
82

 Cf.  supra nota 16.  
83

A expressão “oceano da dessemelhança” aparece inicialmente em O político de Platão. Como coloca 
Castoriadis na leitura desse texto: “Há no momento em Deus ‘toma novamente o leme’, uma frase 
incidente para justificar sua intervenção: o mundo está na aporia, perto de sua ruína, e é preciso evitar 
que ele mergulhe, que ele se dissolva no ‘oceano sem fim da dessemelhança’. Sobre essa frase poder-
se-ia escrever facilmente quatro volumes! A dessemelhança, a alteridade. Efetivamente esse ‘oceano da 
dessemelhança’ é apeiros, infinito, interminável, inexperimentável, impensável, em última análise”. Cf. 
CASTORIADIS, Cornelius. Sobre ‘O Político’ de Platão. Tradução de Luciana Moreira Pudenzi. São Paulo: 
Loyola, 2004. P.181. Deleuze segue esse rastro quanto coloca que a diferença é inapreensível ao 
pensamento racional, ou ela era “o além celestial de um entendimento divino inacessível a nosso 
pensamento representativo, ou o aquém infernal, insondável para nós, de um Oceano de 
dessemelhança”. Cf. DELEUZE, Gilles. Diferença e repetição. Rio de Janeiro: Graal, 1988. p. Já Pasqualino, 
aborda o “oceano da dessemelhança”, como lugar de enfrentamento do pensamento com o caos, como 
“lugar da criação”. Cf. MAGNAVITA, Pasqualino. CIÊNCIA E RELIGIÃO: por uma micropolítica de 
subjetivação. In: CADERNO CRH, Salvador, v. 26, n. 69, p. 493-510, Set./Dez. 2013. p.495-496. 
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purismo hipotético científico e sem a sistêmica filosófica do aporte batailliano sobre o 

totalmente outro, ela vai requerer um tipo de abordagem por se fazer84, inacabada e 

insatisfeita. A partir dessa insuficiência, vem a constatação das dificuldades epistemológicas 

em se pensar e em se tecer uma tese sobre o heterogêneo na cidade sem apropriá-lo, e ainda 

mais traçando sua linha de fuga. Linha de urdidura no inútil em que se trama ao excesso 

desfigurando o documento daquilo que resta e escapa consistindo nas espacialidades da 

experiência. É esse o documento do resto do heterogêneo, aquilo que se mostra na tarefa 

fadada ao erro. Erro de acenar para aquilo que já não é - se é que já foi. E no desenrolar do 

erro em seu movimento, na errância na investida da coincidência perigosa para o mundo 

homogêneo, perigosa para seu saber e arriscada ao ponto de provocar a sua ruína. Resta 

experimentar. Errar. Errância que não deixa de ser uma prática de esquecimento das formas 

homogêneas. 

 O que se esboça, o que não cessa de chamar sedutoramente, é um rodeio vertiginoso sobre as 

noções. Nessa vertigem a ordem dos fatores altera os sentidos. A experiência é atritada em 

sua relação com as linguagens, desde como ela é comunicada enquanto tal no eis-aí expresso, 

às formas de comunicá-la derivando de seus acontecimentos constituintes. Mesmo na opção 

escrita a comunicação da experiência poderá ser um modo de atualizá-la? Isso talvez queira 

dizer, atualizá-la como uma experiência quase literária e ensaística, no sentido da potência 

poética enquanto potência alterante, mas não estetizante. Assim, comunicar uma experiência 

pode ser um modo de atualizar a noção de experiência sobre outras formas. A experiência é 

algo impróprio, que escapa, ela não é redutível às linguagens, faz a alteração das linguagens. E 

nesse empenho babélico que teço uma contribuição desviada ao campo da produção do 

espaço das cidades, recaindo na noção de espacialidade da experiência em suas ocorrências 

comunicadas e insubordinadas. 
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 Apesar de ser evidente na falta de disciplina e do estilo levado ao limite em Bataille, ele não deixa 
nenhuma chance para um modelo investigativo e abre sua “teoria” sobre uma incompletude 
angustiante. 
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III- Espacialidades da experiência, alterações 

 

        (...) na origem era a alteração.  

A arte primitiva, Georges Bataille 
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II.I  - O buraco sem saída 

Para quem é estrangeiro à experiência, o que precede é 

obscuro – mas não lhe é destinado (escrevo para quem, 

entrando no meu livro, ali cairia como num buraco e não sairia 

mais).          

                                          A experiência interior, Georges Bataille 

 

Às vezes, alguma força contra o campo sem limites do pensamento me acomete e negligencio 

o conjunto de suas movências em favor de algum fragmento que contribua para as cercas 

(pode-se ler também fora dessa imagem espacial, como crenças) de um domínio intelectual. E 

reconheço esse domínio nos termos de uma apropriação. Essa força não depende 

necessariamente de uma construção moldada a priori. Ela pode ser ocasionada num acaso 

curioso, emergindo alguma intuição sobre um termo lançado ao esquecimento da impressão 

desavisada que o faz recair adiante pontuando os fluxos. Pode ser uma coincidência singela e 

frágil como uma pedra lançada num lago que vai repicando até submergir. E dessa fragilidade 

convirjam afetividades e efetividades expressivas, afirmativas que tomam suas formas em 

temporalidades de escapes. O assombro ou uma simples alegria vai cerceando o pedaço e 

dando-lhe uma ilusão formal. Aparecem ilhas movediças. E esse termo emergente, que ainda 

não é um conceito, funciona com alguma autonomia do conjunto que está a escapar e adquire 

outras modalidades. Às vezes ele é abandonado no anúncio de seus desdobramentos, e assim 

se formam sombras enunciadas. Locais obscuros de chamado sedutor ao leitor que se arrisca a 

adentrar neles. Sob sua sombra ele é discursivamente um signo da alteração. Espécie de canto 

das sereias cuja melodia varia com a disposição aniquilante do mergulhador desavisado. É na 

sua aparição em movimento e no chamado sedutor que tal fragmento remete a uma 

expressão sensível e a uma espacialidade como conjunção espaço-temporal experimentada.  

A heurística da alteração não se garante sob o modelo identitário, pois quando se altera já não 

se é como antes, mas também nada garante que já seja “outro”, num sentido de uma ruptura 

totalitária com aquilo que se era. É sobre esse campo informe - termo ainda indefinido a seguir 

– que arrisco sobre as espacialidades da experiência.  De imediato sobressai a indefinição dada 

pela coincidência de um plano do pensamento como abertura significativa na aproximação de 

um conceito alterado e uma inquietude intuitiva. E, como não é possível definir sua forma e 

sua utilidade à priori, extraio desse impasse uma imagem turva: a do buraco sem saída. Turva, 

pois na sua opacidade pode conduzir a retornos contestatórios, a outras formas de pensar e 
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agir no mundo ou a lugares nenhum, a terrenos baldios. Buraco cheio de sombras, imagem de 

uma espacialidade da experiência que na espessura, quentura e riscos de desabamentos, 

oferece a dimensão sensível, fenomênica e psíquica, para outras experiências na cidade. 

Experiências que implicam na afetação radical de seus habitantes. 

Perscrutando  sem rigor a tradição filosófica85, a forma espacial da experiência é um termo que 

remonta à matriz transcendental kantiana, cujos espaço e tempo são conceituados como as 

duas “formas puras da intuição sensível”, e dependentes do sujeito86 como condição da 

representação de seus apriorismos. Como se o espaço e o tempo pré-existissem num plano 

ideal ao mesmo tempo em que são experimentados na vida sensível, definindo uma categoria 

adquirida e ao mesmo tempo intuída. Mas eles são definidos a partir dessa concepção ideal, o 

que demanda, conseqüentemente, a sua condição de pré-existência e o entendimento por 

parte de um sujeito racional que converte a intuição ao modelo imutável, movimento que  

considera o próprio sujeito em sua abstração existencial. Nesse sentido, como idealidade 

prévia para entendimento e ação no mundo, é essa matriz que define o pensamento e ação 

sobre a produção do espaço nas cidades nos pressupostos que garantem o projeto, o trabalho 

e a utilidade. Sua forma espacial poderia ser como a do buraco negro, como uma anti-matéria 

que absorve todo acontecimento, todo o fenômeno sensível na unidade homogênea da 

cidade. Mas como tenho insistido acima, o que insurge aqui é um desvio dessa matriz 

transcendente apriorística para a da espacialidade e da experiência fora da dominância do 

entendimento prévio do sujeito sobre uma abstração. E, assim, na tentativa de uma definição 

que escapa ao homogêneo, arriscar sobre o impensado do sujeito fora de si numa 

espacialidade acontecida.  

Na sombra enunciada sob a égide da alteração, me parece que as espacialidades da 

experiência provocam o retorno daquilo que se experimenta como uma diferença. É esse seu 

traço de aparição, expressivo e emergente, não seu motor binário ou dialético. As 

espacialidades podem ser pensadas numa espécie de vir a ser conceitual que se consolida 

enquanto se arruínam. É esse seu caráter de incompletude, a sua insuficiência formal e sua 

                                                           
85

 Não é o caso nessa escrita de angariar toda a tradição de base transcendente que sedimenta o 
pensamento ocidental, mas apontar um dos marcos da experiência do espaço e tempo pelo sujeito. Em 
Kant o espaço e o tempo são adquiridos e abstraídos não através de sensações, mas pela mente do 
sujeito, o que é um conhecimento a priori, dada a imutabilidade desses termos e ao mesmo tempo 
conhecidos de forma intuitiva ideal. 
86

 “Não podemos, pois, falar de espaço, de seres extensos etc., senão debaixo do ponto de vista do 
homem. Nada significa a representação do espaço, se saímos da condição subjetiva, única sob a qual 
podemos receber a intuição externa, quer dizer, ser afetados pelos objetos.” KANT. Crítica da Razão 
Pura. p. 18. Disponível em: http://www.psb40.org.br/bib/b25.pdf. 

http://www.psb40.org.br/bib/b25.pdf
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potência de escape. Elas próprias seriam a imagem daquilo que maravilha na confusão da 

exuberância e horroriza na confusão dos limites espaço-temporais. Elas são aquilo que se 

experimenta no risco, no fora de sí.  Nesse sentido, as espacialidades são os vários 

documentos frágeis a se achar – e não os objetos da tese -  e a experiência uma noção a 

desdobrar singularmente. E acho que essa junção terminológica que em seus desdobramentos 

escapa conceitualmente já diz da tentativa dessa escrita indo de encontro aos documentos e 

conceitos sem subordinações. Nesse empenho, rastreando o pulso da noção de experiência 

delineado  em Georges Bataille, e aproximando-o de documentos de espacialidades, sejam 

eles textos, imagens, notícias, acontecimentos urbanos, etc, narrativas ainda não precisadas, 

pode-se tematizar um entendimento teórico e crítico parcial sobre a apreensão, transmissão e 

produção do urbano desnaturalizado da idealidade transcendente.  

A partir de Bataille pode-se ler a experiência no sentido de se lançar em risco, em crise o que 

quer que seja – sem esquecer do sentido etimológico que aproxima a crise da crítica87 –, 

emergindo uma espacialidade arriscada, pois aberta às diferenças expressas e à manifestação 

de alteridades. Por exemplo, arriscar a integridade do sujeito, lançá-lo para fora de si, fora de 

sua perspectiva dominante enquanto se perde em multitudes. Tais espacialidades como 

conjunções espaços-temporais numa duração específica provocam e recebem alterações tanto 

em seus acontecimentos constituintes quanto em quem as experimenta. Elas se aproximam 

da noção de informe em Bataille88,  se encontram instáveis e em alteração, não se definem a 

priori e adquirem suas formas-moventes no devir provocado pela experiência. A alteração não 

deixa de ser aqui, o movimento  da alteridade. Pensar sobre espacialidades da experiência 

nesses termos e dobrá-las sobre o urbano é por em crise a noção de espaço, a sua hegemonia 

estruturante e,  portanto, de dominância transcendente no pensamento, no projeto, nas 

concretudes e mesmo nos desejos relativos à cidade. Mas não se trata de uma submissão às 

temporalidades. Parece mais uma contestação angustiante, algo que desestabiliza um modo 

dominante de pensar e de proceder e ao mesmo tempo abre para um outro modo - outro 

mesmo em sua alteridade mais ou menos radical -  e por isso estranho, desconhecido, 
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 Ambos os termos possuem o radical krei-  (partícula do indo-europeu), "separar", "peneirar". A crítica 
não deixa de ser um exercício da crise, seja colocando algo em crise, seja como uma reação à crise. 
88

No verbete Informe, Bataille reitera as características de impropriedade e de desclassificação de uma 
integridade prévia do espaço, escreve: “informe não é só um adjectivo com determinado sentido mas 
um termo que serve para desclassificar e em geral exige que todas as coisas tenham a sua forma” ou 
seja, que tenha a sua forma singular num dado momento experimentado. Sua definição de informe é 
uma afirmação de que todas as coisas tenham suas formas em devir e, por suas espacialidades em 
alteração, comuniquem suas singularidades. Comunicação singular que não deixa de ser abertura para 
outras experiências e alterações. Cf. BATAILLE, Georges. A mutilação sacrificial e a orelha cortada de 
Van Gogh. Tradução de Carlos Valente. Lisboa: Hiena editora, 1994. p.99. 
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estrangeiro, bárbaro e ainda impensado. Pretensão incerta, errante que titubeia na 

conceituação urbanística, mas que não desampara os fatos ordinários, os quais tal disciplina, 

mais ou menos displicentemente, oprime e suprime. Nesse sentido as espacialidades da 

experiência não prescindem de qualquer exceção prefixada e estão aí na revisão dos 

paradigmas que obstam suas aparições e significâncias excessivas.  

A tematização das espacialidades da experiência além dos modos de sua aparição, também 

problematiza os modos de sua transmissão. Em Bataille, na medida em que a experiência  é 

comunicada em seu acontecimento ela traz consigo uma “exigência comunitária”89. Exigência 

que pode ser lida como possibilidades de conexões entre experimentadores em 

temporalidades diversas onde o “comum” são as diferenças expressas em formações 

movediças. Nesses termos, a comunicação da experiência na cidade, consiste em arranjos de 

sociabilidades temporárias em espacialidades que, suponho, desnaturalizam a antecedência 

das relações entre seus habitantes e evidentemente escapam à captura disciplinar urbanística. 

Parece que nessa entreidade reverbera alguma política obscura, ainda indefinível e que não se 

deixa capturar. Se, de imediato, a espacialidade da experiência escapa do limite disciplinar por 

insuficiência ou inadequação como malogro conceitual da definição de cidade, ao menos ela 

contribui para comunicar o não pensado que atravessa o campo urbanístico. Isso se dá, por 

exemplo, desde o próprio entendimento da forma em alteração nas cidades para além de uma 

base transcendente e antropocêntrica, na experimentação desses espaços fora da 

racionalidade subjetiva e até nas suas reverberações no âmbito das suas dobras políticas com 

possibilidades de alterações éticas. Trata-se, portanto, nas reverberações da comunicação das 

espacialidades da experiência, de um abalo radical no paradigma que atrela a produção dos 

espaços nas cidades às formas de gestão da vida90. 
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 A noção de comunidade em Bataille está mais próxima da impossibilidade de comunidade do que de 
sua realização. Pode-se pensá-la como a comunidade da diferença, comunidade sacrificial e acéfala. Sob 
essa caracterização, ela se impossibilita de acontecer enquanto é lançada no paradoxo sem garantias de 
que o comum seja a diferença. Mas é também nessa comunidade dos diferentes que, em Bataille, 
acontece o que ele chama de comunidade da amizade, que existe mais em intensidades e subjetivações 
do que em arranjos sociais, que faz, por exemplo, ele anunciar a sua comunidade com o pensamento de 
Nietzsche. Condição de amizade que pode ser compreendida na produção de conhecimento na 
insubordinação aos “marcos teóricos”. Cf.BATAILLE, Georges. Op.cit. e seus comentadores: BLANCHOT, 
Maurice. La communauté inavouable. Paris: Les editions de minuit, 1984. e NANCY, Jean-Luc. La 
communauté désoeuvrée. Nouvelle edition revue et augmentee. Paris: C. Bourgois, 1999. 
90

 Nesse último ponto pode-se referir, por exemplo, às aproximações das espacialidades da experiência 
da noção de campo na terceira tese provisória de Giorgio Agamben em Homo Saccer: “0 campo, e não a 
cidade, é hoje o paradigma biopolítico do Ocidente”. Agamben lança sua tese para o campo das ciências 
humanas como opção de revisão paradigmática, escreve: “A terceira *tese+, enfim, lança uma sombra 
sinistra sobre os modelos através das quais as ciências humanas, a sociologia, a urbanística, a 
arquitetura procuram hoje pensar e organizar o espaço público das cidades do mundo, sem ter uma 
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Nas reverberações da comunicação, pode-se elencar uma infinidade de documentos de 

espacialidades que desviam do determinismo formal e mesmo do apriorismo conceitual e do 

marco histórico centralizados na expansão de controle dos governos sobre a vida das pessoas. 

Como nas manifestações ocorridas nas ruas de diversas cidades no mundo nos últimos anos 

como desejos de multidão91. Uma multidão que não deixa de se submeter ao noticiário 

reinventando cotidianamente suas subjetividades. Talvez a busca pela imagem da multidão, 

que, enquanto tal, tenha algum poder de contestação. Mas os enfrentamentos na rua 

restituem uma violência que no limite evocam vários enfrentamentos do corpo a corpo.  Fogo, 

revolta, gritos, sangue escorrendo, vidros quebrados, agressões, que em suas singularidades 

acontecidas talvez escapem às manifestações enquanto lutas reivindicatórias. Me interessam 

aqui essas espacialidades aderidas à dimensão daqueles que as experimentam. Pois me parece 

que é nelas que se evidenciam tanto a crise dos espaços como dos sujeitos. E essas alterações 

subjetivas e espaciais se dobram de forma mais ou menos abruptas em termos políticos, mas a 

princípio, não como reivindicação coletiva. Conforme o jogo das forças exercidas – como na 

própria ênfase dessa escrita - a dimensão política das espacialidades da experiência não está 

condicionada pelas dobras dos processos de subjetivação na macro-política, ou seja, ela 

escapa displicentemente da tendência binária. Parece-me que desse escape aparecem 

políticas, impensáveis como tais, nos processos de subjetivação que colocam a dominância do 

sujeito em crise. É preciso, então, se pensar em termos de disposições que indiciam as 

espacialidades a partir da experiência do habitante – imagem ainda geral do sujeito - na 

cidade. Disposições que movimentam os modos heterogêneos de se pensar e de se viver nas 

cidades, e seja aonde for. 

  

                                                                                                                                                                          
clara consciência de que em seu centro (ainda que transformada e tornada aparentemente mais 
humana) está ainda aquela vida nua que definia a biopolítica dos grandes Estados totalitários do  
Novecentos”. AGAMBEN, Giorgio.  Homo Saccer: o poder soberano e a vida nua. Tradução de Henrique 
Burigo.Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002. P.187 
91

 Desejo trêmulo no espaço-tempo de controle e de reivindicação de outros modos de subjetivações. 
Mas me parece que esse combate sem inimigos evidentes na multidão não passa de um ótimo pretexto 
para a experiência de cada qual perdido por ali. Mesmo que a reportagem queira categorizar 
mascarados, o que evidência é a fissura identitária. Parece que é na “inoperosidade” da aparente 
afirmação de si, nessa dúvida insolúvel, que se traçaria algum viés político contestatório e alterante de 
modo difuso aos modelos de controle sociais, incluso as disciplinas desse controle, como a que nos 
interessa aqui, o urbanismo. Sobre as manifestações que aconteceram no Brasil principalmente em 
junho de 2013. Cf. PELBART, Peter Paul. Anota aí: eu sou ninguém. In: 
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2013/07/1313378-peter-pal-pelbart-anota-ai-eu-sou-ninguem 
.shtml 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2013/07/1313378-peter-pal-pelbart-anota-ai-eu-sou-ninguem%20.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2013/07/1313378-peter-pal-pelbart-anota-ai-eu-sou-ninguem%20.shtml
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III.II– Disposições 

É no ponto móvel e preciso em que todos os acontecimentos 

se reúnem assim em um só que se opera a transmutação: o 

ponto (...) em que a impessoalidade do morrer não marca 

mais somente o momento em que me perco fora de mim, e a 

figura que toma a vida mais singular para se substituir a mim.  

 

 Lógica do sentido, Gilles Deleuze 

 

O sistema cartesiano de coordenadas ou espaço cartesiano92 define um esquema reticulado no 

qual pode-se especificar quaisquer pontos num espaço dimensional. Trata-se de um método 

de abstração e controle sobre um espaço determinado. Se ele serve bem às práticas 

matemáticas e das guerras na idade moderna93, esse método também foi re-aplicado sobre as 

coordenadas geográficas e utilizado adiante para esquadrinhar territórios conquistados, como 

o continente africano. Na Conferência de Berlim, ocorrida entre os anos de 1884-85, a África 

foi partilhada “amigavelmente” entre países europeus94. A nova cartografia política africana, 

movida por interesses de exploração econômica, definia fronteiras desconsiderando a 

diversidade cultural, as delimitações prévias de espaços étnicos e das alianças e conflitos entre 

os diversos povos. Além da exploração e a generalização da miséria que a acompanha, as 

resultantes da abstração espacial imposta sobre o continente reverberam até os dias de hoje 

em inúmeros conflitos e  guerras civis. A abstração espacial é acompanhada da abstração da 

vida, que repercute direta e objetivamente na gestão da vida das pessoas que habitam aqueles 

territórios. Assim os elementos da coordenada cartesiana são elevados à dimensão 

sociopolítica, em que se cruzam espaço, matérias primas, riquezas de quaisquer tipos passíveis 

de ser exploradas, e ocupam o ponto fixo de uma população única, de expatriados ao avesso, 
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O Sistema de Coordenadas Cartesianas foi criado por René Descartes (1596-1650), filósofo, 
matemático e cientista que inaugura o racionalismo na Idade Moderna. Pode-se associar o Plano 
Cartesiano com a latitude e a longitude, temas relacionados aos estudos geográficos e à criação do atual 
sistema de posicionamento, o GPS (global positioning system).  
Cf. https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas_cartesiano. 
93

 A geometria descritiva derivada desse método foi desenvolvida por Gaspard Monge (1746-1818) 
inicialmente para uso da engenharia militar visando soluções da teoria das fortificações. 
94

 Assim, no início do século XX, 90% do território africano já estão sob o domínio da Europa. A 
Inglaterra se apoderou de territórios na África Ocidental, África Oriental e África do Sul. A França 
dominou a África do Norte, dividindo-a em África Ocidental Francesa e África Equatorial Francesa. 
Alemanha conquistou regiões correspondentes aos atuais Camarões, Togo, Ruanda, Burundi, Tanzânia e 
Namíbia. Portugal conservou Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. 
Itália conquista Líbia, Eritréia e parte da Somália. E coube a Leopoldo II da Bélgica administrar a região 
em torno do Rio Congo, que seria uma área neutra conhecida como Estado Livre do Congo. Cf. 
HERNANDEZ, Leila Leite. A África na sala de aula: visita à história contemporânea. 2 ed. São Paulo: Selo 
Negro, 2008. 
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habitando em sua terra mas no país do estrangeiro em que não são ninguém, quando muito 

tipificados no trabalho como mão de obra barata. Uma disposição abstrata é imposta na 

indissociável relação de homogeneidade dada na definição de espaço e de habitante para 

definir as coordenadas da vida95. De um modo geral, um panorama que repercute ali, mas 

também aqui e acolá. 

No período de consolidação do esquadrinhamento do território africano, ainda na segunda 

década do século XX, Georges Bataille investe na crítica contra o espaço abstrato. Nos diversos 

verbetes do Dicionário Crítico 96 , no jogo paródico e aparentemente aleatório dos 

“documentos”, pode-se ler uma crítica das espacialidades colocando em crise a noção de 

espaço no quadro da abstração transcendente e conceitual que vigorava no início do sec. XX 

como uma espécie de fantasmagoria da modernidade. A crítica aguçada no verbete Espaço 

parte de um ataque às suas definições metafísicas. É o conceito de espaço que introduz o 

protocolo filosófico seja desde a definição absoluta aristotélica, seja na racionalidade que 

valida até a intuição kantiana ou na exterioridade pura hegeliana e suas reverberações 

fantasmáticas atuais97. Constata Bataille: “Os filósofos, por serem os mestres de cerimónia do 

universo abstracto, indicaram como o espaço deve, em todas as circunstâncias, se comportar-

se”98. Na contestação dessas definições íntegras, apriorísticas e abstratas, o espaço é definido 

caracterizado por ele como “descontínuo”, “vigarista” e “fora-da-lei” “para o desespero do 

filósofo-papai”. Se o espaço prescinde das bases transcendentes da filosofia ocidental, em sua 

imanência ele é aderido ao acontecimento ordinário, e assume a descontinuidade como sua 

característica constituinte, inclusive sobre suas definições. A partir daí ele pode ser “definido” 

em situações infindáveis desde que sem apelo transcendente, sem ordenação prévia e sem 

homogeneidade. É esse o pulso da aparente aleatoriedade que joga com os vários documentos 

dos verbetes do  Dicionário Crítico.  

Se uma situação qualquer pode servir como documento do espaço, me parece que a 

componente temporal é indexada a essa “definição” no seu acontecimento como uma duração 

não-linear.  Assim a relação espaço-temporal não está subordinada a dominância de uma dos 
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Uma das reações dessa situação é a migração da população africana para a Europa fugindo de guerras, 
perseguições e da miséria. Fato que ocorre desde as últimas décadas do séc. XX e tem se ampliado 
atualmente. Cf: http://www.redebrasilatual.com.br/blogs/blog-na-rede/2015/04/a-europa-como-
fortaleza-3815.html 
96

 Publicados originalmente na revista Documents (1929-1931). Cf. BATAILLE, Georges. A mutilação 
sacrificial e a orelha cortada de Van Gogh. Tradução de Carlos Valente. Lisboa : Hiena editora, 1994.  
97

 Sobre as definições de espaço nas matrizes filosóficas de Aristóteles, Kant e Hegel, Cf. THORNBERG, 
Joseph Muntañola. La arquitectura como lugar.  Catalunya: Alfaomega, 2001. 
98

 Cf. BATAILLE, Georges. Op.cit. p.96-97. 
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termos e, por conseguinte, o entendimento de espaço é amplificado no de espacialidades. Tais 

espacialidades se encontram em grande parte dos escritos e imagens elegidos por Bataille nos 

verbetes da Documents como situações e imagens cotidianas, referências míticas e 

etnográficas de outras culturas ou em reinvenções literárias. As narrativas dessas 

espacialidades são constituídas por imagens e texto de temporalidades instantâneas, míticas, 

ficcionais aderidas, paródicas, parasitárias e nocivas à estrutura racional que parametriza a 

produção de conhecimento nos moldes científicos.  

No verbete Espaço, Bataille usa as seguintes fotografias, “documentos” para descrevê-lo: um 

macaco vestido de mulher, um peixe que devora outro, um rito de iniciação praticado por uma 

tribo africana e um muro desmoronando da prisão em que se encontram professores 

encarcerados. Nesse período a fotografia ainda não possuía o estatuto de documento oficial 

nem de obra artística.  São documentos falhos, instantâneos do acontecimento, imagens de 

descontinuidades espaciais enfatizando o fenômeno acontecido no eis-aí e que não operam 

sobre a reciprocidade ou semelhança identitária. São espacialidades fenomênicas, 

experimentadas circunstancialmente que põe qualquer noção prévia ou definitiva de espaço 

em crise. Circunstancialidade que indicia uma disposição não cartesiana em que o sujeito 

sucumbe no fenômeno sensível. A convergência entre eles é o acontecimento singular e a 

provocação de instabilidade de qualquer identidade definitiva. Assim, os “documentos” do 

espaço colocam em crise o sujeito que o define abstratamente ridicularizando a sua razão e 

sua construção de realidade. Aparece aqui uma outra disposição em movimento: a da 

contestação que coloca em crise. 

Nos documentos do verbete Espaço, a integridade do sujeito é contestada em vários sentidos: 

pelo mimetismo símio que, como um aparente ser humano, busca a idílica reintegração com a 

natureza cindida; pelos fantasmas em que o sujeito se transforma ou é assombrado naquilo 

que escapa do movimento de colonização da África; pela capacidade de auto-arruinamento 

como uma animalidade restituída na imagem de devoração do semelhante; e a contraposição 

da experiência à formulação de modelos apriorísticos comuns à prática intelectual, à 

previedade da produção de realidades99, acrescentando-se o documento do muro da prisão 

dos professores. Essas imagens definem uma topologia patológica e contestatória, são 

sintomas da crise do espaço e, conseqüentemente, de experimentação arriscada, com riscos 
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 Nesse instante o pensamento sucumbiria à experiência. E, talvez, o impensado alteraria o professor 
num fora de sí. Escreve Bataille: “Evidentemente, ninguém pensaria em prender os professores na 
prisão para lhes ensinar o que é o espaço. (o dia em que, por exemplo, os muros desmoronariam diante 
das grades de suas celas)”. BATAILLE, Georges. Op.cit. p.97. 
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de alteração dos sujeitos, objetos e ações que participam dele100. Assim, não se trata de 

sintoma prévio e classificado, ele é um dos infindáveis indícios de arruinamento do apriorismo 

que encarna na disposição entre as imagens abstratas do espaço e do sujeito. Apontam para 

outros tipos de disposição na interpelação entre sujeito e espaço em que emerge a dimensão 

psíquica e sua maquinação poderosa na produção de realidades. Tais disposições vão aparecer 

nos diversos verbetes de Bataille, mas assombra a parte concreta do espaço especificamente 

no verbete Arquitetura. 

Reaproximando do espectro arquitetônico, Bataille tece parodicamente seu ataque à 

abstração e ao autoritarismo da noção de espaço na arquitetura. No verbete Arquitetura, ela 

aparece como o dispositivo espacial do poder, encarnando de modo antropomórfico os 

personagens oficiais, os sujeitos dominantes: prelados, magistrados, almirantes. As 

construções sobre essa semelhança são erigidas para representar e fazer valer o controle 

social, “contrapondo a lógica da majestade e da autoridade a todos os elementos equívocos: 

sob a forma de catedrais e palácios é que a Igreja ou o Estado impõe silêncio às multidões”101. 

E se tratando de uma questão de ordenação imposta, ele, parodicamente, num ímpeto 

evolucionista, como aquele que subverte a concepção de espaço pelo macaco vestido de 

mulher, afirma que “os homens só representam uma fase intermediária entre os macacos e os 

grandes edifícios”102. Associada com o autoritarismo do ordenamento, a forma é caracterizada 

pela estruturação, estaticidade e dominância conceitual. São o ordenamento e a forma as 

coordenadas que garantem alguma concretude e perpetuam o espaço abstrato idealizado. 

Num certo sentido, pode-se alastrar essa crítica para imagens arquitetônicas menos 

hegemônicas, para rostos mais comuns que dos prelados e magistrados, mas que não se 

eximem das relações de poder. Assim, a abstração e a transcendência em modelos prévios em 

relações de poder pode ser uma crítica alastrada a maior parte da arquitetura e produção do 

espaço urbano feitas com projetos ou como projeções sobre a vida. Ainda que seja contra os 

monumentos que a multidão se manifeste, existem os pequenos monumentos que não 

cessam de ser erigidos cotidianamente. Trata-se de uma questão de micro-poderes, ou como 

teria reagido Guy Debord: “quando passo por uma rua e vejo uma casa sendo demolida, logo 
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 Nesse sentido, Didi-Huberman, pensa essas espacialidades como formas sintomáticas: “A ‘forma 
espacial da experiência’, se ela possui um sentido em Bataille, não pode ser uma ‘forma pura’, ainda 
menos uma condição geral a priori: ela não é mais do que uma forma sintomática, quer dizer, uma 
forma crítica, sempre singular e sempre ‘impura’, uma ‘crise das formas’, uma crise das formas 
familiares”. Cf. DIDI-HUBERMAN, Georges. La spatialité atteinte et transformée. In: La ressemblance 
informe ou le gai savoir visuel selon Georges Bataille. Paris : Macula, 1995. p.88.  
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 BATAILLE, Georges. Op.cit. p.89. 
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 Ibidem. p.90. 
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paro e pego no martelo para derrubá-la mais rápido”103. Parece que Bataille avança no impulso 

da desconstrução estrutural quando no final do verbete evoca a monstruosidade bestial, 

“como se não houvesse outra chance de escapar da escravidão arquitetural”104. O monstro, 

esse pouco humano que não se assujeita, é o construtor de ruínas105. O monstro é uma das 

formas sintomática do sujeito fora de si. Mas me parece que ele, assim como os prelados, 

assume formas aparentemente menos assustadoras que as cotidianas.  

Assombros de monstros cotidianos. No verbete Chaminé de Fábrica Bataille recorre às suas 

recordações de infância, e aqui sabe-se lá a amplitude da componente ficcional dessas 

memórias, nas áreas industriais em Reims do início do sec. XX. Lembranças que, apesar da 

diferença temporal de meio século, também serão retomadas em termos bastante 

aproximados por Michel Onfray no seu tratado de insubmissão106. Ambas evocam as formas de 

arquitetura aterrorizantes encarnadas nas fábricas sob as miragens de suas infâncias, 

compreendidas enquanto assujeitamento das crianças. Realidades vividas que retornam como 

fissuras críticas em imagens espacializadas do pavor experimentado e da opressão social, que 

tendem para as espacialidades da experiência em suas disposições psíquicas e políticas. De 

modo imediato, a política aparece como crítica social numa perspectiva de luta de classe. Essas 

chaminés fumegantes implicam a exploração humana pelo próprio homem,  como um peixe 

que devora o outro, definida pelas:  desigualdade social,  condições insalubres de vida, fadiga 

dos corpos trabalhadores e sua redução maquínica sob modelo de cidade segregadora e 

homogeneizante, e por todas as relações de poder opressivas manifestas e dissipadas em seu 

bafo. Mas a denúncia dessa macro-estrutura ocorre na disposição psíquica, no pavor da 

criança assujeitada, nesse estado de “vir a ser” adulto e, portanto, em formação condicionada, 

mas ainda não dominada. Algo que desvia das relações de poder mais evidentes. Tanto Onfray 
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 Propensão anunciada em sua teoria da deriva publicada originalmente no nº. 2 da revista 
Internacional Situacionista em dezembro de 1958. Cf. DEBORD, Guy. Teoria da deriva. In: http://pt-
br.protopia.wikia.com/wiki/Teoria_da_Deriva. Uma reversão da demolição: Haussmann dava a si 
mesmo o título de "artiste démolisseur" (artista demolidor). Entre Debord e Haussmann as perspectivas 
da demolição são certamente contrastantes, mas não seriam uma binaridade diante das dimensões 
políticas nos processos de subjetivação nas expressões dessas ruínas...  
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 BATAILLE, Georges. Op.cit. p.90. 
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 E se o arquiteto e urbanista fosse o monstro, a arquitetura e o urbanismo se explicitariam como a 
“arte” do coveiro. Jogo esgarçado da linguagem que já poderia assumir a condição natimorta dos 
arranjos territoriais, dos planos urbanos e mesmo das edificações. 
106

“Tudo começa com o corpo de uma criança apavorada pela fábrica da aldeia que sopra vapores e 
fumaça pelas ventas, qual um animal monstruoso e fabuloso. Seu ventre fervilha de barulhos surdos e 
regulares, longos e lentos, obscuros e inquietantes: motores, foles, máquinas mágicas, ferros estriados, 
estrondos de aço, palpitações de engrenagens e longos jatos de brumas deslavadas ou saturadas de 
odores repugnantes. (...) A fábrica lança para fora neblinas ameaçadoras para a criança que sou”. 
ONFRAY, Michel. A política do rebelde. Tratado de resistência e insubmissão. Rio de Janeiro: Rocco, 
2001. Tradução de Mauro Pinheiro. p.14-15. 
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quanto Bataille, tratam do período em que o sujeito ainda não se submete integralmente à 

maquinação racional, afrouxando a dimensão política sobre os processos de subjetivação que 

recaem sobre a infância. E é no afrouxamento da certeza racional, do projeto e do trabalho 

que garante as crenças nos modos de pensar e de agir, que a fábrica como manifestação dessa 

ordem, mais do que ordenar -  sua condição a priori - , ela aterroriza – e, assim emerge a sua 

condição de participação numa espacialidade da experiência.  

No verbete Chaminé de Fábrica, Bataille descreve as chaminés como “tubos de comunicação 

entre o céu sinistramente sujo e a lamacenta e mal cheirosa terra dos bairros com fiações e 

tinturarias”107. A chaminé é o elo de um ambiente fenomênico opressor. É ela que lança a 

poluição que se espalha pelas ruas e enevoa o céu e invade os sentidos entorpecendo o nariz, 

secando a boca e irritando o olho de quem passa por ali. Mas essa definição ainda é geral 

demais. Na sequência ele ataca dois modos transcendentes de ver-ler esses espaços. O 

primeiro é o que tende a estetizá-los “que inventam chatamente a beleza das fábricas”108 e o 

segundo que consideram esses espaços como formas funcionais mecanicistas, “signos do 

trabalho do gênero humano”. Em ambos os casos os espaços são pensados como abstrações 

seja no modelo transcendente da beleza artística, seja na redução técnica como o elemento 

construtivo projetado como uma organização de tijolos em forma cilíndrica que faz parte do 

conjunto industrial para dar vazão à fumaça produzida.  

É contestando essas definições transcendentes que Bataille encaminha o “valor de uso” dos 

seus verbetes: “Ora, o único sentido que este dicionário pode ter é, precisamente, mostrar o 

erro das definições deste gênero”109. Esse erro aparece na evidência do poder de afecção das 

espacialidades da experiência. Assim, para situar alguma definição seria preciso, antes, 

“dirigirmo-nos ao rapazinho que ela aterroriza, ao momento em que ele vê nascer de forma 

concreta a imagem das imensas, das sinistras convulsões em que toda a sua vida irá 

desenrolar-se”.110 Aquele que baliza a realidade da espacialidade na concretude de sua 

convulsão, não foi buscado no técnico, mas no menino aterrorizado por algo que vai 

atormentá-lo constituindo a “sua” vida organizada no projeto e controlada no trabalho. Esse 

momento,  que aterroriza a criança ao ver a chaminé, é uma espécie de disposição que lança 

para fora de si aquele que experimenta. Ponto de inflexão dos processos de subjetivação, que 
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 BATAILLE, Georges. Op.cit. p.94. 
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 Enquanto crítico do seu tempo, Bataille contesta a “beleza da fábrica” que se dirige, mesmo que de 
modo indireto, à idéia funcionalista da máquina de morar de Le Corbusier e a todo o ideário da estética 
da vanguarda modernista, inclusive qualquer tentativa de ênfase transcendente via o belo, mesmo 
algum empenho surrealista. 
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 BATAILLE, Georges. Op.cit. p.95. 
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 Id.ibid.p.95. 
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dobram o tempo e atualizam a assujeitação por vir no modelamento do sujeito. E a fábrica 

aparece como o fantasma aterrorizador da fabricação da assujeitação. Desse modo, a fábrica-

fantasma, ou fábrica-ruína-da-vida, é comunicada fora da abstração espectral, ela é uma 

espacialidade experimentada, e como tal ela só pode ter uma definição parcial de algo que não 

assume qualquer correspondência formal e que tende ao limite significativo fraturando 

qualquer noção apriorística. Essa significação movente, própria da comunicação das 

espacialidades da experiência, é um golpe da disposição na produção do espaço.  E é o espaço, 

aqui já na noção movente de espacialidade,  que vai atualizar essa experiência dilacerante. Na 

espacialidade experimentada, coloca Bataille: “a verdade risível do espaço se abre a mim”, 

pois, “o espaço mesmo está em transe” onde reina “a agonia a perder de vista111”. O espaço 

em transe que apavora, mas que também é risível, eis um dos possíveis delineamentos para as 

espacialidades que colocam os sujeitos em crise, de algum modo zombando dele, no terror ou 

no riso, tornando sensível a nulidade de sua estrutura subjetiva. E essas espacialidades 

sensíveis seriam o que permite ao sujeito no assombro de si, por exemplo, “devorar com os 

olhos” as imagens mais dilacerantes, e de dizer ao mesmo tempo: “quando eu digo que eu 

vejo, é um grito de medo que vê112”.  No grito de medo já não há identidade que sustente o 

“eu” ou a sua dominância. 

A espacialidade, até esse ponto, se apresenta na disposição entre o sujeito tendendo ao fora 

de si no espaço numa duração singular. A disposição aqui pode assumir múltiplas 

convergências ao mesmo tempo, ela é movente e alterante. Assume as formas movediças 

fenomênicas e psíquicas que não garantem a identidade espacial ou mesmo do sujeito.  

Convergem para os acontecimentos ordinários que em seu conjunto – que não se garante na 

identidade - marcam a cidade fenomênica113. São esses fenômenos que ocorrem independente 

da opinião ou vontade de quem quer que seja, e que, por sua vez, causam sensação, afetam 

àqueles que de algum modo participam neles, atingem alguma dimensão psíquica e alteram a 

noção de realidade. A participação risca alguma duração, uma temporalidade não 

necessariamente de marcação cronometrada114. O acontecimento ordinário escapa, sua 

transmissão é imediata no jogo sucedâneo entre passado e futuro e logo se esvai sem deixar 
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 Cf. Le coupable in : BATAILLE, Georges. Oeuvres completes. V. Paris: Gallimard, 1973. p.295. Apud 
DIDI-HUBERMAN, Georges. Op.cit. p. 84. 
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 Id.ibid, p.296. Apud DIDI-HUBERMAN, Georges. Op.cit.p. 84. 
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 Fenomênica, no sentido do sensível, fora do logos que implicaria na espacialidade fenomenológica. 
114

 Cf. supra nota 71. Sobre as temporalidades do acontecimento, numa fabulação da Grécia Antiga, 
tinha-se ao menos três parâmetros de marcação do tempo: o cronometrado, tempo de medida social, 
tempo de Cronos, a divindade que devorava os próprios filhos, tempo do trabalho; o Kairós, tempo de 
cada um, individual e variável conforme o momento vivido, tempo do pulso; e o Aion, tempo de 
integração cósmica, tempo mítico, tempo do acontecimento, do eis-ai, da hecceidade. 
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pistas pela cidade homogênea. Fica de fora da sua narrativa histórica. Situação indefinível e 

incapturável liberando o heterogêneo sem tomar algum privilégio de posição. Fica claro, assim, 

que se trata mais da condição de uma disposição do heterogêneo do que de um 

posicionamento prévio qualquer. O que dificulta bastante tanto a sua captura como a sua 

apropriação no conjunto homogêneo.  A componente de subjetivação da experiência  constitui 

e é constituída pelo fora, mas de fato, sem estruturas e esquemas. O contexto é outro dado 

furtivo, pois o que acontece está lançado para fora dele. A “sobrevivência” da experiência vai 

jogando blefando com a subjetividade e o contexto ou qualquer estrutura pré-existente.  

A experiência de uma espécie de inframince115 da cidade encontra-se na dimensão do 

fenômeno sensível com a do fenômeno psíquico com possibilidades de realidades alteradas. 

Nesse encontro o que está dado é a crise do sujeito a partir da experiência em alguma 

espacialidade que concerne a uma duração espaço-temporal vertiginosa. Uma disposição 

como componente de identidade movediça, onde se parte de uma entreidade, ganahndo 

mobilidade espaço-temporal no indicio das espacialidades.   Mas como seria comunicar essa 

espacialidade da experiência que está sempre a se mover? Fazer emergir tanto o seu espectro 

singular quanto a sua tendência para a insignificância e, nesse movimento, também considerar 

a sua dimensão política obscura. Constatando a existência fugidia e o desaparecimento da 

situação que consistiu em determinada espacialidade, é preciso, se for o caso, recorrer ao seu 

rastro, ao documento de seu risco e re-encenar sua passagem mais do que sua ocorrência. 

Portanto, não se trata de inventar um dispositivo de atualização do que passou. Implica no 

recurso de uma dobra temporal, do passado e do futuro reinventados para a reconstrução de 

um presente que escapa. Também implica nesse movimento a abertura para o acontecimento 

derivado do fracasso da verdade já dado na re-invenção. A coincidência do acontecimento com 

a experiência atualiza essa espécie de tempo fora do tempo, tempo mítico, em que passado e 

futuro se lançam numa linha infinita a partir do instante. Nesse sentido, não é possível prever 

a ocorrência das espacialidades, restabelecê-las e tampouco definí-las.  

Nesse ponto Pode-se pensar se as narrativas de sua ocorrência também não seriam colocadas 

em crise tencionando a sua estrutura suscetível a análise. Essas narrativas prescindem dos 

modelos, mas voltando aos modos como Bataille se deteve sobre os “documentos” “narrando” 

as espacialidades no Dicionário Crítico, já atentei para um pulso recorrente de seu 
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 O inframince é uma noção criada pelo artista Marcel Duchamp (1887-1968) como realidades 
fenomênicas ocorridas em pequenos nuances sensíveis entre as coisas. Como exemplos ele diz do calor 
deixado em um assento recentemente ocupado ou o som do veludo de uma calça enquanto as pernas 
se roçam, ou uma imagem clássica do calor de uma xícara de café embaçando uma mesa com tampo de 
vidro e na seqüência o embaçado se esvaindo. 



70 
 

   
 

procedimento: o arruinamento significativo e da imagem dominante do sujeito. No caso das 

Documents, esse arruinamento ocorre na paródia sobre singularidade dos “documentos”, e o 

arruinamento da imagem dominante do sujeito no rebaixamento de qualquer forma de 

identidade, por aproximações de “semelhanças” entre os conceitos abstratos e aquilo que está 

dado no mundo, com ênfase no que é considerado absurdo para a racionalidade ou abjeto 

para a sensibilidade domesticada. Por ora, pode-se pensar a narrativa crítica enquanto prática 

do arruinamento. E o que ela faz é construir ruínas no eis-aí. Mais do que tentar defini-la me 

acomete experimentá-la a partir de um “documento” qualquer, com a ressalva que a 

aleatoriedade aparente desvela opções coincidentes à prática do arruinamento das 

espacialidades: um galpão industrial abandonado e cortado no píer 52. 

No final da década de 60 do século XX, a cidade de Nova Iorque passava por situações 

econômicas adversas que culminaram no decreto de falência da prefeitura em 1976, o 

desemprego era enorme, assim como a população de moradores de rua, os índices de 

marginalidade eram alarmantes e várias edificações foram abandonadas, principalmente pelas 

indústrias que migraram para os subúrbios. Um cenário não futurológico para a Fuga do 

Bronxs116. Nos galpões industriais abandonados no West Side, nas margens do rio Hudson, 

aconteciam apropriações clandestinas diversas. No píer 52, por exemplo, entre Gansevoort 

Street e West Street, ocorriam sessões de práticas sexuais não classificáveis, encontros 

homossexuais, prostituição e a região era margeada por toda a sorte de delinqüentes117. Para 

começar a recuperação de algumas áreas, no final da década de 60 a New York City Housing 

Authority, órgão responsável pelas moradias, modificou a lei de zoneamento da região do 

West Side, que passou a ser denominada de A.I.R. (Artists in Residence). A mudança 

possibilitava que artistas alugassem a baixos preços os galpões e armazéns abandonados, que 

logo se transformaram em estúdios na área ao sul da Houston Street. Era o começo do que 
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 Filme de 1983, dirigido por Enzo Castellari. Segue uma sinopse: A poderosa e inescrupulosa 
Corporação que domina Manhattan quer expulsar todos os moradores do Bronx para demolir os prédios 
velhos e construir ali uma obra-prima da arquitetura, destinada, claro, a famílias de alto poder 
aquisitivo. Como o Bronx foi transformado numa terra de ninguém dominada por violentas gangues, a 
Corporação faz uma campanha de desapropriação do local, enviando ao bairro soldados para capturar 
ou eliminar todos os moradores que ainda não deixaram o local.  
Cf. o trailer do filme em: https://www.youtube.com/watch?v=3UFD1eS8Ig4. 
117

 Situações registradas, por exemplo, nas fotos de Alvin Baltrop (1948-2004).  Nos anos 70, Baltrop 
freqüentou a região do West Side fotografando as apropriações que aconteciam por lá. Dentre essas 
imagens, várias práticas sexuais nos galpões e seus arredores, se encontra a de um cadáver com a pele 
retalhada cercado por policiais. cf. https://dkpocketreview.wordpress.com/2014/02/07/gordon-matta-
clark-alvin-baltrop-the-piers-from-here-open-eye-gallery-7th-dec-9th-feb/.Essas imagens podem ser 
documentos para a revisão urbanística contemporânea, assim como os documentos de apropriação das 
ruas de Londres na década de 50 por Nigel Henderson foram utilizadas para as críticas aos preceitos 
modernistas pelo Team X. Cf. http://transculturalmodernism.org/files/christina/2012-03-
02/foto_final.jpg 

https://www.youtube.com/watch?v=3UFD1eS8Ig4
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ficaria conhecido como SoHo118. Atraídos pelos benefícios, cerca de 300 artistas  passam a 

viver por ali, formando uma comunidade de onde saíram  nomes posteriormente consagrados 

da música, poesia, dança, teatro e artes visuais119. É nesse ambiente de experimentação 

artística e cidade abandonada que Gordon Matta-Clark (1943-1978) realiza o trabalho  Day’s 

end em 1975.  

Em Day’s end o arquiteto-artista freqüenta, durante três meses,  o píer 52 que, como coloquei 

acima, possuía um uso subvertido como local de encontro para práticas sexuais e marginais 

diversas. Sabe-se lá como ele lidava com as práticas que ocorriam ali, mas de algum modo, ele 

aderia à marginalidade na medida em que se apropriava do espaço sem autorização 

institucional para realização de seu trabalho. Por sua ação, o artista foi acusado pela prefeitura 

por depredação de propriedade, multado e recebeu um mandato de prisão que o fez se 

refugiar na Europa e que, por acaso, prescreveu no ano seguinte em decorrência da falência 

decretada pela prefeitura de Nova Iorque. Poderíamos até supor uma perspectiva urbanística 

contrariada, em que Matta-Clark a partir de suas experiências no local realiza uma intervenção 

que visava intensificar os usos existentes. Intervenção essa que não pensava diretamente em 

revitalizar ou gentrificar a região120 e, por sua vez, compactuava com a própria condição de 

ruína existente. O fato é que com a colaboração de amigos ele faz um grande corte com 

maçarico na vedação de telha metálica e outro no piso de madeira do galpão. Abrindo buracos 

de modo que quando a luz do sol adentrasse pelo corte ela refletisse na água do rio abaixo do 

píer e tal reflexo se espalhasse pelo interior do galpão121. Parece que objetivava realizar uma 

espécie espaço público de luzes e sombras no local a partir infra-minces potencializando 

espacialidades. A intervenção adquire sua circunstância concreta dos efeitos de superfície na 

combinatória do buraco, da luz que o atravessa, das sombras e da água que reflete no interior 

do espaço. Nesse sentido, uma obra sem forma, cuja potência fenomênica é um chamado para 
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 A consolidação do que os urbanistas chamam de gentrificação veio nos anos 80, com valorização 
dessas regiões pelos novos usos culturais dados. Tarefa que os artista compactuam com eficácia. Eles 
são agentes das forças de gentrificação na medida em que fazem a passagem dos usos, pela capacidade 
que possuem de transitar entre “públicos” diferenciados e de se subordinar a “alta” cultura. Esse 
modelo de gentrificação facilitado por usos culturais continua sendo bastante utilizado como no caso 
recente do MAR (Museu de Arte do Rio) na  região portuária do Rio de Janeiro. 
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Entre eles Philip Glass, Lou Reed, Richard Nonas, Trisha Brown, Jane Crawford, Joan Jonas, entre 
muitos outros. Alguns de seus trabalhos podem ser vistos em: http://www.ubuweb.com/. 
120

 Apesar de que na Declaração sobre Day’s End, para tentar se safar do processo, Matta-Clark se 
defenda dizendo sobre “liberar tais áreas para uma utilização ordenada, saudável e sensata”. Mas com 
alguma ironia também comenta a violência na região: “(…) ela se tronou um verdadeiro paraíso para 
assaltantes, que atacam tanto aqueles que ali vão apenas para caminhar, como os membros de um 
recém-popularizado grupo marginal sadomasoquista”. Cf. GORDON MATTA-CLARK. Desfazer o espaço. 
São Paulo: Museu de Arte Moderna, 2010. (catálogo) p.156-157. 
121

 Tanto a realização do trabalho como os efeitos das espacialidades produzidas podem ser vistos no 
video Day’s End (Matta-Clark, 1975, 23”) disponível em: http://ubu.com/film/gmc_daysend.html. 
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a experiência122. Os cortes abriram buracos de geometrias imprecisas, de espessuras duvidosas 

e de formas ambíguas. Naquela edificação se sobrepõe à sua própria ruína, uma ruína 

precipitada capaz de aderir o corte como parte da falência estrutural da edificação e da 

movimentação fenomênica que propicia a falência da identidade espacial, já não se trata mais 

de um galpão com funções industriais, mas de uma espacialidade em alteração. Existe uma 

ruptura com a noção do espaço idealizado e a priori e com a noção de arquitetura como 

projeto de ordem de uma crença na racionalidade dominante. Reflete-se uma condição 

espacial para usos não funcionais, para a liberação da produção desejante, propício à 

experiência.   

A voz do rapaz agonizante e fora de si nas práticas sexuais não classificáveis ressoa longínqua 

nas brumas fenomênicas da intervenção de Matta-Clark.  É impossível precisar os cortes 

acontecidos e os gritos sorrateiros dos anônimos que passaram por ali, mas eles assombram 

essa intervenção123. Se ela não garante a ocorrência das espacialidades da experiência, o que 

demandaria a coincidência psíquica e fenomênica, ao menos ela contesta a produção do 

espaço das cidades contemporâneas mostrando e usando o resto em sua irredutibilidade que, 

no caso, coincide com o buraco. A dimensão sintomática desse irredutível delineia uma 

disposição para as espacialidades alteradas como ruínas no imediato. Seria nesse 

arruinamento comunicado que se encontrariam as aberturas possíveis para outras 

experiências, modos de percepção, de relação, de produção de espaço e vertigem da 

perspectiva dominante do sujeito? Se assim for, caberia ainda mostrar os limites da diferença 

nessas situações, a sua impossibilidade de plenitude e os seus restos irredutíveis como outros 

possíveis da experiência em espacialidades contestatórias, extratoras do sujeito e das formas 

de vida homogêneas. Talvez, dessa contestação apareçam as dimensões políticas obscuras das 

espacialidades da experiência.  

                                                           
122

 Um jogo entre a estetização e a desestetização. Bastaria paramos na “beleza da fábrica” no jogo 
ambíguo entre a desestetização da arte na dupla camuflagem dada pela condição fenomênica associada 
ao que a propicia: um corte num galpão abandonado, como um elemento dado, um arruinamento 
precipitado para o qual a construção já tendia. E, também, a estetização, por exemplo, no plano de 
organização de visitas semanais para um público formado em sua maioria por artistas, críticos e 
colecionadores. Ainda poderíamos considerar como as pessoas que já se apropriavam do espaço 
receberam essa “obra” e seus visitantes, e como ela reverbera em suas práticas. 
123

 “(...) ele se deixa costurar pelo seu sádico ou por sua puta, costurar os olhos, o ânus, a ureta, os seios, 
o nariz; deixa-se suspender para interromper o exercício dos órgãos, esfolar como se os orgãos se 
colassem na pele, enrabar, asfixiar para que tudo seja selado e bem fechado”. 1933 – Micropolítica e 
Segmentaridade. In: DELEUZE, Gilles; GUATARRI, Félix. Mil platôs. Capitalismo e esquizofrenia. v.3. 
Tradução: Aurélio Gerra Neto, Ana Lúcia de Oliveira, Lúcia Cláudia Leal e Suely Rolnik. Rio de Janeiro: 
Editora 34, 1996. p.10-11. 



73 
 

   
 

A espacialidade fenomênica em Day’s end explicita sua dimensão sintomática,  e favorece seu 

poder de afecção, de perturbação daquele que o experimenta, dispondo-o ao risco do fora-de-

sí. À exposição atmosférica da espacialidade alterada seria acrescida do infra-mince do eco do 

riso sádico que prefere a sombra à luz em reflexo? O buraco de irradiação solar, como uma 

paródia da paródia batalliana do ânus solar124? O buraco emerge na imagem sintomática de 

dobras entre um dentro e um fora, em locais sempre insondáveis e imprecisos no sentido de 

seu domínio e de sua propriedade. Já não sei o que dizer. Mas no sussurro alterado, essa 

comunicação por palavras sopros, por gritos e gozos, no limite da inteligibilidade que nela só 

reconhece o perigo, e inclusive o perigo à constituição de uma linguagem fraca incapaz de 

comunicar a experiência, adere à imagem da construção e figura como imagem propositiva do 

arruinamento daquele que a experimenta. E pensando nas práticas sexuais inclassificáveis que 

aconteceram por ali, estamos falando a posteriori de uma geração pré-AIDS. A captura macro-

política também acontece nas ruínas. Mas, desviando de qualquer paixão de abolição na 

aparente incomunicabilidade da experiência, dada no jogo ambíguo entre o incomunicado e 

sopros dos ruídos que continuam a comunicar - e isso quer dizer, manter a potência do transe, 

no devir da experiência - o arruinamento de si é a pregnância125 da alteração. Se a pregnância 

chega aos corpos, nesse ponto me parece que até a linguagem já foi aderida.  

As disposições são dadas na experiência, na conjunção psíquica e fenomênica, das 

espacialidades numa duplicidade promiscuída em que se movimenta o pulso alterante: de um 

ponto a provocação de fora, o acaso, que te defronta com o acontecimento, de outro ponto, o 

desejo de acontecimento quando se lança à experiência126. Um dos resvalos dessas disposições 

é a contestação, uma “negatividade sem emprego”127, que como vimos acima contesta seja o 

controle do espaço abstrato que define o esquadrinhamento territorial,  seja o trabalho que 

                                                           
124

 Cf. BATAILLE, Georges. O ânus solar (e outros textos do sol). Tradução de Aníbal Fernandes. Lisboa: 
Assírio & Alvim, 2007. p.23-27. 
125

 Pregnância é a força da forma. No caso utilizamos o termo como força de dilaceração ou 
desconstrução, nesse sentido, como força da forma em alteração, uma das potências do informe. 
126

 Essa duplicidade é assim colocada por Philippe Joron em sua abordagem sociológica: “ Em outros 
termos, o agir na gastança parece-nos subordinado a dois tipos de disposição, sabendo que as 
inclinações energéticas estão em pano de fundo do movimento dilapidador: de uma parte, uma primeira 
disposição que se refere a fatos independentes de qualquer vontade, como a situação familiar, a origem 
sociocultural, o sexo, o acaso, os imponderáveis da história e que conduzem o individua a arranjar-se 
com as coisas da existência, a viver, bem ou mal, de acordo com um ‘jeito de se virar’; de outra parte, 
uma segunda disposição, que põe em relevo o fato de propriamente falar da vontade, a qual se esforça 
a remediar certos estados de fato,  a paliar deficiências às vezes insuportáveis, a transformar, dominar 
uma condição, a mudas imperativamente o curso das coisas”.  JORON, Philippe. A vida improdutiva. 
Geroges Bataille e a heterologia sociológica. Tradução de Tânia do Valle Tschiedel. Porto Alegre: Sulina, 
2013.  p.143-144. 
127

 Cf. supra nota 16. 
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tem a fábrica como espaço privilegiado, seja os apriorismos dos projetos para qualificar a 

realidade. 

Fim do dia, noite precipitada. Noite de mergulhos experimentais. “A noite é minha nudez/ as 

estrelas são meus dentes / eu lanço-me no país dos mortos / vestido de branco sol”128. É nessa 

noite que como em um verso Sufi se seguem as estrelas para ir de encontro aos desejos mais 

recônditos. Mesmo sabendo que muitas delas não existem mais e só resta o rastro da luz, essa 

tênue coincidência do desejo com a fulgurância da desaparição. Assim, o desaparecimento não 

deixa de ser uma tática de sobrevivência, uma revelação e uma disposição penúltima. 

  

                                                           
128

 Cf. BATAILLE, Georges. Op.cit. p.24. 
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III.III - Fora de si 

O que quero fazer é aprender a ver o que está lá fora, a olhar 

para fora, atingir tanto quanto possível uma completa 

percepção do que nos cerca. (...) Eu aponto na outra direção: 

para fora.  

 Os escritores: entrevistas da Paris Review, William Burroughs 

 

Travessias perigosas. Quando a indagação recai sobre a noção de experiência, adentrar nos 

alcances de suas significações soa como uma espécie de escavação em busca de algo 

desconhecido, ou ao menos improvável. Escavar o termo não deixa de ser esburacá-lo para ir 

de encontro ao rastro de sua significação já esgarçada. Esburacá-lo em caminhos tortuosos e, 

às vezes, violentos, prestes a desmoronar o sentido construído. Situação arriscada também na 

outra direção, pois os buracos abertos precipitam e deixam escapar aquilo que estava contido 

nas significações, e o fazem, muitas vezes, sem qualquer organização que garantiria o sentido 

antecedente. Riscos de desabamento e de erupção. Ruídos implosivos. Túmulo e tumulto. O 

duplo do escavado, aquela terra empolada e o que estava soterrado sai para fora, adensa e 

torna escorregadia a sua contra-parte significativa.  Nessa topologia arriscada as tendências 

hermenêuticas em desmoronamento soçobram em suas geografias de mãos isentas e limpas. 

Isenção que desnuda a fé e não as catástrofes no movimento das montanhas129.  O 

solapamento metafísico deixa de lado a componente transcendente como se ela fosse 

inerente às insignificâncias. Como se algo agarrado pelas palavras ganhasse tantas 

significações que esse algo já não importasse e essas camadas formassem um sítio sacralizado, 

uma cova aberta por onde as palavras escapam alteradas, ressuscitadas ou encerradas. Bocas 

fechadas e cheias de formigas. Quando as palavras emergem suficientemente impregnadas, 

elas erram no poema de língua desastrosa,  ainda sem arte e sem identidade. É possível jogar 

com isso, trapacear o termo, lançá-lo no buraco de som oco cavado para ele e ressignificá-lo 

em movimento. Mas também exercer poder por ele. Anotar um nome numa certa pedra e 

lançá-la para fora da cidade anunciando o exílio. Ou enterrar em tempos remotos a cabeça 

                                                           
129

 Cf. Artavazd Pelechian, Menq, 1969, 25’’ : http://www.youtube.com/watch?v=I21Jn9ypscU ;  
Cf. Alÿs, Francis. Quando la fe mueve las montañas, 2011, 15’’:                                                                                         
https://www.youtube.com/watch?v=dXA9Ew4jqCE. 

http://www.youtube.com/watch?v=I21Jn9ypscU
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defunta num buraco recoberto por terras coloridas, isso que não se chamava ainda nem 

pintura nem sepulcro130.  

Escavando a cova da palavra no desvio hermenêutico, tem-se que o termo experiência deriva 

do latim experiri, de aproximação significativa ao provar ou experimentar. Ele é composto pelo 

radical ex, que possui acepções como lançar para fora e ponto de partida, e pelo radical periri 

do qual deriva periculum, perigoso.  A raiz indo-europeia é per que sugere travessia ou provar. 

No francês eprouvér, que significa testar, conhecer por experiência. E no alemão Erfahrung, 

contém o sema de travessia (fahren) e de perigo (gefahr). Assim, o termo experiência pode ser 

lido como lançar-se a uma travessia perigosa ou ao provar perigoso ou, ainda, ao provar o 

perigo numa travessia perigosa. Movimentos que colocam em questão tanto uma 

espacialidade arriscada quanto uma exposição e uma disposição do experimentador para o 

imprevisto, para o estranhamento, para o desconhecido, para o enfrentamento com o outro 

radical. São vários os exercícios hermenêuticos sobre o termo experiência que traçam a sua 

etimologia no estar diante e no enfrentamento do perigo, em situações arriscadas. Philippe 

Lacoue-Labarthe no ensaio sobre Paul Celan intitulado A poesia como experiência, aproxima o 

étimo experiri a travessia de um perigo. Conforme a investida etimológica amparada em 

outros autores, Gabriela Minole corrobora a recorrência dessa aproximação significante da 

experiência a situações arriscadas. Ela trama que em Roger Munier "la experiencia es una 

puesta em peligro”,  em Bruno Forte a experiência é ''um enfrentarse arriesgadamente com lo 

desconocido"; e em Martin Jay a experiência "proviene de haber sobrevivido a los riesgos y de 

haber aprendido algo del encuentro com dichos peligros".131 Talvez, na sobrevivência aos 

                                                           
130

 Cf. DIDI-HUBERMAN, Georges.  O rosto e a  terra. Onde começa o retrato, onde se ausenta o rosto.  
Tradução de Sônia Taborda. In:  Porto Alegre Revista de artes visuais, Porto Alegre, V.9, n.16, mai.1998.  
p.61-82. 
131

Philippe Lacoue-Labarthe cita a seguinte definição por Roger Munier: "En primer lugar está que la 
etimología Experiencia deriva del latín experiri, poner a prueba, intentar. El radical es periri que 
encontrarnos también en periculum, riesgo, peligro. La raíz indo europea es PER, con la que se relaciona 
la idea de paso a través y, secundariamente, la de prueba. En griego, los derivados que señalan la 
travesía, el paso a través, son numerosos: peirá, atravesar: pera, más allá; peraó, pasar a través; perainá, 
llegar hasta el fin; peras, término, límite. Dentro de las lenguas germanas, encontrarnos en antiguo alto-
alemán, farande donde deriva farhen, transportar, y führen, conducir. ¿Habrá que añadir también, 
Erfahrung, experiencia, o hay que relacionar mejor este término con la segunda acepción de PER, 
prueba, en antiguo alto-alemán fara, peligro, que ha dado Gefahr, peligro y geftifrden, poner en peligro? 
Entre uno y otro sentido, los límites resultan imprecisos, de la misma manera que, en latin, entre periri, 
intentar, y periculum, que en primera instancia significa prueba, además de riesgo y peligro. La idea de 
experiencia como paso a través se aparta mal, a nivel etimológico y semántico, de la de riesgo. La 
experiencia ES en principio, y sin duda esencialmente, una puesta en peligro". ("Respuesta a una 
encuesta sobre la experiencia", Mise en page, nro. 1, mayo de 1972) Cf. LACOUE-LABARTHE, Philipe. La 
poesía como experiência. Madrid: Arena Libros, 2006.P.28. Gabriela Milone também cita a seguinte 
definição de Bruno Forte, por sua vez, citada por Osear del Barco:"La etimología contribuye a aclarar el 
concepto de «experiencia»: compuesta de «ex» y «períor», la palabra latina experientia evoca, por una 
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perigos, a experiência transmita quais são seus riscos. Talvez, um dos riscos seja o do 

impensado que minam o sujeito de suas profundezas aparentemente inabaláveis.   

As conceituações imediatas da experiência se sobrepõem na disposição aos perigos e na 

investida sobre seus riscos. Mas ela também é compreendida na capacidade acumulativa de 

conhecimentos adquiridos durante a vida.  Um sucedâneo de vivências no tempo linear 

definiria a médio e, principalmente, a longo prazo, um sujeito experiente, com repertório 

adquirido para corresponder e avaliar às suas demandas existenciais e transmiti-las 

socialmente. Essa duplicidade significativa da experiência foi marcada na distinção de 

Benjamin entre a experiência coletiva (Erfahrung) e a vivência íntima (Erlebins)132. Tal 

duplicidade corresponde a dois pólos de experimentadores na literatura: a Odisséia133 de 

Homero (cerca do séc. VII a. C.) e Ulisses de James Joyce (escrito entre 1914 e 1921).  

A referência inaugural desses experimentadores se inscreve em Odisseu, aquela personagem 

mítica incomodada (no latim, Ulisses, deriva de Ulixes, que significa o irritado, o perturbado) 

da Odisséia, que está sempre enfrentando perigos no movimento de retorno para sua terra. As 

provações de Ulisses, seus sofrimentos e vitórias são ditadas pelo radical grego peiran (que 

significa atacar, hostilizar), e que passando ao latim periri nos chega, como vimos acima, como 

experiência. Nesse sentido da realização da experiência que na travessia, a erfahrung 

(experiência coletiva) remete ao núcleo etimológico fahren,  que significa viajar, atravessar um 

país, um território. É no risco e na hostilidade dessa travessia, que Odisseu coincide o primeiro 

                                                                                                                                                                          
parte, un éxodo, un «salir de» e «ir hacia», y, por otra - gracias al uso del verbo «períor», presente tan 
sólo en términos compuestos- denota los dos campos de significados ligados a esta palabra... 
«perículum» dice el riesgo, la prueba, el elemento imponderable vinculado a todo contacto directo... um 
enfrentarse arriesgadamente con lo desconocido, caracterizado por la inmediatez de la visión y del 
saber". ("La experiencia de Dios en Jesu cristo", Concilium, N"258, 1995) em DEL BARCO, Osear.  Exceso 
y donación. La búsqueda del dios sin dios, Biblioteca Internacional Martín Heidegger, Bs. As., 2003, p. 23. 
Apud: MILONE, Gabriela. Imposibilidad y experiencia poética In: Nombres: revista de filosofia. 
CÓRDOBA, AÑO XIX, Nº 24, NOVIEMBRE DE 2010. E para a definição em Martin Jay, Cf. JAY, Martin, 
Cantos de experiencia. Variaciones modernas sobre un tema universal. Buenos Aires: Paidós, 2009. P. 26. 
132

 Cf. BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas. Vol. 1. Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre 
literatura e história da cultura. Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1987. p. 114-
119. 
133

Odisséia significa a longa perambulação ou viagem marcada por aventuras, eventos imprevistos e 

singulares; narração de viagem cheia de aventuras singulares e inesperadas; travessia ou investigação 

de caráter intelectual ou espiritual. No Canto 1, é anunciada a  aventura que narra a história do “herói 

de mil estratagemas que tanto vagueou, depois de ter destruído a cidadela sagrada de Tróia, que viu 

cidades e conheceu costumes de muitos homens e que no mar padeceu mil tormentos, quanto lutava 

pela vida e pelo regresso dos seus companheiros”. Odisseu leva dez anos para chegar à sua terra 

natal, Ítaca, depois da Guerra de Tróia, que também havia durado dez anos. Cf. HOMERO. Odisséia. 

Disponível em: http://www.projetolivrolivre.com. 

https://pt.wiktionary.org/w/index.php?title=Ulixes&action=edit&redlink=1
https://pt.wiktionary.org/w/index.php?title=perambula%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dtaca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Troia
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viajante e o primeiro narrador do ocidente134. A narrativa de seu retorno é a narrativa da 

instituição da Hélade e, por conseguinte, do Ocidente. O primeiro viajante é também o 

primeiro estrangeiro ocidental. Aquele que está fora de seu território é estranho aos outros e 

que ao mesmo tempo estranha os outros. O estranhamento é desconcertante, um extrator do 

sujeito que lança-o na angústia para fora de si em uma travessia perigosa.  

O outro experimentador é o Ulisses escrito por Joyce135. O sentido da sua experiência 

corresponde à vivência íntima (Erlebins) no fluxo de consciência e monólogo interior na 

produção de subjetividade incessante que constrói a realidade das personagens em 24 horas 

de acontecimentos ordinários na cidade de Dublin. Mas não existe o modelo burguês (sujeito) 

correspondente da vivência íntima que se apropria e acumula as experiências para transmití-

las do alto do seu saber. O que as personagens “narram” são suas angústias e tormentos, no 

pensamento atravessado são irritados de si mesmos. É o limite do romance na realização da 

solidão do individuo136, que é por sua vez a realização do sujeito contemporâneo.  No limite da 

subjetividade incomodada, o que acontece é a subversão da linguagem no fluxo de 

pensamento que não acompanha mais a velocidade e a temporalidade do acontecimento 

psíquico. Com a subversão da linguagem, a experiência ocupa qualquer lugar assumindo a sua 

virtualidade narrativa e potência de fuga. Isso quer dizer que qualquer lugar é transfigurado, 

alterado na experiência e ela jorra de uma apropriação como vivência íntima que tende a uma 

interioridade plena. Mas a experiência constrange a intimidade no fora, e a dimensão psíquica 

revela o estranhamento diante do mundo homogêneo, desse já dado que se insiste em 

nomear de cidade. A cidade nessa condição é afrontada com espacialidades sintomáticas, sua 

consistência se move no oceano das estranhas semelhanças137. 

                                                           
134

 Cf. Entrevista com Jeanne Marie Gagnebin. I – Experiência e transmissão. In: Redobra. N°14, ano 5, 
Salvador, 20015.p.13-15. 
135

 Ulisses é um romance do escritor irlandês James Joyce e publicado em 1922. Faz uma paródia 

da Odisséia de Homero, condensando a viagem de Odisseu na pessoa do agente de publicidade Leopold 

Bloom em 24 horas, no dia 16 de junho de 1904 e início da madrugada do dia seguinte. Cf. JOYCE, 

James. Ulisses. Tradução de Bernardina da Silveira Pinheiro. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005.  
136

 Nos artigos O narrador (1936) e A crise do romance (1930), Benjamin afirma que a célula mater do 
romance é o indivíduo em sua solidão. “A origem do romance é o indivíduo isolado, que não pode mais 
falar exemplarmente sobre suas preocupações mais importantes que não recebe conselhos nem sabe 
dá-los”. Cf. O narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: BENJAMIN, Walter. Obras 
escolhidas. Vol. 1. Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre literatura e história da cultura. 
Tradução de Sérgio Paulo Rouanet.  São Paulo: Brasiliense, 1987. p. 201 “A matriz do romance é o 
individuo em sua solidão, o homem que não pode mais falar exemplarmente sobre suas preocupações, 
a quem ninguém pode dar conselhos, e que não sabe dar conselhos a ninguém”. Cf. A Crise do romance. 
Sobre Alexanderplatz, de Döblin.  In: BENJAMIN, Walter. Op.cit. p. 54. 
137

 “Quando Stephen Dedalus contempla o mar parado à sua frente, o mar não é simplesmente o objeto 
privilegiado de uma plenitude visual isolada, perfeito e ‘separado’; não se mostra a ele nem uniforme, 
nem abstrato, nem ‘puro’ em sua opticidade. O mar, para Dedalus, torna-se uma tigela de humores e de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Romance
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Irlanda
https://pt.wikipedia.org/wiki/James_Joyce
https://pt.wikipedia.org/wiki/Odisseia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Homero
https://pt.wikipedia.org/wiki/1904


79 
 

   
 

Parece-me que Odisseu e Ulisses são duplos nos limites das realidades de um mesmo 

Ocidente. Um narra o mito de fundação territorial e da linguagem no gênero épico, o outro 

angústia do habitante da cidade, a subversão da linguagem na dimensão psíquica, o naufrágio 

das significações de sujeito e de cidadão. Essas distinções nas bases da coletividade e da 

intimidade remetem às suas formas de comunicação. Um comunica a narrativa  de um retorno 

que é construção cultural, o zênite do Ocidente, o outro comunica o fluxo subjetivo que leva o 

gênero do romance ao seu limite, às entranhas da intimidade e faz ressurgir a inquietante 

estranheza no cotidiano mais ordinário, o nadir do Ocidente.  Se a experiência é acumulativa, 

ela o é na medida em que faz emergir o acúmulo do impensado, daquilo que se desvia da 

capacidade de transmissão escrita ou oral. Assim, ela não figura nem como exemplo e nem 

como conceito. E no jogo do acúmulo, do excesso que é um monte de restos, o sujeito é posto 

em risco entre a exterioridade, aquilo que o extraí de si, e a sua interioridade que não se 

resume e nem se garante na intimidade. 

Essa interioridade diferente da intimidade burguesa ou, se preferir, do sujeito homogêneo, se 

aproxima da noção de experiência interior em Bataille no lançar-se “fora de si” em direção ao 

desconhecido, ao outro radical. Em Bataille, a experiência em não se delineia por uma noção 

única, acabada muito menos conciliatória.  No ensaio a Experiência interior138, ela aparece sob 

várias acepções ganhando complementos qualificativos como experiência interior, experiência 

limite, experiência de transgressão, experiência soberana. No Preâmbulo de seu livro, Bataille 

começa por definir a experiência como um “limite onde o homem atinge o extremo do 

possível”139 e que se encontra indissociável de uma comunicação  singular. Assim, no mesmo 

instante que se experimenta no extremo do possível, se comunica a experiência que aparece 

como uma diferença expressa. Tal comunicação, dada a sua singularidade, não é 

necessariamente um conhecimento discursivo a priori, aproximando-se mais da comunicação 

de um “não saber” que irrompe do acontecimento da experiência. O saber, portanto, não é a 

sua origem ou seu fim, e a experiência no limite do possível é a ultrapassagem do 

conhecimento nos modelos pré-estabelecidos cindindo a relação sujeito-objeto. O que seria o 

sujeito no seu limite comunica um “não saber” e o que seria o objeto, como a cidade, 

comunica o desconhecido. Apagamento das relações binárias, ou como escreve Bataille: 

                                                                                                                                                                          
mortes pressentidas, um muro horizontal ameaçador e sorrateiro, uma superfície que só é plana para 
dissimular e ao mesmo tempo indicar a profundeza que a habita, que a move, qual esse ventre materno 
oferecido à sua imaginação como um ‘broquel de velino esticado’, carregado de todas as gravidezes e de 
todas as mortes por vir”. Cf. DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. Tradução Paulo 
Naves. São Paulo: editora 34, 2010. p.33. 
138

BATAILLE, Georges. A experiência interior. Tradução de Celso Libânio Couyinho, Magali Montagné, 
Antonio Ceschin. São Paulo: Ática, 1992.  
139

Ibidem. p.6. 
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“Experiência é o colocar em jogo (à prova) na febre e na angústia aquilo que o homem sabe 

pelo fato de ser”140. Com essa cisão do ser e da relação binária que o garante o que emerge é 

uma relação entre outros141. Nessa condição coloca-se em jogo o modelo identitário do 

sujeito, que se faz outro enquanto comunica ao outro qualquer um “não saber”. Um “não 

saber” que é recebido pelo outro qualquer como um saber singular, expressão da diferença, 

que indicia um “gaio saber”142. Nessa concepção, a experiência instaura uma espacialidade 

potente onde uma comunicação entre interlocutores possíveis fora das identidades se 

evidencia e se problematiza. Espacialidade de uma “comunidade” da amizade, onde o 

“comum” é a diferença expressa. Daí se explicita uma condição de alteridade na experiência, 

com a aparição desses interlocutores como os outros “fora de si” (fora do modelo identitário) 

em uma entreidade (espacialidade da experiência) de onde se indicia outros modos de 

produção de conhecimento e de possibilidades de vida. 

Na experiência prosseguem passagens por vidraças quebradas, mas fora desse acontecimento 

imediato, a sua noção resvala. Pensada no acúmulo, seja como vivência íntima, seja como 

capacidade de aconselhar, ela se parece com uma arca da memória de uma moribunda anciã 

fiandeira, meio muda e de visão aflita. Será que bastaria alguém abrir a arca para extrair 

ensinamentos de outrora nas possíveis costuras, esgarçamentos, remendos, rendas que não se 

fazem mais, sem receitas e moldes perdidos precedidos dos balbucios da fiandeira? Aberta por 

outros e sem conversas inteligíveis, algumas noções rodopiam e se enovelam adensando 

aquelas matérias expressivas de vivências aderidas em experiências de antes e daqui em 

diante. Oscilam na capacidade acumulativa de conhecimentos adquiridos durante a vida, 

dizem das mãos específicas do ofício que escapa pelas mãos, mas no levante do pó do baú e 

entre os bolores aparecidos, nas agulhas enferrujadas e nos moldes perdidos, no forro 

embotado desvelando o couro rasgado e fragilizado, naquela espécie de gordura entre duas 

matérias irreconhecíveis no canto, também é lida no imediato com algo imprevisto e, porque 

não, ainda impensado. E nessa coincidência improvável do que foi balbuciado pela anciã e o 
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BATAILLE, Georges. Op.cit.p.12.  
141

 Como coloca Bataille: “(...) a experiência interior é conquista e, como tal, para outrem! O sujeito, na 
experiência, extravia-se, perde-se no objeto que, ele próprio se dissolve. Ele não poderia, entretanto, 
dissolver-se a tal ponto se a sua natureza não lhe permitisse esta mudança; o sujeito, na experiência, 
apesar de tudo, permanece: (...) fazendo-se consciência de outrem, como era o coro antigo, a 
testemunha, o vulgarizador do drama, ele se perde na comunicação humana, e, como sujeito, joga-se 
fora dela, machuca-se numa multidão indefinida de existências possíveis”. BATAILLE, Georges. Ibidem. 
p.67-68. 
142

 Já atentei acima para proximidade do não saber batailliano com o gaio saber nietzschiano.... Cf. supra 
nota 10. 
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assombro imaginativo das descobertas, nesse quase-nada143., que uma experiência acontece. E 

a experiência coincide com a sua transmissão. Ali, como se a tessitura fosse sempre outra a 

aparecer e o ofício aquilo a se reinventar. Não se confunde mais na vivência isolada, no 

acúmulo ou na capacidade de aconselhar. No incômodo entre o acúmulo e o imediato, para o 

assombro de Benjamin, a experiência é a passagem no limiar da transmissão para uma 

barbárie positiva144  que faz da agulha enferrujada a flecha atravessada de um porvir 

incomodado, e da gordura, sêmen esparramado na carta e mel ainda intocados anunciando 

nas manchas mnemônicas alguma alteração cultural  endereçada ao outro radical. 

Então, me parece que o acúmulo da experiência, enquanto sucessão de imediatos, e sua 

disseminação enquanto uma prática do “não saber”, poderá provocar uma alteração cultural. 

Uma aposta generalista demais para seu propósito. E que demanda um entendimento e a 

revisão de seu ator: o sujeito contemporâneo. A noção de sujeito se assenta acomodada sobre 

as bases por onde nos reconhecemos e reconhecemos as coisas no mundo. Os processos de 

subjetivação fundamentam a identificação e assimilação das semelhanças que, consolidadas a 

partir da modernidade, vêem sendo responsáveis pelos modos de ser, de pensar  - inclusive 

sobre o que somos e como somos, vide as ciências humanas-  e de agir sobre o mundo, ao 

menos do sujeito ocidental, só para relembrar sua caracterização: esse modelo do branco, 

euro-referente, macho, em idade  produtiva, razoável, esse qualquer um homogêneo, imagem 

de vir a ser mais ou menos adaptável contemporaneamente a ambos os gêneros e suas 

variantes. O processo de realização do sujeito garante, pelo projeto e pelo trabalho que o 

realiza, o mundo homogêneo, racional, funcional e, portanto, útil em que vivemos. Milovic,145 

rastreando o percurso de formação da identidade do sujeito contemporâneo passando por 

Descartes, Kant e Hegel146, detecta a passagem do sujeito distanciado na relação com o objeto 
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 “O quase-nada corresponde mesmo a uma experiência concreta, mas veremos, todavia, que ele não 
é um conceito puro e simples. (...) Cada vez que se quer dar-lhe um nome, servimo-nos de uma 
linguagem talhada pela continuação e pelo intervalo, isto é, por realidades encadeadas, e caímos 
sempre de novo na empiria...” JANKÉLÉVITCH, Vladimir. Primeiras e últimas páginas. Tradução de Maria 
Lúcia Pereira. São Paulo: Papirus, 1995. p.244.  
144

Parece que é na noção de barbárie positiva em Walter Benjamin que se pode considerar uma 
possibilidade de atualização para a experiência como sobrevivência à cultura. BENJAMIN, Walter. 
Experiência e pobreza. In: Obras escolhidas. Vol. 1. Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre 
literatura e história da cultura. Prefácio de Jeanne Marie Gagnebin. São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 114-
119.  
145

Tríade triunfante para a consolidação do sujeito a priori, cuja síntese vai de encontro ao Espírito em 
Hegel que reverbera até os dias atuais, de onde Milovic afirma que o “o mundo atual, o mundo global, é 
um delírio hegeliano”. Cf. MILOVIC, Miroslav. A comunidade da diferença. Rio de Janeiro: Rélume 
dumará, 2004. p.11 
146

 Partindo da afirmação cartesiana da autoridade de nosso próprio pensamento sobre o mundo 
objetivo, o “penso logo existo” o pensamento moderno encerra-se em si mesmo numa “metafísica da 
objetividade”, como coloca Milovic: “O nosso pensamento é o novo fundamento. Com isso Descartes 
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e a natureza, para o sujeito constituinte, aquele que produz realidades, numa cisão entre 

natureza e cultura, como também na produção de si, na dimensão psíquica e subjetiva. O que 

evidencia na sua atuação no mundo a aparição da intersubjetividade, ou seja, da produção 

subjetiva sobre a produção do campo social. Sob esse aspecto, a intersubjetividade se 

encontra fundamentalmente encampada na comunicação contemporânea147. 

A subjetividade moderna é, assim, consolidada de modo “natural”. Quer dizer que não existe 

uma autocrítica ao pensamento do sujeito, pelo próprio sujeito pensando quem ele pensa que 

é. E as conseqüências imediatas da adoção de um sujeito ideal próprio da subjetividade 

moderna conflui para uma propagação ideológica voltada para a reificação social148, esse 

coroamento da homogeneidade que tem a cidade como espaço privilegiado de realização. Um 

dos escapes de um pensamento do sujeito contemporâneo cada vez mais reificado e reificante 

sobre o campo social, seria tanto pensar como ir de encontro ao heterogêneo. Experimentar e 

produzir a diferença como forma de revisão auto-crítica do sujeito. Para Milovic, “o que 

podemos fazer criticando a nova forma de identidade que a modernidade afirma como sujeito, 

é reafirmar a natureza, o diferente, o não idêntico” 149. Essa abertura para a natureza 

corresponde à animalidade150 e à barbárie, ao estranho, àquilo que é heterogêneo ao sujeito, 

ao outro que aparece de fora mas também desde dentro dele mesmo. Assim a dimensão 

sintomática, enquanto estranhamento, chamado de uma exterioridade, se torna inevitável 

                                                                                                                                                                          
abre a perspectiva da moderna metafísica da subjetividade”. Na crítica a posição do sujeito em 
Descartes, que está calcada apenas nas condições de um conhecimento verdadeiro para consistir, Kant 
afirma o sujeito constituinte, abrindo o caminho para todo o pensamento do idealismo alemão. E a 
critica de Hegel ao sujeito kantiano, passa pela manutenção da relação sujeito objeto cartesiana, ou 
seja, o sujeito ainda está fora do objeto. A partir daí Hegel pensa a autoconsciência, que vem 
acompanhada de várias questões acerca do próprio “ser” do humano. Cf. MILOVIC, Miroslav. Op.cit. 
p.12-13. 
147

 Na chamada comunicação sócia, que encampa a publicidade e contemporaneamente as inúmeras 
redes sociais telemáticas, como canis de manifestação da intersubjetividade e num certo sentido de 
regulação das mesmas. 
148

 Cf. MILOVIC, Miroslav. Op.cit. p.23-24. 
149

 Ibidem. p.55. 
150 Sobre a animalidade possibilitando um auto-crítica do sujeito, assista a conferência de Eduardo 

Viveiros de Castro intitulada A morte como quase acontecimento. Nela Viveiros de Castro apresenta 

uma dimensão do pensamento indígena brasileiro que se contrapõe ao pensamento do sujeito 

contemporâneo sobre a morte como evento obsceno. A morte não é escondida pelos indígenas. Para 

eles os mortos não são humanos, eles viram animais. Situação que descortina o aspecto não humano do 

homem. A morte confere a identidade, via descendência em nossa sociedade. Para os indígenas a 

descendência é vista de modo negativo pois os mortos por desejo pelos vivos querem levá-los para o 

lado deles. O morto mais próximo e familiar é o inimigo mais perigoso. Acreditam que ele virou um 

animal e caso ele queira conversar com eles, não respondam. As forças impessoais e hereditárias que 

proclamam a comunidade não funcionam nessa produção de realidade singular. In: 

https://www.youtube.com/watch?v=nz5ShgzmuW4 

https://www.youtube.com/watch?v=nz5ShgzmuW4
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enquanto experiência que lança o sujeito pra fora de si. Colocando o sujeito não tanto 

superado quanto alterado na crise, o que não deixa de ser uma desconstrução de sua 

idealidade. Alteração que passa por uma autocrítica radical ou pela tematização dos 

pressupostos da sua constituição e concentra uma reação na intersubjetividade fora da base 

racionalista, como forma de comunicação da diferença. Talvez, então, a partir daí se trace a 

possibilidade da comunicação da experiência contestando a reificação social, o que não deixa 

de ser uma crítica à comunicação social contemporânea. 

A comunicação da experiência enquanto transmissão de um “não saber” no instante inaugural 

de seu acontecimento nos deixa não sabendo nada sobre a experiência151. Assim, consoante a 

renúncia em ser do experimentador, a sua comunicação tende para uma renúncia explicativa e 

mesmo significativa. Nessa condição de “não saber” não se está isento de significações prévias, 

dessas que carrega o experimentador e que dá um sentido revertido de acúmulo de saber para 

si, como vivência íntima. Quase sempre há um sujeito disposto a narrar a experiência de fora 

dela, de confessar que a viveu e a partir dela querer aconselhar os outros. Porém, em Bataille a 

renúncia aos pressupostos da linguagem acontece com a contestação152 do ser e do saber, de 

toda antecedência e finalidade homogeneizadora, onde se trata de “abolir o poder das 

palavras, logo, do projeto”153. Nesse sentido não haveria o que narrar e a noção de projeto se 

vincula ao pressuposto de transmissão definido pelas relações de poder que manipulam a 

linguagem.  O que ele projeta é a idealidade e o saber que é contestada pelo sujeito lançado 

para fora de si comunicando um “não saber”. 

Comunicar um “não saber” adquire aqui uma repercussão política ainda não muito evidente- 

algo que vou margear adiante - numa contestação da moral e ética de bases transcendentes, 

como afirma Bataille: “o plano da moral é o plano do projeto”154. O plano do projeto se realiza 

no trabalho, que é a construção da realidade homogênea. Mas se o projeto é o pressuposto de 

transmissão e das relações de poder e saber das palavras, essa condição matricial é facilmente 

aderida a outras linguagens, como a arquitetônica e urbanística. Sob esse aspecto, coincide a 

crítica geral e específica ao projeto. De modo geral, a realização do projeto é a realização do 

arquitetural como ordenação, funcionalidade e utilidade, e mesmo beleza subordinada à 
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BATAILLE, G. Op.cit.  .p.20. 
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 A contestação na terminologia de Bataille, se contrapõe à ação. Escreve Bataille: “A experiência, sua 
autoridade, seu método, não se distinguem da contestação”. Ibidem.p.20. 
153

Id.ibid.p.30. 
154

Id.ibid.p.145. 



84 
 

   
 

idealidade155. Um adendo na crítica específica contestaria toda a tradição da instituição da 

arquitetura e urbanística ao menos desde sua adesão as ars liberalis às estratégias 

diagramáticas e computacionais contemporâneas como forma de organização que privilegia o 

espaço concebido a priori. Nessa temporalidade de séculos, a produção do espaço das cidades 

replica em infindáveis variações na repetição da matriz transcendente. Assim, me parece que a 

experiência nesses termos, desconstrói o campo disciplinar da produção do espaço, centrado 

na arquitetura e no urbanismo, na contestação da sua ordem geral transcendente, do seu 

saber específico, dos modos de operação, o trabalho da pré-concepção à tentativa de 

corresponder e afirmar o espaço concebido, e de seu método correspondente, o projeto. Mas 

o que resta, o que reaparece como resto da cidade, são as espacialidades da experiência. Isso 

que escapa tanto à propriedade quanto à disciplina. 

A comunicação da experiência, como tal, é partilhada com o outro qualquer e, portanto, segue 

acompanhada “da existência de uma comunidade”156. Essa “exigência comunitária” já dá 

algum indício de uma possível repercussão da experiência na produção do espaço urbano na 

forma de uma espacialidade compartilhada. O “por em comum” da diferença ainda formula a 

auto-crítica da plenitude de realização dessa comunidade e, por conseguinte, de qualquer 

perspectiva transcendente, assim, mantêm-se sua condição de incompletude, de movimento 

alterante, onde essa comunidade está sempre se fazendo e por fazer. Em tal comunidade, a 

experiência no seu limite impossibilita definir qualquer parâmetro de ordenação social 

fundado no conhecimento a priori ou numa política antecedente. É nesse sentido que a 

realização da comunidade numa experiência levada ao limite vem carregada da negatividade 

transgressiva e da negatividade como impossibilidade de realização plena, como na leitura a 

partir de Bataille da “comunidade impossível” em Maurice Blanchot ou da comunidade 

inoperante, com “ausência de obra na obra” em Jean-Luc Nancy157. Negatividade que é o 

indício do impossível como termo final e como balizador para a própria manifestação da 

diferença em sua alteração que delineia a sua irredutibilidade. Essa comunidade é contraposta 

ao comum do urbanismo pautado na idealidade da noção de público, que não passa de uma 

contraposição que afirma a propriedade privada. 
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 No rastro da tríade arquitetônica de Vitrúvio (séc. I a.C.): a estruturação (firmitas) e a beleza 
(venustas) subordinadas à  utilidade (utilitas), pressuposto que vale até aos dias atuais. 
156

 BATAILLE, G. Op.cit. p.14. 
157

Nesse sentido a negatividade é uma negação de um estado de coisas, abertura para sua alteração e 
vinculada a uma realização por vir, ou seja, sempre inacabada e em incompletude. Cf. BLANCHOT, 
Maurice. La communauté inavouable. Paris: Les editions de minuit, 1984. NANCY, Jean-Luc. La 
communauté désoeuvrée. Nouvelle edition revue et augmentee. Paris: C. Bourgois, 1999. 
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Mas é também na decisão158 da experiência, colocada por Bataille como uma ação não coagida 

e sem projeto, que o sujeito alterado comunica singularmente na multiplicidade a experiência 

para o outro qualquer. Lançado para fora de si e afetado pela exterioridade, ele comunica 

espacializando uma “exigência comunitária” sem pretensão totalitária e formando 

parcialmente uma rede de sociabilidade que pode ser entendida como uma “comunidade da 

diferença” ou comunidade da amizade159. Nesse sentido, mais do que pensar as repercussões 

dos limites da experiência e, atentando à produção da diferença, seria o caso de pensar as 

espacialidades da experiência como contestação160 à homogeneização das cidades. Isso que se 

dá em suas dobras. Na medida em que a decisão singular na experiência resulta na produção 

subjetiva não coagida, ela libera fluxos, intensidade e desejos imprevisíveis na esfera urbana. 

Produção que é excreção, e emerge aquilo que escorre, o “lugar” aonde a experiência toma 

sua “forma” parcial, é espacializada e comunicada no campo social singularizado. Situação 

essa que provoca a produção do espaço na excreção, na “parte maldita” em que emerge a 

alteridade urbana.  

  

                                                           
158

 Sobre a noção de decisão, escreve Bataille: “A decisão é o que nasce frente ao pior e o supera. (...) É 
o inverso do projeto (ela quer que renunciemos ao prazo, que decidamos imediatamente, colocando 
tudo em jogo: a conseqüência fica em segundo lugar)”. BATAILLE, Georges.Op.cit. p.33-34. 
159

Comunidade e amizade que resvalam na impossibilidade. Como coloca Bataille: “Falei de comunidade 
como se ela existisse: Nietzsche se referia a isso nas suas afirmações, mas permaneceu só. (...) é de um 
sentimento de comunidade me ligando a Nietzsche que nasce em mim o desejo de comunicar, não de 
uma originalidade isolada”. Ibidem P.34. Ou nos termos da amizade, como introduz Agambem: “Há 
muitos anos, um amigo, Jean-Luc Nancy, e eu, havíamos decidido trocar cartas sobre o tema amizade. 
Estávamos persuadidos de que esse era o melhor modo de nos aproximarmos e de quase “pôr em cena” 
um problema que de outro modo parecia escapar a um tratamento analítico. Eu escrevi a primeira carta 
e esperava, não sem temor, a resposta. Não é este o lugar para procurar entender porque razão – ou 
quem sabe mal-entendido – a chegada da carta de Jean-Luc significou o fim do projeto”. AGAMBEN, 
Giorgio. O amigo. Tradução de Marcus Vinicius Oliveira. Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 1, n. 2, jul.-
dez./2012. Disponível em: http://civilistica.com/wp-content/uploads/2015/02/Agamben-civilistica.com-
a.1.n.2.2012.pdf. 
160

 Escreve Bataille: “A experiência, sua autoridade, seu método, não se distinguem da contestação”. 
Op.cit. p.20.  
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III.IV- Aparição do outro  

 

Em seus edifícios, quadros e narrativas, a humanidade se 

prepara, se necessário, para sobreviver à cultura. E o que é 

mais importante: ela o faz rindo. Talvez esse riso tenha aqui 

ou ali um som bárbaro.   

                                        Experiência e Pobreza, Walter Benjamin 

 

Passagens pelo fora de si. A disposição marca a identidade movediça da experiência, onde se 

está aqui para, na temporalidade da experiência, partir daqui sabe-se lá para aonde. A 

disposição marca tanto a vontade de experimentar quanto o arrombo da experiência que lança 

o sujeito para fora de si, rumo a uma exterioridade incerta. Entre o aqui e o lá, marcam-se 

distâncias no fluxo da mobilidade espaço-temporal do acontecimento. Tais passagens são 

pontuadas por ausências e presenças. O fora de si se anula da dominância do sujeito enquanto 

uma multidão identificável vai aparecendo. Por certo, o sujeito se estranha no reconhecimento 

momentâneo dos outros que passa a ser. “Nunca havia antes me reconhecido assim”, 

assombrava-lhe o pensamento enquanto caminhava à deriva. Caminhar por mera 

vagabundagem é uma espacialização do movimento de passagem que leva de um estado a 

outro, esquecimento de si em direção de entrega ao outro,  enquanto fica-se “pensando na 

vida”161. O pensamento vai assombrado em inúmeras vozes enquanto o que resta do sujeito se 

agarra em busca de alguma semelhança, um traço de reflexo – por isso, talvez,  se devesse 

escrever em tom confessional na primeira pessoa do plural. Às vezes vêm à tona vozes 

conhecidas, às quais Bataille reconhece uma “comunidade da amizade” como a que 

reivindicava com Nietzsche162. Nessa comunidade de pensamento as ausências físicas se 

preenchem na dimensão psíquica e no fluxo experimentado. Não se trata do fluxo de 

pensamento, ou solilóquio do sujeito, mas da abertura, porta arrombada para a produção de 

realidades nas quais aparecem os outros. A exterioridade do percurso provoca sensações, 
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“Os grandes pensamentos resultam da caminhada”, pondera  Friedrich Nietzsche. Ele era um adepto 
das caminhadas e levava um caderno em que rascunhava seus pensamentos. Nesse “método” de 
disposição para a exterioridade já se encontra o cerne de um pensamento do fora, que seria margeado 
nas teorias e práticas do século XX, como nas Passagens de Benajmin e na deriva Situacionista. Sobre as 
caminhadas dos filósofos, cf:  http://pufedear.blogspot.com.br/2010/01/caminhar-e-reflectir-esboco-
de-alguns.html 
162

 Cf. BATAILLE, Georges. A experiência interior. Tradução de Celso Libânio Couyinho, Magali Montagné, 
Antonio Ceschin. São Paulo: Ática, 1992. p.34. 
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como na chaminé de fábrica que faz o terror crescer na criança163 que olha para ela e sente 

náuseas ao mesmo tempo em que recebe a primeira lição do mundo homogêneo: notas  

irreversíveis sobre o projeto e a sua resultante que o destinará ao trabalho. Aparece então o 

outro totalitário, à semelhança das ficções científicas, capaz de afetar para homogeneizar. Mas 

na continuidade do trajeto, enquanto o sujeito se perde no jogo da dimensão fenomênica e 

psíquica, ao passo que as espacialidades da cidade se animam, ele vê surgir numa coincidência 

tênue alguns signos da alteração. “Uma simples poça d’água, como o anúncio de uma 

catástrofe”164. Esse indício é comunicado enquanto tal, ele é presentificado e, por acaso, 

percebido por um chinês, estrangeiro na cidade como um augúrio de tempestade. Essa 

comunicação da experiência para outrem, viraria um cut up por um escritor entusiasta de 

Burroughs165. Ele faria suas montagens, imagens e sons em movimento colocando uma 

realidade em transe. Produzindo efeitos na realidade coletiva, com vários outros atordoados a 

perder de vista aparecendo por ai. Até que restam poucos vestígios do acontecimento. 

 

De fato, a experiência não se dá nesse encadeamento mais ou menos linear, esboçado acima. 

Se tanto a realização quanto a definição acabada de experiência escapa, seja no “não saber” 

anunciado, seja na sua temporalidade fugidia, e considerando-se que ainda aparecem vários 

outros decorrentes de seu acontecimento e desdobramentos, haveria algum sentido na 

pergunta a quem ela se destina? Se é uma experiência de algo ou de alguém, transmitida, 

expressa, ela é comunicada pelo sujeito fora de si. Instaura uma dificuldade de se afirmar o 

quê ou o quem na experiência. Ela própria confunde a relação entre sujeito e objeto, como foi 

visto acima. Mas se por essa insistência de apropriação ela for comunicada a posteriori, 

teríamos que adentrar nesses outros possíveis. São vários os outros, uma multidão de outros 
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Cf. supra nota 106.   
164

 As investigações de percursos realizadas por Jean-François Augoyard privilegiavam os modos de 
apropriação do sujeito morador em seu cotidiano, o que ele considerava como uma filosofia do resto. 
Em uma das entrevistas realizadas tem-se o relato da dimensão sintomática da espacialidade do 
caminhante: “Eu me lembro muito bem de um funcionário público que detestava seu bairro e acaba por 
mudar-se. (...). Ele fazia seus sessenta metros diariamente durante dois anos e interpretava os menores 
signos - uma simples poça d’água, como o anúncio de uma catástrofe - percebendo toda a vida do bairro 
a partir destes indícios”. AUGOYARD, Jean-François apud DOSSE, François. O espaço habitado segundo 
Michel de Certeau. In:  Revista ArtCultura Uberlândia-MG, n.º 9, jul.-dez. de 2004. p.87. Cf. AUGOYARD, 
Jean-François. Pas à pas. Essai sur lê cheminement quotidien en milieu urbain. Paris: Seuil, 1979. 
165

 O próprio Burroughs dá sugestões de uso para fitas gravadas e cut up’s como arma de primeira linha 
para produzir e atiçar motins: “Esta operação nada tem de místico. Os efeitos sonoros de um motim 
podem criar um motim verdadeiro em situação te tumulto. Apitos de polícias gravados atrairão os chuis. 
Disparos gravados e fá-los-á puxar pelas armas. “MEU DEUS, ESTÃO A MATAR-NOS”. Mais tarde um 
guarda disse: “Ouvi tiros e vi cair o colega, com o rosto coberto de sangue (veio a saber-se que tinha 
sido atingido por uma pedra atirada com uma fisga) e pensei: ‘Agora é que é!’” QUARTA-FEIRA 
SANGRENTA. UMA AMÉRICA ESTUPEFACTA CONTOU 23 MORTOS E 32 FERIDOS, 6 DELES EM ESTADO 
CRÍTICO. Eis uma situação pré-motim perfeitamente banal”. BURROUGHS, W. Op.cit. p.40. 
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que estão na passagem entre o dentro e fora da experiência: o que experimenta de dentro e 

se reconhece diferente, o “outro em si”166; como também o que na comunicação da 

experiência, desde fora se faz outro. Mas também se tem o outro dado de fora, definido como 

outro  para mim sem estar necessariamente fora de si. Esse outro é um extrator. 

Considerando a imagem dominante do sujeito, a sua antípoda poderia assim ser qualificada 

com reprovação no guichê do ministério da homogeneidade: “filho da assistência pública, sem 

pai nem mãe, pederasta, ladrão, doente mental, miserável, vagabundo, terrorista, estrangeiro 

sem visto de permanência, improdutivo”. Ao qual seguiria a resolução: “destinado ao 

confinamento e à correção”. Esses tipos desclassificados e malditos existem por ai, são foras 

da lei, andam pelos guetos e subterrâneos das cidades quando escapam aos espaços de 

“correções”. Eles são os outros definidos pela sociedade homogênea, que ganham visibilidade 

– mas quase nunca a voz167 -  encarnando a violência e a miséria na instauração da cultura do 

pânico168 pelos noticiários de televisão, jornais impressos ou internet169. Violência cotidiana 

que é banalizada e espetacularizada na sua reprodutibilidade acrítica, isto é, que não busca 

aprofundar no que a produz e, quando atinge diretamente à classe média (homogênea), ganha 

um tom sublimado de comoção nacional. Violência que privam e inibem as pessoas de 

freqüentar certos lugares, em determinados horários, de suspeitar e denunciar os outros, de 

opinar, sem qualquer dúvida, que um dos grandes problemas mundiais é a desigualdade e a 

violência que dela irrompe, e de reivindicar cívica e individualistamente por segurança, 
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 Como define Esposito:  “outro de si”, isto é, o chamado impolítico à comunidade.”  Dom e dever – 

entrevista com Roberto Esposito. Tradução de Vinícius Nicastro Honesko. In: GRATUITA VOL. 2. Caderno 

de Leituras, Belo Horizonte, 2015.p.140. 
167

 O escritor Jean Genet foi uma dessas exceções, um maldito que publicava. 
168

 O termo pânico deriva da expressão grega deima panikon,  medo causado por Pã. Na mitologia grega, 
Pã era o semi-deus ambiguamente adorado e temido pelos pastores, sua imagem era de meio homem 
meio animal, possuía a cara hirsuta, com chifres e membros inferiores como os de um bode, conferindo 
a ele uma expressão animalesca e lasciva, e que foi re-significada na iconologia cristã na imagem do 
demônio. A expressão “medo de Pã” foi abreviada na palavra grega panikós, que derivou no 
latim,  panicus e, em português, pânico, significando um medo intenso de algo desconhecido, daquilo 
que não nos foi naturalizado. O medo de Pã equivale, assim, ao medo da natureza (esse conjunto de 
outros diferentes), essa exterioridade perigosa sobre a qual não possuímos qualquer controle, que não 
nos propicia qualquer segurança, em uma dimensão selvagem que nos irrompe num eis-aí, num aqui 
agora, extraindo-nos do conforto, da comodidade, do cômodo de “estar em casa” assistindo ao mundo 
de modo distanciado. Pelo desconforto causado pela desnaturalização do perigo, o pânico nos 
proporciona um duplo lançamento para fora (do latim ex):  ele nos extrai para fora de nós mesmos na 
medida em que nos lança à exterioridade do mundo em uma natureza diferente.  
169

 De fato, podemos vincular o perigo imediatamente à violência instituída propagada em escala 
mundial pelos aparatos de controle do C.M.I. (Capitalismo Mundial Integrado) que organizam e 
controlam nossos modos de vida via telemáticas, esses sistemas de produção, difusão e 
compartilhamento de informações à distância, como internet e T.V., mas também utilizando outras 
mídias, como cinema, revistas, jornais e suas derivantes. Alguns desses aparatos de comunicação já 
evidenciam em sua invenção a que se destinam como, por exemplo, o caso da internet, desenvolvida no 
início da década de 60 a partir de pesquisas militares dos EUA. 
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policiamento e mais controle. Violência instituída e que legitima uma violência reativa numa 

vasta gama que vai da “luta (neo-imperialista) contra o terror” no território mundial, passa 

pelas câmeras de vigilância nas ruas das cidades e chega aos micro-controles dos indivíduos 

sobre qualquer um nas redes sociais telemáticas. Aterrorizam o cidadão exemplar que enxerga 

nos outros violentos o que ele não deve ser, o que  ele deve resistir  e combater a qualquer 

custo. Custo alto que corresponde ao endividamento que o exclui da parte improdutiva e, 

talvez a mais próxima daquilo que seja vital, que o garante antes mesmo de qualquer 

identidade ameaçada. 

A noção de experiência tem sido delineada acima como um lançar-se numa travessia perigosa 

provando do perigo nesse percurso. Por certo, uma situação violenta, mas de uma violência 

elementar, que coloca em movimento a experiência, diferindo da violência instituída, tomada 

como exemplo a ser combatido para a manutenção da sociedade homogênea. Nesse sentido o 

pânico decorrente da violência instituída pode até ser entendido como uma forma angustiante 

de experiência. Incluindo possibilidades de estranhas inversões como no caso das práticas 

sadomasoquistas e na síndrome de Estocolmo170 em que o sujeito se afirma na sua negação. 

Mas quando o pânico é dado a priori, ou seja, quando ele se encontra instituído culturalmente, 

via aparatos de comunicação, como forma de coerção dos desejos das pessoas em favor de um 

estado de controle e de segurança máxima, pode-se afirmar que violência é utilizada na sua 

contra-potência para despossuir171 quem quer que seja da experiência.  

A cultura do pânico também se manifesta sorrateiramente no excesso de outros172 que acuam 

o sujeito pela impessoalidade, interditando-o de ser outro, coagindo-o a sua salvaguarda 

                                                           
170

 Síndorme de Estocolmo é quando a vítima se apaixona ou sente empatia pelo seu algoz, como no 

famoso caso de Patty Hearst, a norte-americana herdeira do império jornalístico que se tornou famosa 

em 1974, quando foi sequestrada por membros do Exército Simbionês de Libertação e juntou-se aos 

sequestradores em assaltos a banco. Em certo sentido, e nas devidas proporções,  o Capitalismo faz isso 

com as pessoas... 
171

 A despossessão da experiência encontra-se enunciada nos discursos críticos  filosóficos europeus ao 
menos desde o início do século XX. A esse respeito Cf. Experiência e pobreza (1933) In:  BENJAMIN, 
Walter. Magia e Técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Brasiliense, 1986.  
Apesar de não ter se estabelecido necessariamente a partir da crítica da cultura do pânico, ela vincula-se 
inevitavelmente às “experiências” das guerras mundiais e à crítica da sociedade de controle emergente 
em meados do séc. XX. Como atentam Deleuze e Guattari para as novas formas de fascismos não mais 
ditados objetivamente, seja por Estados, empresas, escolas, família, mas institucionalizado e introjetado 
subjetivamente pelos aparatos de comunicação conformando, num sentido cultural, uma sociedade do 
espetáculo. Cf. Post scriptum. Sobre as sociedades de controle. In: DELUZE, Gilles. Conversações. (1972-
1990). Tradução de Peter Parl Perlbart. São Paulo: Editora 34, 1992.  p.219-. E  sobre os micro-facismos, 
Cf..DELUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. 1933 - Micropolítica e segmentaridade. Tradução de Suely Rolnik.  
In: Mil platôs. Capitalismo e esquizofrenia. Vol. 3. São Paulo: Ed. 34, 1999.  
172

 “Não é contraditório pensar assim? Há excesso de outro em nós? Não somos caracterizados, ao 
contrário, por essa falta de nós em cada um? No entanto reclamamos por intimidade porque nos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Heran%C3%A7a_(direito)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal
https://pt.wikipedia.org/wiki/1974
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sequestro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9rcito_Simbion%C3%AAs_de_Liberta%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco


90 
 

   
 

existencial na intimidade. O excesso de outros se manifesta cotidianamente nas notícias de 

jornal, nos engarrafamentos, nas manifestações, nas filas de banco e de supermercado, nos 

percursos de metrô, no isolamento na multidão, nas inúmeras formas de impessoalidade das 

grandes cidades. Como coloca Agamben, “o dia a dia do homem contemporâneo, não contém 

quase nada que seja traduzível ainda em experiência”173 para concluir logo adiante que “esta 

incapacidade de se traduzir em experiência que torna hoje insuportável – como momento 

algum no passado – a existência cotidiana (...)”174. Não quer dizer que a experiência não 

aconteça, mas que para o sujeito contemporâneo é cada vez mais difícil, senti-la, percebê-la e 

comunicá-la. Mas talvez a maior de todas as fantasmagorias do excesso de outros esteja dada 

na condição inerente de “crise” para a sobrevivência do modo de vida capitalista. Crise 

antecedente e previsível que esquadrinha o plano de vida do cidadão. Ela corresponde à crise 

conjuntural da identidade do sujeito, que é invadido pelo excesso de outros cotidianamente 

nas grandes cidades, associado a cultura globalizada e a alguma revisão do modelo 

transcendente, que como o próprio capitalismo, dramatiza as suas próprias crises para manter 

tudo como está. Acuado pelo excesso de outros, que pode ser concentrado na imagem do 

outro totalitário, a intimidade captura o sujeito, entrincheirando-o no mundo doméstico e na 

sua produção subjetiva no panorama da liberdade liberal e consumista. Essa condição de 

expropriação da experiência repercute uma espacialidade própria ao cotidiano da cidade 

contemporânea centrada na axiomática da propriedade.  

Por sua vez, talvez nunca tenha se falado tanto no outro no sentido de sua inclusão. Nesses 

termos, o interesse pelo outro é bastante recente. Desde os primórdios do Ocidente, o outro, 

como estrangeiro, era chamado de bárbaro, “aquele que não fala o grego”, e vinha sendo 

tratado à distância e com desconfiança, pois traziam consigo uma dose de perigo, na medida 

em que podiam ser inimigos potenciais. Evidentemente que as hospitalidades variavam 

conforme a comunicação estabelecida com o outro. No apogeu do colonialismo, isso já no 

século XIX, o mundo ocidental, então centrado na Europa, se interessava pelas culturas e 

povos estrangeiros pelo viés do exótico e da potencialidade de exploração. Muitos deles eram 

expostos nas grandes feiras européias para ser admirados. Ao mesmo tempo, consolidavam-se 

as ciências humanas e o debate científico e intelectual voltava-se para pensar os aspectos 

                                                                                                                                                                          
ressentimos desse cultural excesso provocado pelo descabido movimento de procura e captura de 
exposições que são individualizadas”. HISSA, Cássio Eduardo Viana. Entre Territórios [por entre notas]: 
convivência no limite do público e do privado. In: Muros Territórios compartilhados. Caderno de textos. 
Belo Horizonte: 2011. p. 23. Disponível em: http://muros.art.br/. 
173

 AGAMBEN apud DIDI-HUBERMAN, Georges. A Sobrevivência dos vaga-lumes. Belo Horizonte: Ed. 
UFMG, 2011. Tradução de Vera Casa Nova e Márcia Arbex. p.75. 
174

Ibidem. p.75-76. 
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culturais desses outros, como na antropologia e na psicanálise175. Um dos marcos dessa 

mudança perceptiva com relação ao outro no panorama eurocentrado foi a criação do Museu 

do Homem em 1937176 que deu um sentido etnológico para a coleção de itens de outras 

culturas abrindo um amplo debate envolvendo ciências naturais; história e arquivismo; criação 

artística e crítica de arte na institucionalização dos museus177. Mais um salto no tempo, e 

depois da segunda guerra (1941-1945) - marcada pela perseguição as minorias, aos diferentes, 

aos outros- acontece a reformulação do capitalismo que passa a atuar em escala mundial, e  o 

que antes era o museu como receptáculo do outro,  passa a se confundir com o próprio mundo 

globalizado.  O movimento de outrificação generalizada é acompanhado pelo achatamento 

territorial, pela hegemonia econômica das empresas e pelas possibilidades, antes impossíveis, 

de comunicação e de acesso à produção cultural via telemáticas. Daí para os discursos de 

inclusão das “minorias” é um passo. Essa inclusão, inclui no mundo homogêneo, e, dado que 

as “minorias” são muito mais numerosas que a “maioria” homogênea, trata-se de alargar 

mercado consumidor, ao mesmo tempo em que se favorece o apaziguamento da contestação 

da situação sócio-econômica que os define hegemonicamente e  que não para de produzir 

excluídos. A inclusão do outro é no consumo funcional, seja como consumidor, seja como 

mercadoria. Mas se na outrificação generalizada tudo é outro,  também pode-se dizer que 

nada ali é outro. E o outro mesmo só reaparece na medida em que “irrita” essa situação não se 

adequando e escapando dela. E isso ainda acontece bastante.  

É assim como a seita dos haouka, homens que saíram de vilarejos para servir de mão-de-obra 

barata em Acra, e que desde 1927 praticam um intrigante ritual de despossessão do branco 

explorador, um “jogo violento que não passa de um reflexo de nossa civilização”178. Acra é a 
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 No artigo o Estranho de 1919, Freud atenta para o estranhamento do outro para além da não 
familiaridade: “A palavra alemã ‘unheimlich’ é obviamente o oposto de ‘heimlich’ (doméstica), 
‘heimisch’ (nativo) - o  oposto do que é familiar; e somos tentados a concluir que aquilo que é ‘estranho’ 
é assustador precisamente porque não é conhecido nem familiar. Naturalmente, contudo, nem tudo o 
que é novo e não familiar é assustador; a relação não pode ser invertida. Só podemos dizer que aquilo 
que é novo pode tornar-se facilmente assustador e estranho; algumas novidades são assustadoras, mas 
de modo algum todas elas. Algo tem de ser acrescido ao que é novo e não familiar, para torná-lo 
estranho”. Disponível em: https://fiorerouge.wordpress.com/2013/08/24/o-estranho-1919-sigmund-
freud-parte-1/ 
176

 Herdeiro do Museu Etnográfico do Trocadéro, fundado em 1878, por Georges Henri Rivière e Paul 
Rivet, o Museu do Homem foi criado por ocasião da Exposição Universal de 1937 em Paris, a partir das 
coleções de gabinetes de curiosidades e do Gabinete Real, cujos acervos vinham sendo reunidos desde 
o século XVI com itens variados de caráter meramente exótico, mas também antropológico e pré-
histórico.  In:  https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_do_Homem 
177

 Cf. Eruditos, amadores e profissionais: a etnografia francesa na primeira metade do século XX e a 
obsessão pelo ‘arquivo’. In: DE ZORZI, Maria. O “dicionário” de Documents e a antropologia de Georges 
Bataille. São Paulo: USP, 2013 (dissertação). p.58-66. 
178

 O que se segue é uma descrição desse ritual a partir do filme de  Jean Rouch  Lês maîtres fous (1950). 
Cf.: https://www.youtube.com/watch?v=z2jG3rQ0MNA .  Cf. ALMEIDA, Paulo Ricardo de.  In: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1878
https://pt.wikipedia.org/wiki/Exposi%C3%A7%C3%A3o_Universal
https://pt.wikipedia.org/wiki/1937
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVI
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antropologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9-hist%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9-hist%C3%B3ria
https://www.youtube.com/watch?v=z2jG3rQ0MNA
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capital de Gana (antiga Costa do Ouro), localizada na costa oeste da África e colonizada pelos 

ingleses entre 1873 e 1957. No início da década de 50 do século XX a cidade se animava com 

diversas manifestações culturais, nos fins de semana, cortejos ganham as ruas, com 

casamentos ioruba, prostitutas hausa reclamando melhores salários e irmãs de Cristo 

cantando seus hinos. Nos bares, de nomes ingleses, ressoam músicas vindas das índias 

ocidentais. O trabalho informal ocupa a cidade e divide a rua com automóveis ingleses e 

pedestres vindo de várias partes da África. O trânsito e o barulho nunca param. Nesse cenário 

efervescente, os haouka se encontram nos fins de semana para ir nas imediações da cidade. 

Chegando em Togo se preparam para o seu ritual.  

 

Suas deidades vão se incorporando nos participantes do ritual aos poucos. Eles não se 

originam de uma tradição cultural africana, mas da exploração das potências capitalistas. São 

deuses que aludem ao progresso técnico-científico: o "maquinista", o "piloto de caminhão", os 

"sentinelas" (que guardam o lugar sagrado com falsos rifles de madeira), o "general", o 

"tenente", o "caporal de serviço", a "prostituta" e o "comandante" (que fala e ordena somente 

em francês, remetendo aos primeiros europeus na Costa do Ouro). Possuídos pelas divindades, 

os homens transtornados pelo transe, ficam fora de si, com os olhos revirados, enquanto sai 

pelas suas bocas uma baba branca e viscosa. 179 A saliva espumosa se adere a boca falante que 

balbuciam palavras ininteligíveis. Torna inevitável o naufrágio na transmissão babada e as 

palavras perdem seu valor prefigurado. O fora de si imiscuído na espuma branca se entrega 

num misto de estranhamento e satisfação irrompida, e as palavras sibilam, talvez o “som 

bárbaro”, de uma fraca comunicação babélica. Essa abertura torrencial acena e provoca a 

aparição aderente da experiência atravessando a re-encenação do comportamento e das 

formas de interação social praticados pelos brancos colonizadores. O penacho branco do 

capacete do líder inglês vira um ovo quebrado no palácio “cupinzeiro”.  Em círculo sacrificam e 

                                                                                                                                                                          
http://www.contracampo.com.br/60/osmestresloucos.htm.  Cf. DUMARESQ, Daniela. Uma controvérsia 
chamada Os Mestres Loucos. Revista ANTHROPOLÓGICAS, ano 13, vol. 20(1+2), 2009. p.27-55. 
179

 No verbete do Dicionário Crítico, Bataille delineia o informe: “afirmar que o universo não se 
assemelha a nada e que é apenas informe, corresponde a dizer que o universo é algo semelhante a uma 
aranha ou a um escarro”. BATAILLE, Georges. A mutilação sacrificial e a orelha cortada de Van Gogh. 
Tradução de Carlos Valente. Lisboa: Hiena Editora, 1994. p.99. Escarro que no verbete de Michel Leiris, 
define: “o escarro é, enfim, por sua inconsistência, por seus contornos indefinidos, pela imprecisão 
relativa de sua cor, sua umidade, o próprio símbolo do informe, o inverificável, do não hierarquizado, 
escolho mole e viscoso, que faz fracassarem, mais do que pedras no caminho, o procedimento daquele 
que imagina o ser humano como sendo alguma coisa  (...)”. In: In: DE ZORZI, Maria. Op.cit. p.105-106. No 
mito de Lina Bo Bardi, uma cusparada saindo da porta de um bar que quase a atingiu foi um 
acontecimento decisivo para ela ficar no Brasil. Cusparadas que incomodam e afligem o interlocutor 
extraindo-lhe do sentido imediato da fala, mas nunca ouvi ninguém se posicionar dizendo: “por 
gentileza, limpe a saliva no canto da boca para continuarmos a nossa conversa”. 

http://www.contracampo.com.br/60/osmestresloucos.htm


93 
 

   
 

comem um cachorro para adquirir seu poder. Poder terrível de ser vistos e tratados como 

animais de carga pelos colonizadores. Talvez, uma auto-inconsciência de sua condição. Em 

transe, essa dimensão da experiência, se apropriam dos signos de poder do branco, 

subvertem-nos reinventando sentidos, transformando o homem branco no outro, na 

ambigüidade do outro totalitário e o outro no fora de si. Assim, contestam a hegemonia 

homogênea e escapam da sua opressão, onde o branco é signo da alteração, da desaparição, 

daquilo que escorre como o ovo sobre o palácio e como a baba espumosa e branca na boca. 

Voltando à espuma branca. Quando o outro era o vir a ser do homogêneo na escrita épica, as 

ondas do mar agitadas por Poseidon desviam o regresso de Odisseu e inauguravam a sua 

longa viagem de volta, plena de eventos imprevistos e singulares; sua travessia perigosa. 

Considerando aquele que se dispõe à experiência, a imagem inaugural e paradoxal do outro é 

a do viajante. Ela é paradoxal porque a viagem não deixa de ser motivada pelo retorno à sua 

pátria, à sua propriedade, à reafirmação de si. Na Odisséia ela dá a lição do Ocidente: passar 

pela experiência e sedimentar seu domínio. A condição flutuante e distanciada faz do viajante 

aquele que passa, mas também aquele que pode temporariamente se fixar fora de seu 

domínio, estando ali de passagem. Nesse limite, quando da angústia do retorno, o viajante 

tende ao fora de si. Mesmo diante da certeza do retorno, uma sensação o perturba 

involuntariamente: a de que ele nunca mais regressará. Sensação aderida à dinâmica espacial 

em que o domínio ganha a sua alteração. Quando retornar, se retorna para o outro domínio, já 

que tanto o viajante quanto a pátria se alteraram no transcurso do tempo. Condição que 

assombra o viajante no perigo, já ao pisar numa terra desconhecida. E onde ele aporta, como 

uma confirmação da impossibilidade do regresso e  uma acusação como diferença anunciada, 

ele é considerado um estrangeiro. Assim definido pelo outro ele estabelece relações com os 

nativos mediadas pela distância, como o caso histórico dos comerciantes180. Mas ele também 

estranha essa terra “perigosa”. O jogo entre proximidade e distância é o que define suas 

relações homogêneas ou heterogêneas numa dada passagem. O estrangeiro em um 

relacionamento é visto pelo outro nativo como o de fora. O relacionamento é então travado 

com um distanciamento e estranhamento entre ambos, salvo quando não há um 

estreitamento dado na dimensão abstrata garantida no comum do humano.  O estrangeiro, 

impelido pela objetividade, dado que não possui nenhum vínculo e ainda não está inserido na 

moral local, dá-lhe uma liberdade que se exprime numa espécie de observação ainda não 

                                                           
180

 É o que parece desenvolver Simmel em seu texto numa breve genealogia  da perseguição do judeu, 
tradicionalmente comerciante, na Alemanha desde a idade média por ser estrangeiro. Cf. SIMMEL, 
Georg. O estrangeiro. Tradução de Mauro Guilherme Pinheiro KOURY.  In: RBSE - Revista Brasileira de 
Sociologia da Emoção. Vol. 4,  nº 12, dezembro de 2005.  P.265-271. 

https://pt.wiktionary.org/w/index.php?title=perambula%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
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significada, pois não se encontra atrelada aos costumes, ritmos de vida locais, ou quaisquer 

vínculos que pressuporiam alguma dependência e subordinação. Como coloca Simmel: “Esta 

liberdade dá ao estrangeiro, também, uma relação próxima da perspectiva da experiência e do 

deleite do pássaro para com as folhas, e contém certamente uma espécie de potencialidade 

perigosa.”181 Ele é estranhado dado o risco que coloca à homogeneidade, por sua disposição 

de passagem, o que também o marca por não ser um "proprietário do solo". Ele é estranho 

por, de certo modo, portar na sua impropriedade uma vontade de experiência. Assim, entre as 

suas diversas disposições o que o qualifica é a aparição de algo não comum, da diferença que 

Simmel chama de “unidade estranha”182 dada na sua disposição inevitavelmente “de fora”.  

Quando o estrangeiro viaja para permanecer em outro país, ou resolve permanecer por ali, ele 

torna-se um imigrante. No entanto, a permanência não garante o pertencimento nessa terra 

do outro. Conforme a coletividade de imigrantes, às vezes, criam-se ilhas territoriais como as 

diversas Chinatowns183. Em menor escala, tem-se os apartamentos nas “torres gêmeas” de 

luxo compradas por chineses em Recife que se aglomeram conforme sua lógica espacial e 

cultural causando estranhamento e incomodo à burguesia local184. Torres tomadas por outros, 

assim como nos inícios da cidade como aglomerações para proteção contra  aqueles que vem 

de fora, os bárbaros e selvagens. O imigrante, em sua solidão, para se referenciar na cidade a 

reinventa, ele traça inscrições ininteligíveis nos muros, Duzcarcao cas boateface185, na 

                                                           
181

SIMMEL, Georg. Op.cit. p.267         
182

 Ibidem. p.271 
183

 Uma Chinatown é uma região urbana que contém uma grande população de chineses dentro de uma 
sociedade não-chinesa. Mais comumente achados na América do Norte (Canadá e Estados Unidos). 
Atualmente, as contrutoras chinesas são acusadas até de levar empregados chineses, abrigados em 
containers de navios, quase como mão de obra escrava para servir à especulação imobiliária na África. 
Os trabalhadores chineses no período de duração da obra vivem nos próprios containeres. De 
Chinatown para Chinacontainer. 
184

 Esse conjunto de edifícios cada um com 42 andares, apelidado de “torres gêmeas” na alusão direta 
àquelas do World Trade Center, foram construídos em 2012 no Cais de Santa Rita no intuito de re-
valorizar essa área portuária degrada em Recife. Com apartamentos de alto luxo  com cerca de 250 m² 
elas não estavam destinadas ao modo de vida chinês, que dividiu os amplos espaços com nomes 
internacionais como gourmet e tal, ocupando-os com cerca de vinte pessoas, com boa folga para o 
padrão chinês em cada apartamento. A relação entre os moradores semi-escravizados e o das famílias 
abastadas de Recife é conflituoso. Os abastados reclamam do cheiro de peixe na pista de Cooper e de 
madrugada pois os chineses os pescam e fritam no café da manhã antes de abrir as lojas às 7 horas. Já 
os chineses ainda não tiveram tempo para manifestar seu estranhamento a respeito do cheiro das 
madames. Questão de tempo... 
185

 Como se um estrangeiro estivesse perdido na cidade e tentasse escrever indagando seu 
reconhecimento por táticas de sobrevivência. E em cada minúcia da cidade em que atentava ele 
escrevia quase que imperceptivelmente. Desenhava seus signos menos na esperança de comunicação 
do que na tentativa de se reconhecer nesses espaços. Foi assim que numa viagem para Epitaciolândia, 
fronteira do Acre com a Bolívia, me deparei com a seguinte grafia quase apagada, em branco sobre cinza 
claro, provavelmente haitiana, na caixa de eletricidade pública: Duzcarcao cas boateface. Imagem 

https://pt.wikipedia.org/wiki/China
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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tentativa de pertencimento, o que só aumenta o estranhamento dos nativos e o seu 

isolamento no totalmente outro. No mundo contemporâneo as imigrações já não são 

explicitamente forçadas como àquelas oriundas da escravidão,  mas ainda são definidas por 

motivos econômicos diretos ou indiretos. Elas decorrem de guerras, perseguições políticas e 

étnicas, desastres naturais e miséria e falta de perspectiva sócio-econômica para a população. 

Os imigrantes são em sua maioria pobres  oriundos de países periféricos que se aventuram em 

busca de melhores condições de vida em países ricos. Ao menos duplamente excluídos, por ser 

imigrantes e pobres, eles vão ampliando a população da cidade, e na maior parte dos casos, 

adensando as periferias e servindo como mão de obra barata para o capitalismo mundial 

integrado. Já no filme  Alphaville (1965) de J-L. Godard186, que se passa no futuro, a 

personagem do detetive Lemmy Caution ao falar das mega cidades chama New York de Nueva 

Iorque numa alusão da mudança de população da cidade com maioria de imigrantes latinos. O 

imigrante, esse outro, quando se faz “maioria” como não configuram um conjunto 

homogêneo,  fazem da cidade, uma cidade do outro. Perspectiva impensável a pouco tempo 

atrás que se torna cada vez mais uma realidade. As cidades Alfa, essas grandes cidades  

homogêneas estão fadadas ao desaparecimento. E, de fato, grandes cidades mundiais como 

Nova Iorque ou Paris contam com cerca de 40% da população composta de imigrantes e as 

previsões – agora técnicas – apontam para ultrapassar a população nativa em fins do século 

XXI.  

As previsões estatísticas apontam para cidades tomadas por estrangeiros o que já acontece em 

cidades  subúrbios como Dreux, a uma hora oeste de Paris, que realiza o que teóricos chamam 

de “Eurábia”, mas não confundamos a desigualdade social generalizada nessas áreas – causa 

dos levantes de 2005 na França – com uma revolução multicultural. Ao mesmo tempo saídas 

como discursos de inclusão só reiteram os guetos como espaço dos outros e para despontar a 

xenofobia, pois será impossível manter nesses casos o discurso hegemônico da cidade 

homogênea. Esse discurso só se garante de forma impositiva e totalitária. Se por outro lado o 

imigrante passa a ter voz na cidade, ele encarna outro tipo de narrador. Não é como o 

narrador benjaminiano, o viajante associado ao artífice, àquele preso a sua terra, mas que a 

                                                                                                                                                                          
sintomática. A esse respeito, Cf. VILLA-MATAS, Enrique. Suicídios exemplares. São Paulo: Cosac &Naif, 
2011. 
186

 Alphaville é a cidade homogênea governada pelo computador que opera a coesão no controle 
subjetivo, onde os habitantes são obrigados a atualizar o léxico todos os dias – previsível como o 
imperativo da informação à produção de conhecimento – onde os sentimentos foram abolidos e quem 
chora é condenado à morte. Hoje, Alphaville é a marca dos condomínios de luxo em diversas cidades 
brasileiras com banners de gente sorrindo, muitos forçados pelo botox. Cf. trailer do filme em: 
https://www.youtube.com/watch?v=I0Mu_Ck6ypY. 
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compreende como ninguém. Esse narrador que coincide a experiência com a sua transmissão 

para a coletividade, o que assume traços culturais do seu povo e lhe dá conselhos.  

Talvez esteja mais para o poeta sem a pretensão da experiência como narrativa cultural e que 

não tem muito o que aconselhar. Como disse o escritor Abdellah Taïa em seu apartamento em 

Belleville: “Se sinto angústia à noite, não é por ser árabe ou muçulmano”187. Às vezes é possível 

se sentir estrangeiro na cidade em que se nasceu e viveu ou mesmo em qualquer lugar como 

se pudéssemos viajar alhures, no sentido de estar estrangeiro, de se sentir estranho e de 

estranhar realidades. Assim, trata-se de estranhar a cidade... Parece-me que existem vários 

modos de se estranhar e de apagar o nome de uma cidade, do Alpha ao enfrentamento do 

totalmente outro, sempre atravessando nas margens da apropriação, como na angustia que 

excede a monotonia branca na noite dos condomínios. Às vezes irrompe um grito. Alguém que 

uiva no apartamento debaixo. “Que alívio, não era um bandido”. O enfrentamento face a face, 

aquilo que seria uma insurreição inevitável como prática de exclusão à homogeneidade, é esse 

o enfrentamento arriscado do radicalmente outro. 

A alteração, a alteridade. No movimento da passagem o outro assume várias disposições seja 

no totalitário, na antípoda do sujeito, no bárbaro, no colonizado, no viajante, no estrangeiro, 

no estranho, no imigrante, em toda sorte de excluídos numa dada situação dos processos de 

homogeneização. Assim, no movimento alterante pode-se arriscar uma disposição ao outro 

para qualquer um.   A alteração é o movimento da experiência. É ela que aparece como motor 

do fora de sí enquanto tal. Em Bataille, o termo aparece no artigo A arte primitiva na revista 

Documents, como “alteração das formas”188 indiciando em seu regime o arruinamento da 

identidade recíproca de sujeito e objeto. Assim, o alterado não está em estado fixo, está em 

dissolução, em dilaceramento. Retomando as escavações, o termo alteração (altération) serve 

tanto para significar o mais baixo, aquele alterado pela embriaguez, ou num sentido geral de 

estado outro, debilitado de suas plenas faculdades racionais, como também para significar nas 

alturas a resultante processual do recorrente conceito filosófico de movimento189. Outra 

dubiedade da alteração é colocada em nota por Bataille: “a alteração tem o duplo interesse de 

exprimir uma decomposição análoga àquela dos cadáveres e ao mesmo tempo a passagem 

para um estado perfeitamente heterogêneo”. A alteração exprime o ser em decomposição. A 

passagem para o heterogêneo é uma disposição do outro para qualquer um levada no limite 

em que esse um se perde no outro. Essa condição de “ser” outro é o que conceitua, conforme 

                                                           
187

Cf. KUPER, Simon. Bairro na periferia de Paris, Belleville revela que a imagem da Europa dominada por 
muçulmanos é um grande mito.  Fonte: Folha de São Paulo, 07/03/2010. 
188

Cf. A arte primitiva. In: BATAILLE, Georges. Op.cit. p.59-69. 
189

 Cf. supra nota 13. 

http://spmigrantes.wordpress.com/2010/05/19/bairro-na-periferia-de-paris-belleville-revela-que-a-imagem-da-europa-dominada-por-muculmanos-e-um-grande-mito/
http://spmigrantes.wordpress.com/2010/05/19/bairro-na-periferia-de-paris-belleville-revela-que-a-imagem-da-europa-dominada-por-muculmanos-e-um-grande-mito/
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a etimologia do latim alterĭtas, a alteridade. O vocábulo alter, presente também na alteração, 

se refere ao outro na perspectiva do eu. Assim a alteridade é dada na relação entre o eu e o 

outro no sentido do interesse do eu pelo outro. O eu se identifica com seu grupo, abrindo a 

alteridade ao campo social estabelece a relação entre o nós e os outros. Na detecção da 

diferença que marca o limite do eu e do outro, existe a o risco de ultrapassagem desse limite – 

movimento do ser em decomposição - fazendo o eu experimentar o outro a ponto de se 

perder no outro. A alteridade indicia a ida para fora, e para fora de si, esse “ser” outro ao qual 

falta pertencimento e lugar, domínio e, no limite,  o próprio ser. No campo social, trata-se da 

condição de contestação cultural e ao mesmo tempo de “sobrevivência à cultura”. Estranha 

sobrevivência daquilo que faz emergir o heterogêneo social. 

O totalmente outro se consolida na realização da negação do ser e, por conseguinte, da 

antecedência sociocultural à qual o ser se identifica no eu. No entanto, o termo final enquanto 

totalidade é paradoxal, pois ao se realizar, ele realiza aquilo que contesta. Na dubiedade o 

outro desaparece, mas ele também escapa. Ele desaparece no sentido mesmo de sua morte na 

medida em que realiza o “ser para a decomposição” em direção ao outro. Aí ele é totalmente 

outro. Mas é também escapando da morte – que além do termo final pode ser compreendida 

como apropriação do heterogêneo pelo homogêneo -  que ele a contesta na aprovação 

incondicional da vida. Dimensão do erotismo, extensiva a outras atividades improdutivas,  que 

Bataille afirma como “aprovação da vida até na morte”190. Assim, o outro escapa do 

desaparecimento, conforme o ditado popular, se “perdendo na vida”. O escape também se dá 

na passagem do ser para o outro. É esse fora de si que ainda tem algum lastro no si, mas que 

cada vez mais se perde no outro. O escape como movimento de fuga do ser está imbuído de 

uma vontade de experiência 191 . Essa mesma na qual o desaparecimento do sujeito 

contemporâneo numa tendência infinitesimal não se resolve a não ser diante da sua morte - 

sentido estrito de passagem para o outro192.  Considerando a passagem do sujeito para o outro 

– enquanto se perde na experiência -  o totalmente é o termo final e o radicalmente dá a 

dimensão da “negatividade sem emprego”: a negação que coloca em movimento de alteração 

enquanto irredutível. Assim, o totalmente converge para um fim enquanto que o radicalmente 

                                                           
190

  Cf. Cf. BATAILLE, Georges. O erotismo. Tradução de Cláudia Fares. São Paulo: Arx, 2004. p.19. 
191

 “A experiência-limite é a experiência daquilo que existe fora de tudo, quando o tudo exclui todo o 
exterior, daquilo que falta alcançar, quando tudo está alcançado, e que falta conhecer, quando tudo é 
conhecido: o próprio inacessível, o próprio desconhecido.” BLANCHOT, Maurice. A Conversa Infinita 2: A 
Experiência Limite. Tradução de João Moura Jr. São Paulo: Escuta, 2007. p.187. 
192

 Nesse sentido a ontologia se define na interioridade do Mesmo, como filosofia de autoridade e 
poder, e a alteridade se define como exterioridade infinita. 
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para um meio heterogêneo. Meio de contestação que evoca como chamado no cio às práticas 

de exclusão da homogeneidade. 

“Práticas obscenas!” -bradariam os conservadores - essas que escapam da homogeneidade 

social. Por sua vez, elas são mostradas, tornadas visíveis através do que Bataille chama de 

heterologia. Segundo ele, a heterologia é o “conhecimento do que é totalmente outro.”193 Ao 

mesmo tempo, ressalva que ela não é ciência e muito menos filosofia uma vez que as 

considera como práticas homogeneizantes do saber. Mas, a heterologia também trabalha no 

panorama da linguagem de mesma matriz que a homogênea e transcendente, e se destina a 

alguma perpetuação e,  enquanto saber-  mesmo contestando o saber homogêneo,  se destina 

de imediato aos intelectuais impregnados da imagem do sujeito e subordinados, ainda que 

pareçam resistir, às práticas homogêneas. O reconhecimento dos destinatários de uma 

investida heterológica dá-lhe um considerável limite de sua possibilidade alterante. Talvez seja 

um imigrante, um estudante inquieto que assumem a leitura, e realiza esse outro qualquer – 

mas aqui não é qualquer um -  a quem se destina a escrita. De outro modo, seria inconcebível 

a produção de estudos, ensaios, inclusive desta escrita a respeito da heterologia em que, cada 

qual do seu jeito, a colocam em atividade. Uma vez que em seus possíveis ela trata de atualizar 

a experiência, consoante a contestação do saber homogêneo que ela requer, Washington 

Drummond define a heterologia como uma “pseudo-ciência do totalmente outro”194. Na 

medida em que ela encampa a tendência de desaparição e de escape, de excreção e de resto, 

mais do que de validação hipotética, ela pode ser delineada como pseudo-ciência. O pseudo 

figura como a “potência do falso”195, de disfarce parecendo ser o que não é e de despiste de 

sua apropriação por um destinatário de recaída homogeneizante.  

A relação entre a investida heterológica e seu destinatário é marcada pela alteridade no 

sentido elementar do interesse do eu pelo outro. Também o é na medida em que ela faz 

aparecer o outro para contestar a imagem do sujeito homogêneo. Horroriza o sujeito, para ele 

enxergar nele o outro que o assola, que o assombra, que o viola. Mas que também o constituí 

na realização singular de sua pretensa interioridade, no seu interior não objetivável e que 

tampouco sedimenta a sua subjetividade. Tira-o fora de si, e isso para liberar o heterogêneo 

no entre dois do sujeito com a realidade circundante. Há nessa dimensão de alteridade uma 

                                                           
193

 Cf. BATAILLE, Georges. La valeur d’usage de D.A.F. Sade. Oeuvres complètes, t. II. Paris: Gallimard, 
1970. p. 61-62 
194

 Cf.DRUMMOND, Washington. Muros: da cidade capsulada ao surto heterológico. In: Muros territórios 
compartilhados. Salvador: 2013. p.27-32. 
195

 Sem o lastro opressivo da verdade. Cf. DELEUZE, Gilles. Nietzsche e a Filosofia. Tradução de Edmundo 
Fernandes Dias e Ruth Joffily Dias. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1976. 
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proposição ética que repercute na contestação política dos modos de vida homogeneizantes 

definidos no plano da moral pelo projeto e sua realização no trabalho196. Nesse sentido que a 

heterologia se solidariza indissociavelmente com o mundo, se aterra, e vai se interessar pelas 

formas de vida do outro nas repercussões desde dentro que fazem tremer o sujeito, o eu, o 

mesmo. Dá visibilidade e libera forças improdutivas, uma energia que perpassa os corpos 

homogêneos como as vindas dos subterrâneos durante um terremoto, tornando insuportável 

as suas certezas e fixações. Abrindo uma fissura, meio para um jogo de afastamento e 

proximidade que nada mais é que a tentativa de alguma folga para vislumbrar a parte 

heterogênea que aparece inclusive no cotidiano197 mais ordinário nas cidades. Jogo em que 

sair fora de si e se lançar no entre dois da interioridade e exterioridade marca a disposição 

numa espacialidade da experiência. Na aproximação com a alteridade, aparecem alguns 

indícios para heterologia urbana seja quando algum fragmento da cidade emerge como meio, 

passagem para a experiência; seja quando ela adere às espacialidades da experiência 

sucumbindo da sua identidade na dimensão fenomênica e psíquica. Onde aparecem 

sensibilidades às distâncias de aproximações e afastamentos, de dentro e de fora do 

radicalmente outro, dos restos e excreções da cidade, escapes e desaparecimentos na 

experiência mesmo no cotidiano mais pacato e na disposição de qualquer um por ali. Nesse 

meio, que por desventura possui um fragmento de cidade, em que o radicalmente outro pode 

ser qualquer um disposto ou indisposto pela experiência, eis ai um lampejo do outro 

qualquer198, do outro em si. 

  

                                                           
196

 Cf. BATAILLE, Georges. A experiência interior. Tradução de Celso Libânio Couyinho, Magali Montagné, 
Antonio Ceschin. São Paulo: Ática, 1992. p.145. 
197

 “Em resumo, a existência heterogênea pode ser representada em relação à vida diária (cotidiano) 
como totalmente outro, como incomensurável, carregando as palavras de o valor positivo que se têm na 
experiência afetiva”. Cf.  La structure psychologique du facisme. In : BATAILLE, Georges. Oeuvres 
complètes. t. I. Paris: Gallimard, 1970a. p.348. 
198

 Como coloca Derrida “o Absolutamente Outro é Absolutamente (qualquer) Outro”. Cf. DERRIDA, 
Jacques. Dar a Morte. Tradução de Fernanda Bernardo. Coimbra: Terra Ocre Edições, 2013. p.104-143. 
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IV – Heterologia urbana, contestações 

 

A experiência, sua autoridade, seu método não se distinguem 

da contestação.  

                                           Experiência Interior, Georges Bataille 
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IV.I –O heterogêneo no socius e na cidade 

 

 (...) a existência heterogênea pode ser representada em 

relação à vida cotidiana como o totalmente outro, como 

incomensurável, carregando as palavras do valor positivo que 

se têm na experiência afetiva. 

A estrutura psicológica do Fascismo, Georges Bataille 

 

 

A heterologia é delineada por Bataille na investida - fora das abordagens científicas, poéticas, 

do senso comum e muito menos filosóficas - sobre o totalmente outro (tout autre)199. Tais 

negativas epistemológicas, artísticas, cotidianas e filosóficas permeiam o campo da alteridade, 

uma vez que nele o sujeito vacila diante do radicalmente outro e de um “não saber” expresso 

e comunicado. Nesse campo obtuso de conhecimento, o sujeito pode se arrastar ao limite de 

si à beira de ser totalmente outro. Limite que coincide com a sua desaparição. A comunicação 

de um “não saber” – o que não deixa de ser a comunicação da experiência -  estranha, repele, 

atrai o sujeito angustiado fazendo aparecer o heterogêneo no limite do ser e do saber, no 

limite do domínio e da propriedade.200 Nesse sentido o movimento alterante é uma tendência 

ao limite que enquanto se encaminha para ele contesta a propriedade do sujeito concentrada 

no homogêneo. Se a experiência em Bataille parte desde o sujeito na contestação do sujeito 

no fora de si, a noção de heterologia se derrama sobre os fenômenos sociais e, como tal, visa 

no limite contestar a parte homogênea e hegemônica da sociedade, emergindo a “parte 

maldita”, parte heterogênea que também não deixa de sobejar na homogênea201. Trata-se de 

mostrar essa parte maldita que consiste na vida improdutiva, como também, enquanto 
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 Para desenvolver o pensamento heterológico na década de 30 do século XX,  Bataille promove um 
trânsito entre os pensamentos de Marx, Freud, Nietzsche e Hegel, associados a uma leitura aguda de 
seu tempo, no caso, da Europa entre as guerras mundiais pressionada pelo totalitarismo. Como visto 
acima, os dois artigos seminais em que Bataille perscruta a noção de heterologia são  La valeur d’usage 
de D.A.F. Sade de 1930 e  La structure psychologique du facisme publicada na revista Critique Sociale 
n°10 de 1933 . Cf. supra nota 74. 
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 A idéia de propriedade, de domínio num sentido amplo, como axiomática do capitalismo, mas  que já 
denota uma possível aproximação tanto com os habitantes quanto com a produção do espaço da 
cidade.  
201

 Como coloca Joron :“Para ir ao mais simples, a heterologia é nada mais do que um domínio de 
pensamento subversivo que se propõe a não somente mostrar o que é deixado por conta – a vida 
improdutiva -, mas também a trazer uma ordem de compreensão ao conjunto desses fenômenos cuja 
atividade séria dos homens não leva em conta, apesar de constituí-la”. JORON, Philippe. A vida 
improdutiva. Georges Bataille e a heterologia sociológica. Tradução de Tânia do Valle Tshiedel. Porto 
Alegre: Editora Sulina, 2013. p.127-128. 
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tessitura de um pensamento, trazer alguma compreensão a esses fenômenos desordenados, 

caóticos, desorientantes e, quem sabe, arriscar um pensamento gaio. Apesar do movimento 

errante enquanto pesquisa, seu destino enquanto investida numa espécie de saber fora da 

racionalidade e de seus paradigmas, e seu requerimento de uma atualidade, são certeiros. 

Miram a crise do sujeito e de seu modelo social apriorístico e teleológico, o que respinga nos 

seus modos de vida cotidianos e, inclusive, no seu habitat naturalizado por excelência, a 

cidade.  É nesse sentido que a heterologia visa a “profunda subversão que continua a 

atormentar a emancipação das vidas humanas”202. Condição paradoxal de uma finalidade que 

escapa na sombra do endereçamento  e da apropriação às avessas da teorização heterológica. 

Com o subtítulo Uma carta aberta aos meus companheiros, Bataille endereça a sua teoria 

heterológica no texto seminal: O valor de uso de D.A.F. Sade203. Endereçamento que escapa a 

esse ou aquele já conhecidos para se destinar ao qualquer um estranho, ao “totalmente outro” 

mais precisamente: “aos homens (e sobretudo às massas) comparativamente decompostas, 

tornadas amorfas, e mesmo com violência excluídas de todas as formas” 204. Lê-se nesse 

endereçamento um chamado para uma comunidade de rastro nietzschiano, “para todos e para 

ninguém, para espíritos livres”. E, por sua vez, esse endereçamento já adianta a crítica da 

dialética hegeliana e do materialismo dialético nos termos de uma futurologia negativa onde 

“as conexões sociais atuais não tardarão por se desfazerem”, “as massas serão decompostas” 

e “o progresso material (...) conduzirá a uma estagnação degradante e sem saída”205. Talvez 

seus companheiros requeridos sejam esses moribundos, os sobreviventes da decomposição 

social e, conseqüentemente, da decomposição da imagem do sujeito. Pois ele conclama o 

totalmente outro para contestar o sujeito, seu semelhante, e seus modos de vida, o que inclui 

as suas formas de organização coletiva. Algo na versão paródica entre Ecce Homo de Nietzsche 

e Triller de Michael Jackson.206 Certamente que o leitor de sua “teoria” não é tanto esse a 

quem ele a destina, quanto àquele a quem ele contesta a existência. 

Na impossibilidade e ao mesmo tempo na vontade de realização dessa “massa decomposta”, 

Bataille direciona sua contestação aos escritores e artistas, seus contemporâneos, em especial 

à Andre Breton, então apologistas da obra do Marquês de Sade (1740-1814). O sadismo 

disseminado por artistas e intelectuais entre as décadas de 20 e 30 do século passado, ao seu 
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 Ibidem.  P.371. 
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 Cf. BATAILLE, Georges.  La valeur d’usage de D.A.F. Sade . In : OEuvres complètes, t. II. Paris: 
Gallimard, 1970. 
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Evocação de uma comunidade impossível, como acrescenta Bataille : “ora, é provável que tais 
homens ainda não existam (as massas certamente não existem)”. BATAILLE, Georges. Ibidem. P.54-55. 
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BATAILLE, Georges. Op.cit. p.55. 
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 Cf. Triller de Michael Jackson: https://www.youtube.com/watch?v=sOnqjkJTMaA 
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entendimento, ocasionava uma contradição que minava as forças heterogêneas. Trazendo à 

tona as forças excremenciais no excesso, o sadismo mostra tudo aquilo que subsiste como 

resto e que por estar fora da utilidade do mundo homogêneo é considerado abjeto e obsceno, 

resultando na sua limitação, na sua apropriação “como uma escravização estreita de tudo que 

se opõe a essa irrupção”207. No caso da apropriação, criticado por Bataille, o domínio descrito 

por Sade é posto pelos escritores e artistas fora ou acima (sur) da realidade, defendendo a 

poesia e a arte como locais privilegiados do sadismo, ele é estetizado e esvaziados de sua 

potência subversiva sobre o cotidiano e de modo mais abrangente sobre a ordem social 

homogênea. Assim, Bataille contrapõe a potência subversiva à versão surrealista208 da vida, 

afirmando que como literatura o sadismo só pode “ser útil às ambições medidas pela 

impotência do homem atual”.209 Na crítica e na subversão do uso de Sade por um tipo refinado 

de sujeito - o artista e intelectual engajados que se empenham na crítica social –  ele traça os 

valores heterológicos fora do domínio da estética, no conflito entre a excreção e a 

apropriação. 

 Os impulsos da excreção e da apropriação são delineados a partir dos escritos de Sade pelo 

uso do fluxo das matérias fisiológicas - excrementos, esperma, sangue, urina, menstruação, 

vômito - numa espécie de dinâmica escatológica, onde no jogo entre eles fica patente o resto 

excretado. Se come desmedidamente, se defeca, se come o excremento, se vomita. Estado 

alterado e movimento de alteração, dessa conjunção o que resta excretado aparece como 

“corpo estrangeiro” 210, como heterogêneo, como aquilo que está de fora de um organismo. 

Eles são expelidos e reabsorvidos “no desejo de se colocar inteiramente o corpo e o espírito 

num estado de expulsão (de projeção) mais ou menos violento”211. É a condição de se colocar 

fora de si e da aparição do outro no que é estranho e estrangeiro. Além dos documentos 

escatológicos, são várias as atividades humanas que possuem por objeto os “corpos 

estrangeiros”, atuando como extratores contra a natureza homogênea de um organismo 

como: a atividade sexual, a defecação, o urinar, a morte, o culto do cadáver em decomposição, 

alguns tabus, o potlatch212, a antropofagia, a homofagia, a gargalhada, o soluço, a maquiagem, 
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BATAILLE, Georges. Op.cit. p.56. 
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 Cf. SURYA, Michel. Le très bas. (Dieu, la terre, le trou). In: Lignes 1995/1 (n° 24), p. 128-137. 
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BATAILLE, Georges. Ibidem. p.56. 
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“A noção de corpo estrangeiro marca a identidade elementar subjetiva do excremento e de tudo que 
pode ser visto como sagrado, divino ou maravilhoso.” BATAILLE, Georges. Op.cit. p.59. 
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 Ibidem. p.58. 
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 O potlatch é uma cerimônia praticada entre tribos indígenas da América do Norte, como os Haida, 
os Tlingit, os Salish e os Kwakiutl. Também há um ritual semelhante na Melanésia. Consiste num festejo 
religioso de homenagem, geralmente envolvendo um banquete, seguido por uma renúncia a todos os 
bens materiais acumulados pelo homenageado – bens que devem ser entregues a parentes e amigos. A 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Povos_amer%C3%ADndios
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Haida
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https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Salish&action=edit&redlink=1
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as jóias, o jogo, os gastos fantásticos de dinheiro com coisas consideradas supérfluas. Tais 

atividades são despesas improdutivas. Não possuem outra norma que a gastança desmedida. É 

o excesso que as movimenta no dom sem qualquer finalidade que a sua própria realização. 

Esse excesso ocorre, inclusive, nas atividades consideradas produtivas, desde dentro do 

trabalho humano. Durante a década de 80 do século XX, teve inicio um gigantesco garimpo a 

céu aberto na região de Serra Pelada, complexo mineral no sudeste do estado do Pará. A 

região pertencia a então empresa Estatal Vale do Rio Doce e fora invadida, em busca de 

enriquecimento rápido, por milhares de imigrantes de diversas regiões do Brasil. Em 1982 

eram cerca de cem mil garimpeiros e logo se fundaria o município de Curionópolis. Situação 

em que os imigrantes e, nesse sentido, “corpos estrangeiros”, iam cavando buracos na serra e 

garimpando o ouro  manualmente no sistema de bateias em duas grandes áreas que eram 

nomeadas por eles de Babilônia 1 e 2. Nessa terra invadida e fora da lei, de várias “línguas”, o 

modelo homogeneizador sucumbe ao heterogêneo e o projeto não define o plano do trabalho. 

A maior parte do trabalho se confunde com o dispêndio improdutivo em busca de uma 

coincidência que tornaria de uma hora para outro o garimpeiro rico. Às vezes isso acontecia e 

a resultante não era a acumulação, mas a gastança. Como o garimpeiro Índio, que na recusa de 

venderem-lhe a passagem de avião para o Rio de Janeiro, provavelmente por estar mal 

vestido, fretou um Boeing só para ele e sua “namorada”. A “finalidade” de dispêndio inútil 

aparece num documentário de 1982213 aonde se fixa a fala: Pra cume muié, uai. Neologismo da 

junção de palavras em sua pronuncia rápida e espécie de parodia de um dialeto aborígene - 

mineiro, a partir da pergunta do repórter ao garimpeiro coberto de lama sobre o motivo de 

trabalhar ali. A resposta em bom português vulgar foi: “para comer mulher”. É a máxima do 

dispêndio inútil, de dilapidar tudo o que fora apropriado em termos de recursos financeiros 

numa atividade improdutiva. Máxima consoante ao movimento da despesa que anima a 

investigação heterológica naquilo que resta, no caso em questão, a atividade sexual. É nesse 

sentido que salienta Bataille: “em última análise é claro que um operário trabalha para se 

                                                                                                                                                                          
própria palavra potlatch significa dar, caracterizando o ritual como de oferta de bens e de redistribuição 
da riqueza. A expectativa do homenageado é receber presentes também daqueles para os quais deu 
seus bens, quando for a hora do potlatch destes. Alguns deles destruíam vários de seus bens. Matavam 
cavalos, colocavam fogo em peles de animais e produtos. 
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 Como comenta Mário Prata: “Não fosse pelo microfone do repórter, poderia se dizer tratar-se de um 
filme bíblico. O sujeito estava todo coberto de lama, junto com mais 30 mil iguais a ele,escavando a 
terra lá em Serra Pelada. O documentário era antigo, é claro, mas passou na televisão outro dia. E o 
mineirinho ali, ao ser perguntado por que queria achar ouro e ficar rico, não pestanejou: "Pra cume 
muié, uai". Claro. Que outro motivo ele teria?” PRATA, Mario. Pra cumemuié. Crônica publicada na 
Revista Época, em 20/10/2003. Cf. o vídeo de Priscila Brasil, Serra Pelada, esperança não é sonho (2007). 
Disponível em: https://vimeo.com/19842182. 
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obter a satisfação violenta do coito (ou seja, ele acumula para gastar)”214. Tal noção contraria a 

idéia velada de que o trabalhador deve recorrer ao coito para procriar, visando a organização 

familiar, mas fundamentalmente a manutenção da força de trabalho. Duas esferas da 

homogeneidade, a família que demanda o projeto e o trabalho que demanda o servilismo. Mas 

na medida em que o homem se distancia da moral homogênea, ele se aproxima da violência 

elementar que movimenta e libera o heterogêneo. No caso do garimpeiro entrevistado, 

concentrado em seus órgãos excretores, excitados até os transes pelos elementos 

heterogêneos, subvertendo o destino do trabalho  pela devassidão. 

O jogo entre a apropriação e a excreção é tumultuado quando nas resultantes resvala o 

heterogêneo, mas em condições adequadas o processo de apropriação tende a dominar de 

forma medida e racional o “corpo estrangeiro” obnubilando-o, escondendo-o, apagando-o. 

Como o caos do garimpo mercantilizado no imaginário com eldorado. Trata-se de conferir 

invisibilidade a tudo que desestabiliza e produz ambigüidade ao mundo homogêneo215. 

Canalizar toda essa excreção que sai da cidade e que escoa pelos subterrâneos e, às vezes, 

jorra para cima. E o processo de apropriação identifica o que conseguir capturar, conferindo 

uma generalidade ao estranho e ao estrangeiro, assim como formulando as pré-concepções do 

obsceno e do impróprio. Esse processo de captura, de invisibilidade e de anulação fica 

extensivo a qualquer produção que ameace a homogeneidade realizando uma estabilidade 

entre o possuidor e o objeto possuído. Essa estabilidade é recorrente na apropriação dos 

diversos produtos da atividade humana seja na alimentação, na vestimenta, no mobiliário, na 

habitação, na “terra dividida em parcelas”. Ela define a relação de dispêndio a partir da 

utilidade, da funcionalidade e da organização, submetendo a produção à finalidade do 

consumo racional216. Mesmo as produções mais supérfluas, como os produtos anunciados nos 
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BATAILLE, Georges. Op.cit. p.65. 
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“O processo de apropriação se caracteriza assim por uma homogeneidade (equilíbrio estático) do 
autor da apropriação e dos objetos como resultado final depois que a excreção se mostra como 
resultado de uma heterogeneidade e pode se desenvolver no sentido da heterogeneidade cada vez 
maior, na liberação dos impulsos cuja a ambivalência é cada vez mais acusada”. BATAILLE, Georges. 
Ibidem. p.59-60. 
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 O analista do governo norte-americano Victor Lebow, no artigo Price Competition in 1955 publicado 
no Journal of Retailing dá as diretrizes para a passagem da ênfase do capitalismo da produção industrial 
para o consumo nos seguintes termos: “nossa economia enormemente produtiva (…) requer que 
façamos do consumo o nosso modo de vida, que convertamos a compra e o uso de mercadorias em 
rituais (…) que busquemos a nossa satisfação espiritual ou do nosso ego no consumo (…) nós precisamos 
de coisas consumidas, destruídas, gastas, substituídas e descartadas numa taxa continuamente 
crescente”. Cf. MARCONDES, Dal. A economia do fim do mundo. Disponível em: 
http://www.envolverde.com.br/economia/a-economia-do-fim-do-mundo/. O artigo original em inglês, disponível 
em:  http://www.gcafh.org/edlab/Lebow.pdf 
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canais de vendas das televisões, numa “sociedade burocrática de consumo dirigido”217, são 

comercializadas como itens necessários pela utilidade, com a promessa de otimizar o tempo 

do consumidor e dar sentido à sua vida servil. Operação básica da gestão do cotidiano, 

fortalecendo a homogeneidade pessoal no consumo dirigido. Afirma-se a identidade do sujeito 

a cada imagem e, respectivamente, uma homogeneidade que garante o seu espaço, “como 

aquela que a arquitetura estabelece entre uma cidade e seus habitantes”218.  

Pela via da produção de conhecimento, a identificação de todos os elementos da realidade da 

apropriação feita pela ciência, pela filosofia, pela arte e pelo senso comum, parametrizam e 

sistematizam a homogeneidade do mundo219. Como produção de conhecimento, elas não 

alcançam a fase terminal do sentido de excreção, ou seja, quando os restos irredutíveis da 

operação, os heterogêneos, se acham determinados. A filosofia considera e captura os dejetos 

da apropriação intelectual sob formas abstratas de totalidade (nada, infinito, absoluto, 

espaço). Assim, suas especulações tem por objetivo identificar um mundo irreconhecível 

(nominal) ao conhecível (fenomenal). Mesmo quando se interessa pela política ou pelos 

fenômenos sensíveis, as resultantes são conceituações que os abstraem. A ciência se vale da 

apropriação tendo por objetivo a homogeneização dos fenômenos para a definição de seus 

sistemas e modelos. Em sua produção, a arte parece, numa primeira abordagem, manter um 

grande valor como método de projeção psíquico e sensível que permite acessar o mundo 

heterogêneo. Mas ela ainda se encontra à mercê dos grandes sistemas históricos de 

apropriação. Onde ela poderia se desenvolver de modo autônomo, sua autonomia se engaja 

numa concepção totalizante do mundo considerada numa homogeneidade estética amparada 

por todo um sistema das artes. Já o senso comum, ele não passa de um reflexo ditado dessas 

formas de organizar o conhecimento pela comunicação social com ênfase midiática induzindo 

a vida cotidiana. 

 Diante dos saberes homogeneizantes, o heterogêneo adquire o sentido de escape, de não 

captura. E a sua irredutibilidade figura como um indicativo do “não saber” que contesta os 

saberes científico e filosófico em seu acontecimento. O processo intelectual produz dejetos, 

elementos excremenciais de modo automático e desordenado, como àqueles do inconsciente 

e da “parte maldita” social. A heterologia retoma conscientemente esses elementos  terminais 
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E continua: “A homogeneidade de aspecto realizada nas cidades entre os homens e o seu entorno 
não passa de uma forma subsidiária de uma homogeneidade muito mais conseqüente que o homem 
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conserváveis, pelas séries classificadas como concepções ou idéias”. BATAILLE, Georges. Op.cit. p.59-60. 
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“Acima de tudo, a heterologia se opõe a não importa qual representação homogênea do mundo, ou 
seja, a não importa qual sistema filosófico”.BATAILLE, Georges. Ibidem. p.62. 
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considerados como “o aborto e a vergonha do pensamento humano”. Como afirma Bataille: “É 

aqui que ela  procede a reversão completa do processo filosófico que de instrumento de 

apropriação que era passa ao serviço da excreção e introduz a reivindicação das satisfações 

violentas implicadas para a  existência social”220. Trata-se da investida paradoxal batalliana de 

conhecer a “diferença não explicável” que é o heterogêneo e que “supõe o acesso imediato da 

inteligência de uma matéria antes de sua redução intelectual”221, ou seja, enquanto ela é 

experimentada na entreidade dos mundos fenomênico e psíquico. Estabelece-se um impasse 

diante de qualquer tentativa de apropriação da heterologia pela produção de conhecimento 

homogênea – isso que implica a quase totalidade da produção intelectual ocidental. Se por um 

lado a heterologia foi teorizada se apropriando da linguagem corrente da produção de 

conhecimento homogêneo, por outro ela fratura violentamente esse modelo na tentativa de 

reconhecer o resto não apropriável, essa matéria irredutível no movimento mesmo de mostrá-

la. Mostragem que adquire um sentido de apreensão imprópria. 

Ainda tensionando a não binaridade entre o homogêneo e o heterogêneo, Bataille 

complexifica a relação entre os termos na sua leitura do que chama de a dimensão sagrada 

que marca a polarização do heterogêneo.  Segundo ele, há uma identidade de contrários que 

operam no sagrado entre as formas elevadas e imperativas e as baixas e miseráveis.  “Essa 

oposição divide o conjunto do mundo heterogêneo e se acrescenta as características da 

heterogeneidade já determinadas como um elemento fundamental”222. Isso implica que as 

formas heterogêneas indiferenciadas são raras e que sua aparição na sociedade 

contemporânea se vincula à oposição entre esses pólos. Dado que o pólo elevado fica 

circunscrito às relações de dominação apropriadas à homogeneidade, como no caso das  

religiões atuais, como a Católica e de suas variantes, no pólo mais baixo emergem o 

heterogêneo em sua força de alteração. Tal heterogêneo aparece como resto na sociedade 

contemporânea e se encontra no “baixo materialismo” 223, termo que abrange tudo aquilo que 

rebaixa, desestabiliza e subverte uma ordem, que está fora do idealismo, da abstração e que 

nesse campo investigativo escorre brutalmente do cotidiano. O rebaixamento é a operação 

que restituí a dimensão sagrada (heterogênea) em seus limites do mais elevado e do mais 
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baixo pois, conforme Bataille, atualmente o mundo homogêneo, capturando as formas 

sagradas (heterogêneas) pela instituição religiosa, define a cisão entre o sagrado e o profano 

na sociedade atual, separação que relega ao mais profano a propriedade de excreção.224  

As variações do homogêneo e do heterogêneo tensionadas acima, não comportam uma 

dialética simplificadora, pois o termo heterogêneo aparece como uma “negatividade sem 

emprego”, isto quer dizer que tal termo é irredutível e não se presta para movimentar 

qualquer síntese. Mas o heterogêneo participa do movimento alterante na sua aparição, o que 

não deixa de ser contestação do mundo homogêneo. Parece-me, então, que para além do 

documento escatológico – na sua duplicidade teleológica e de análise dos excrementos - , a 

apropriação e a excreção denotam os modos de realização de qualquer produção. A 

apropriação é uma forma de interiorização e de utilização da produção225. E o heterogêneo 

confunde a produção com o consumo no sentido do dispêndio improdutivo. Como produzir 

restos, produzir ruínas no imediato. Assim, o valor excremencial é o que coloca para fora, que 

contesta, e o que resta como de fora da produção. O fato é que o excremencial aparece como 

resto, como aquilo que não é apropriável, parte inútil, mas que em casos de salvaguarda da 

homogeneidade fica escondido, anulado, ou é parcialmente apropriado, seja como força da 

produção, seja na sua inclusão adequada 226 . Como já foi visto acima, a experiência 

corresponde a esse jogo entre a interioridade, aquilo que é próprio, e a exterioridade, aquilo 

que é de fora, é estrangeiro e estranho. É na entreidade – lugar do irredutível -  no jogo do fora 

                                                           
224

Para Bataille, nos períodos de desenvolvimento autônomo da humanidade, somente a forma religiosa 
pode dar o dejeto do pensamento apropriado como objeto definitivamente heterogêneo (sagrado) da 
especulação. Mas devido a cisão entre sagrado e profano, o domínio superior tende a homogenização, 
somente o domínio inferior resiste ao esforço de apropriação. E deus perde os elementos terrificantes e 
heterogêneos do cadáver em decomposição, Jesus na cruz capaz de excitação, pra se tornar signo da 
homogeneidade universal. Nesse sentido a religião, como conjunto  de proibições, obrigações e de 
licenças parciais que canalizam e regularizam o desejo de projeção (excreção) da natureza humana: “A 
religião difere de uma heterologia” em nota a define: Em nota: “conhecimento do que é totalmente 
outro”. BATAILLE, Georges. Op.cit. p.61-62. 
225

 Nesse sentido valeria a pena aproximar essa critica ao modo de produção capitalista e as relações de 
consumo na sociedade. Como fazem Deleuze e Guatarri em O Anti-Édipo traçando essa relação nos 
termos de produção, corte e extração. Cf. Capitulo 1 Máquinas desejantes. In: DELEUZE, Giles, 
GUATTARRI, Felix. O Anti-Édipo. Capitalismo e esquizofrenia. Tradução de Joana Moraes Varela e 
Manuel Carrilho. Lisboa: Assírio & Alvim, 1995. p.7-52. 
226

A título de imagem, pode-se pensar nos lixões, na reciclagem e nas práticas contemporâneas de 
inclusão social, como tentativas de apropriação parcial sobre os heterogêneos para manutenção do 
organismo social. Tais imagens dizem respeito às classes de homens que causam repulsa e não podem 
ser assimiladas no conjunto, como os intocáveis na Índia, que são caracterizados pela proibição de 
contato, assim como as coisas sagradas. Situação existente também nas sociedades homogêneas atuais 
que segregam os miseráveis, de intocáveis a invisíveis.  Fora da invisibilidade e da caridade, que é uma 
forma de manutenção de inclusão na distância, ocorre uma obnubilação dada na repulsa  e que resulta 
em uma violência cerceadora e controladora, sem medida contra eles, mas que também re-volta em 
sentido à homogeneidade.   
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e do dentro que se dá a emergência do heterogêneo, cuja realidade se apresenta como força 

de alteração 227 . Nesse entre dois aparece o heterogêneo nos fenômenos sociais e 

respectivamente na própria produção do urbano enquanto espaço homogêneo. Assim, o 

heterogêneo compreendido como potência alterante abre a questão para a dimensão política 

da heterologia, na subversão contra o que “atormenta a emancipação das vidas humanas”228. 

A sociedade homogênea se caracteriza, segundo Bataille, pela comensurabilidade de seus 

elementos e na consciência dessa comensurabilidade se definem regras pautadas na 

identidade e a produção fica associada à finalidade. “A sociedade homogênea é a sociedade 

produtiva, quer dizer útil”229. Esse modelo tenta excluir a outra parte que não deixa de 

constituí-lo: a da violência elementar, do excesso, da despesa improdutiva, essa parte que 

resta irredutível como “negatividade inútil”. Toda a despesa improdutiva é rejeitada pelo 

mundo homogêneo seja como dejeto seja como valor superior transcendente230. As atividades 

úteis sempre tomam sua medida comum de outra atividade útil, elas não possuem valor por si. 

No campo social a medida comum é o dinheiro e tanto os produtores quanto as produções, de 

uma forma ou de outra, podem ser reduzidos à imagem do dinheiro, como entidades abstratas 

e intercambiáveis, impondo o valor de troca que suspende o uso do objeto para associá-lo a 

sua redução. As condições de salvaguardar a homogeneidade, que a princípio é uma “forma 

precária”, encontra-se na capacidade de destruir ou reduzir a uma regra os elementos 

heterogêneos. Esse caráter normatizador, tenta regular os impulsos excremenciais, os 

excessos coletivos, como os impulsos orgíacos, via instituições políticas, jurídicas e 

econômicas. Isso quer dizer que o heterogêneo parece uma força incomum e perigosa para o 

mundo homogêneo e precisa ser controlada. “A violência, o excesso, o delírio, a loucura, 

caracterizam em graus variados os elementos heterogêneos: ativos, seja em indivíduos ou em 

multidões, eles se produzem para quebrar as leis da homogeneidade social”231. Nesse sentido, 

a heterologia corresponde a esse sistema de conhecimento sobre as reações afetivas sociais. 

                                                           
227 “A realidade heterogênea é aquela da força ou choque. Ela se apresenta como uma carga, como um 

valor, passando de um objeto para outro de uma forma mais ou menos arbitrária, gradualmente como 
se a mudança tivesse lugar não no mundo dos objetos, mas apenas nos julgamentos de sujeito”. 
BATAILLE, Georges. Op.cit. p.345-348 
228

Ibidem.  p.371. 
229

 Id.ibid. p.340. 
230

 “Estes são os produtos de excreção do corpo humano e alguns materiais semelhantes (lixo, vermes, 
etc); partes do corpo, as pessoas, palavras e atos de valor sugestivamente erótico; vários processos 
inconscientes, tais como sonhos e neuroses; numerosos elementos ou formas sociais que a parte 
homogênea é impotente para assimilar: as multidões, a classe guerreira, aristocráticas e miseráveis, os 
diferentes tipos de indivíduos violentos ou, pelo menos, recusando-se a regra (loucos, líderes, poetas, 
etc)”. In: BATAILLE, Georges. Op.cit. p.346. 
231

Ibidem. p. 347. 
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Um sistema heterológico não se garante. Dada a irredutibilidade dos fenômenos afetivos na 

vida, mesmo sobre grupos sociais, qualquer esquema se torna insuficiente232, o que implica, 

por sua vez, na insuficiência expressiva, fato indiciado na utilização “positiva da linguagem”, o 

que de outra forma conduziria ao impasse paralítico do pensamento, contrariando a força de 

alteração do heterogêneo. Parece-me que é nesse sentido de jogo com a utilização “positiva 

da linguagem” – e jogar não deixa de ser lançar -  que Philippe Joron propõe uma sociologia 

das energias sociais a partir da heterologia batailliana. Os dados heterológicos de apropriação 

e de excreção são colocados nos termos dos fatos sociais na contemporaneidade 

(homogeneidade) na capitalização e no consumo233. É na despesa improdutiva que o dado 

heterogêneo aparece, mais do que na oposição binária, no entre dois do mundo homogêneo 

colocado para fora e dos limites da oscilação entre o mais elevado e o mais subterrâneo social. 

A despesa improdutiva se assemelha, a meu ver, à própria condição de realização da 

experiência enquanto a produção de um resto irredutível. É como dar o que não se tem a 

quem não é. Na tentativa de traçar os tipos de funcionamento orgânico da despesa 

improdutiva, abrangendo a dimensão psíquica, sensível e fenomênica, Joron define quatro 

movimentos inerentes em todas as formas de despesa: a despossessão, a comunhão, a 

procuração e a inteiração. Tais movimentos servem para atentar para alguns “documentos” 

heterológicos e por certo são formas de comunicar o “incomensurável” que consiste na força 

do heterogêneo no panorama social contemporâneo. 

A despossessão é a tendência ao fora de si, transbordamento da integridade para tomar parte 

na exterioridade. É a parte da despesa correspondente ao desprendimento, “exportar-se na 

comunhão das solidões, e estourar-se no sentido pleno do termo”. 234  Abalo e 

desmoronamento que implicam numa disposição que contesta a interioridade. No sentido 

social contemporâneo corresponde à entrega na multidão, como em certos estágios festivos 

nos quais a abertura para o outro e a própria configuração social demanda o movimento de 

sair para fora de si.235 Na seqüência, a comunhão acontece quando o indivíduo fora de si toma 

parte na exterioridade de forma volutuosa ou violenta. Nesse sentido a comunhão não se 

                                                           
232  “No entanto, seria pueril acreditar fechado assim o mundo num esquema: desde o início, a simples 

tomada em consideração das formações sociais afetivas (ou emocionais) revela os recursos, a 
inesgotável riqueza das formas próprias a toda vida afetiva. BATAILLE, Georges. Ibidem. p.371. 
233

 Cf. JORON, Philippe. Op.cit. p.128. 
234

 Ibidem. p. 135. 
235

 Pode-se traçar uma relação com o sagrado no sentido Batailliano, a partir da seguinte colocação de 
Viveiros de Castro: “a religião Tupinambá, radicada no complexo do exocanibalismo guerreiro, 
projetava-se uma forma em que o socius constituía-se na relação com o outro, onde a incorporação do 
outro dependia de uma sair de si – o exterior estava em incessante processo de interiorização, e o 
interior não era mais do que o movimento para fora”. CASTRO, Eduardo Viveiros de. A inconstância da 
alma selvagem. São Paulo: Cosac & Naify, 2011. p.19. 
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confunde com a imagem ascética e mística. “É o momento de consumação empática que pode 

subordinar o útil ao fútil, a razão à paixão, o projeto ao acaso”.236 Consiste em entrar em 

correspondência com um ambiente “na qual a ordem dos possíveis tem apenas poucos 

limites”. Nesse estágio se produz a espacialidade da experiência. Ela acontece na parte 

maldita, nas coisas sujas, impuras, naquilo que é excretado e que tange a dimensão psíquica e 

fenomênica. A procuração adquire uma dupla conotação, de se despossuir de si “viver por 

procuração” e de entrega ao outro, à “irresponsabilidade do grupo” 237. “Duplo movimento da 

experiência pelo qual dá-se e adquire-se, arrebenta-se para endurecer-se, dilapida-se para 

atingir esse ‘suplemento de vida’”238. A inteiração marca a “plenitude porosa” do indivíduo, 

esse estado de realização na existência correspondente ao êxtase, se pensado na forma 

mística, e à soberania239, na dimensão que subverte o cotidiano. Assim a inteiração difere de 

uma totalização como contínuo na extensão espaço-temporal, e também da integração, como 

nas práticas sociais inclusivas. “Ser inteiro é um pouco como fazer seu, o que é estranho a si 

mesmo”.240 Esse conjunto de movimento do agir na gastança descortina a dimensão da 

alteridade na constituição do ser social, que se realiza naquilo que não lhe pertence, que lhe é 

estranho. 

O estranhamento como forma de estar no mundo afasta a tendência de fixação e de 

interiorização subjetiva, descortinando outras possibilidades de existência. Decerto não se 

trata de um movimento simples e feliz, ele assume a  angústia241 como sentimento dominante 

nesse processo. A angústia ao se estranhar uma realidade deixa de lado a passividade para 

induzir o sujeito na vertigem da experiência. Coloca o homem diante da realidade 

desconcertante de um mundo alterante e ameaçador. E, portanto, fora da tendência 

totalizante da homogeneidade do mundo. A espacialização desse mundo desconcertante e 

ambíguo – a espacialidade da experiência - confronta a noção de cidade enquanto organização 

espaço-temporal apropriada. A cidade é a definição espacial da homogeneidade, ao menos 
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 “A irresponsabilidade é seu fato, a degradação o seu efeito, a desordem, seu meio de ser”. Cf. 
JORON, Philippe. Op.cit. p. 136.” 
237

 Ibidem. p. 138. 
238

 Id.ibid. p. 139. 
239

 No sentido batailliano, a soberania é o pleno exercício do destino, e ela enquanto tal não se coloca 
como exceção, mas como possibilidade para qualquer um... 
240

 JORON, Philippe. Op.cit p. 142.  
241

 Em Bataille :  “O NÃO SABER COMUNICA O ÊXTASE. O não saber é antes de tudo ANGÚSTIA”. Cf. 
BATAILLE, Georges. A experiência interior. Tradução de Celso Libânio Coutinho, Magali Montagné, 
Antonio Ceschin. São Paulo: Ática, 1992.  p.58. Pode-se pensar a angústia para além de um sentimento 
negativo, como um sentimento que coloca em movimento a dimensão psíquica e fenomênica de um 
sujeito que coincide com a dimensão trágica, de crueza da vida. Nesse sentido a angústia tem seu outro 
limite reativo na alegria, considerada por Nietzsche como uma força na participação do trágico. Cf. 
ROSET, Clement. Alegria, força maior. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2000. 
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enquanto produto da sociedade moderna e contemporânea, ela é um território ordenado e 

reconhecido racional e funcionalmente, que tenta inibir a angústia enquanto afecção da 

experiência. Na cidade coexistem o ímpeto da conservação, na apropriação que define o 

território em que nos agrupamos e o território em que nos segregamos e, ao mesmo tempo, 

nos faz lidar com toda a sorte de excreções. Assim, elas comportam, mas nem sempre 

conformam, os fenômenos sociais que dão margem à heterogeneidade. A angústia perpassa os 

quatro movimentos – que podem ser lidos como “produções” vitais - que aparecem nas 

despesas improdutivas e que aparecem espacializadas nas cidades.  

A despossessão na cidade corresponde à dupla investida daquele que se lança para fora de si 

numa dimensão de exterioridade que não se resume na oposição espacial entre público e 

privado. A angústia aparece no reconhecimento da solidão enquanto se caminha por uma rua 

à noite. À medida que caminha, o sujeito vai se esquecendo de si e vai sendo absorvido pela 

atmosfera obscura, seu fluxo de pensamentos vai em direção a uma realidade espaço-

temporal alterada, indefinível. A narrativa poética tende a dar algum sentimento daquilo que 

foi experimentado, como a do romântico Gérard de Nevral que, enquanto caminhava na 

cidade no ímpeto autodestrutivo, lançava-se para fora de si, ia se perdendo nas turbulências 

noturnas e a próprio céu à noite indiciava a alteração em várias luas, no apagamento e 

movimento de aproximação repentina das estrelas242. Todo esse extraordinário experimentado 

perpassa também as deambulações surrealistas, fixadas em suas narrativas fantásticas e 

eróticas, nas derivas situacionistas que resultam em cartografias subjetivas e reivindicações 

políticas, até nas práticas artísticas mais recentes como as várias narrativas do imaginário 

urbano a partir das caminhadas performáticas de Francis Alys243.  

Acima já apresentei a crítica heterológica da estetização, assim como a do fato histórico, de 

modo que seria possível olhar para essas práticas sem a ênfase estética aproximando-as da 

liberação do heterogêneo, assim como seria considerável estender esse modo de olhar às 

práticas mais cotidianas, seja nas passeatas e festas das multidões que tomam as ruas, seja 

também em situações mais ordinárias. Em Viagem a Ixtlan244, Carlos Castañeda narra um 
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 “Ao chegar na praça da Concórdia, o meu pensamento era o de me destruir. (...) As estrelas 
brilhavam no firmamento. De repente, pareceu-me que acabavam de apagar-se ao mesmo tempo, 
como as velas que havia visto na igreja. (...) Tendo chegado ao Louvre, eu andei até a praça, e, lá, um 
espetáculo estranho esperava-me. Através das nuvens rapidamente perseguidas pelo vento, vi várias 
luas que passavam com uma grande rapidez”. Apud JORON, Pilippe. Op.cit. p.80. 
243

 Cf. ALŸS, Francis; MEDINA, Cuauthémoc. Diez cuadras alrededor del estudio / Walking Distance From 
the Studio. Cidade do México: Antiguo Colegio de San Ildefonso, 2006. 
244 Cf. CASTANEDA. Carlos. Viagem a Ixtlan. São Paulo: Saraiva, 1993.  Foi parte de sua tese de PhD na 

UCLA em 1973 intitulada: Sorcery: A Description of the World. Para quem ainda quiser validade 
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episódio urbano bastante estranho experimentado por ele e que diz da despossessão de si. Ele 

acabará de encontrar com o índio Don Juan no deserto a vários quilômetros da cidade, e 

Castañeda o avista caminhando entre a multidão. Parecia impossível que ele pudesse estar ali 

e ele ainda vestia um terno com naturalidade, se passando por qualquer cidadão. Castañeda 

tentou o seguir, mas não conseguiu mais encontrá-lo. O índio se perdera na multidão. Nesse 

panorama de realidade um tanto delirante, ele ocupava dois lugares ao mesmo tempo e se 

camuflava anonimamente na multidão. Ele era outro e qualquer um e nessa dubiedade 

anônima, desaparecia. De modo menos místico, talvez mais próximo do pólo mais baixo do 

heterogêneo, na década de 70 do século XX, o artista Andy Wahrol aparecia em vários eventos 

sociais na cidade de Nova Iorque ao mesmo tempo, isso, dizem, com auxilio de sósias. Trata-se 

em ambos os casos de um movimento de estar fora de si, sendo vários ao mesmo tempo e em 

espaços diversos.245 Se valem das operações de aparição e desaparição. Essa multiplicidade 

desconcertante talvez seja o indício mais elementar do fora de si em uma disposição nas 

espacialidades. 

Ser outros na cidade, confundindo os espaços nas aparições e desaparições, não deixa de ser 

um modo de relacionar a partir da alteridade. É como outro que se olha para o mundo, se abre 

a seu poder de afeto, e a tendência imediata é o estranhamento. Mas nesse estranhamento 

uma espécie de comunhão se inicia, fazendo tomar parte na exterioridade corresponde a 

dimensão fenomênica e psíquica que já não corresponde ao sujeito, mas também não se 

garante numa materialidade ou em outra realidade subjetiva em si mesma. O espanto 

surrealista na deambulação pelas ruas tanto quanto o gozo sem finalidade, marcam essa 

pregnância, essa aderência escorregadia e pegajosa, atrativa e perigosa. O espaço da cidade 

aparece no que tem de irreconhecível, e a seu modo ele investe no sujeito enquanto esse 

“perde a cabeça” pelas ruas. O fluxo de pensamento se aproxima da conversa inconsciente. E a 

rua passa a ser o espaço de uma descoberta de uma realidade imprevisível.  Na sua 

configuração de espaço público e aberto, ela é sensivelmente o espaço dos acasos e 

coincidências que esvaziam o sujeito fora de suas certezas ao passo em que vão constituindo-o  

como outro, diferente daquela imagem prévia que permeava sua crença.  

Nessa jornada desconcertante e desesperada, mais do que ao herói surrealista desbravador 

dessa relação, me reporto ao mendigo voluntário, Dida, que a seu modo dilacera a fenomênica 

                                                                                                                                                                          
epistemológica, cf. AFFONSO, Ana Maria Ramo y. O corpo xamã e a passagem de Carlos Castaneda. Belo 
Horizonte: UFMG, 2008. (dissertação). 
245

 Em Castañeda se encontram várias outras narrativas, aproximando os sonhos da realidade e, por sua 
vez Andy Wahrol se cercava de uma mística particular que, por exemplo, deixou imprecisa a data de sua 
morte. 
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urbana na subversão da ordem social. Tomador de conta de carros na região central de Belo 

Horizonte, essa personagem vive nas ruas há alguns anos e como não se interessa muito pela 

“medida comum” do dinheiro, o que consegue ganhar tem três destinos principais: se 

alimentar minimamente, freqüentar bordéis sempre que der e emprestar dinheiro a juros 

mínimos e prazos longos para os proprietários dos carros que ele toma conta. Um amigo que já 

pegou vários empréstimos me disse que não existe cobrança e muito menos controle por 

parte de Dida, e que ele já deixou de pagar vários empréstimos. As duas primeiras atividades - 

como foi visto acima - se coadunam a despesa improdutiva, mas o empréstimo para os 

endividados do mundo homogêneo, faz aparecer a despesa improdutiva naquele que 

empresta, por não querer possuir nada, para aquele que se identifica na posse. Aqui a rua foi o  

cenário estranho que potencializou o dom, pois se fosse numa casa de crédito ou em um 

escritório de agiotagem a situação atingiria alguma normalidade imperativa. 

Essa dádiva vista ao meio dia numa deambulação soaria como uma revolução, mas, por ora, 

ela toma parte no outro movimento de agir na gastança que Joron identifica como procuração 

que é tanto viver através dos outros quanto se entregar aos outros. A procuração na cidade, 

fora das suas determinantes homogêneas, aparece no mendigo voluntário, esse outro 

qualquer encarnado na figura do Dida que se vale dos restos da cidade para a sua 

sobrevivência, e se entregando ao que vier define sua relação com a vida fora da posse. Assim 

ele doa o que tiver, isso que ele não considera seu. O altruísmo nesse sentido é o agir da 

alteridade. Considerando à la Dostoievski que “nem um mendigo carrega só o essencial” esse 

“documento” heterológico só adquire sua potência na coincidência pontuada e se tomado fora 

da dimensão histórica, essa que bradaria sobre as  condições precárias de vida do moribundo e 

o assujeitaria a todo custo nos estratagemas de inclusão social.  

A procuração também condiz com a entrega aos outros que repercute na participação da 

multidão. Os distúrbios em Los Angeles iniciados em 29 de abril de 1992 por conta da 

absolvição de policiais brancos acusados de agredir um motorista negro, levou milhares de 

pessoas a protestarem nas ruas. Os tumultos começaram na região sul da cidade de Los 

Angeles, espalhando-se em seguida por toda a região metropolitana. Aconteceram saques, 

assaltos, incêndios, assassinatos246. Os manifestantes se entregaram à violência da multidão. 

Uma estranha atração  a pilhagem e ao fogo tomava a cidade. Não existia um grupo específico, 

mas várias ações pontuais de destruição de carros, fogo e roubo em comércios em uma 

proporção que a polícia local não conseguia conter, sendo preciso chamar reforços dos 

Fuzileiros Navais. Várias pessoas simultaneamente liberando a violência, se dispondo ao risco 

                                                           
246

 Cf. Um vídeo desses distúrbios em Los Angeles:  https://www.youtube.com/watch?v=39J0alpEgeQ 
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de se perder e adquirir a potência de “sobrevivência”, no sentido de emergir o pulso vital, a 

força do heterogêneo. Entrega à desordem, ao fogo, temporariamente a algo que 

espacialmente dificilmente se nomearia de cidade. Espécie de holocausto em que uma das 

vítimas sacrificadas durante seis dias era a cidade homogênea.  

O estado da coincidência realizada, da experiência acontecida, corresponde no movimento de 

agir na gastança à inteiração. A inteiração marca a “plenitude porosa” daquele que assume na 

cidade o lugar da entreidade. Assim, qualquer “documento” tomado na liberação do 

heterogêneo, isso que não canso de salientar, é colocá-lo temporariamente de fora da sua 

dimensão histórica e da participação em qualquer “finalidade” que não seja a sua 

irredutibilidade, mostra a inteiração, na medida em que atualiza a potência da experiência. 

Mas esse fora da história não quer dizer que o acontecimento heterológico não tenha data e 

lugar, ou seja que não tenha uma espacialidade. A multidão violenta nos distúrbios que 

colocaram fogo de Los Angles em 1992, Dida agiotando para os endividados do mundo 

homogêneo nas ruas de Belo Horizonte há uns anos atrás, as deambulações surrealistas no 

início do século XX que desestabilizavam o si mesmo ao dobrar a esquina, as experiências de 

multidão na cidade de Castañeda na década de 70, Nevral vendo várias luas em fins do século 

XIX, os objetivos inúteis da Serra Pelada na boca de um garimpeiro na década de 80,  

inscrevem situações que soam como instantes de inteiração do heterogêneo. Mas onde estas 

situações desestabilizam a condição homogênea da cidade? A princípio suporia que no próprio 

acontecimento delas, no entanto, algo resvala na tentativa de transmissão, de outro modo a 

minha tarefa de delineá-las aqui seria inócua. 

A cidade nos moldes atuais comporta uma espacialização da rotina. Nela o cotidiano, por meio 

da apropriação, estabelece as condições necessárias para a manutenção da “frágil” forma 

homogênea. A angústia do habitante fica cerceada pelo projeto de vida. E os espaços são 

definidos pela urbanística em função da ordenação. Ainda assim, a cidade esconde sua parte 

maldita nas margens da homogeneidade, onde se erigem as periferias, se escamoteiam nos 

subterrâneos dos esgotos, mas também na invisibilidade social entre quatro paredes. Apesar 

de toda a assistência clínica com as “mil pílulas da felicidade” dispostas ao sujeito endividado e 

adoecido e das estratégias de segurança urbanas que garantem o espaço “para” evidenciando 

o espaço “contra”, a angústia e suas espacialidades acabam irrompendo em uma parte 

significativa na cidade. O heterogêneo aparece como radicalmente outro em relação ao 

cotidiano quando menos se espera. Já foi visto acima que o lugar de aparição do heterogêneo 

é na entreidade que convergem o fora de si do sujeito e a circunstância fenomênica de uma 

realidade sensível.  A cidade sob o prisma do movimento heterogêneo corresponde tanto à 
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dimensão de alteridade do sujeito fora de si, quanto de uma tendência fenomênica que afeta a 

esse sujeito, daí a reincidência na imagem da noite, quando a cidade se encontra obscurecida 

e enebria quem passa por ela. Na noite não há projeto algum a ser realizado. O sucedâneo de 

momentos fúteis247 que ela concentra, dispersa qualquer totalidade, dá à cidade a dimensão 

do informe que assume mais do que um “sem forma definida”, o movimento alterante capaz 

de provocar a realização da angústia humana na suspensão de si e, conseqüentemente, de 

qualquer propriedade. No fluxo alterante qualquer propriedade se encontra suspensa, seja a 

propriedade intelectual diante de um não saber, seja a resultante do processo de apropriação 

que constitui o homogêneo na cidade, que em termos espaciais corresponde à propriedade 

pública e, principalmente, à propriedade privada. A propriedade privada é a axiomática 

capitalista definida no projeto e realizada no trabalho. Ainda que não seja explícito, é ela que 

baliza a produção do espaço urbano. O sentido de contestação da propriedade pelo 

heterogêneo não se confunde com a propriedade socializada. Trata-se de enfatizar o estado de 

suspensão, como na idéia de zona autônoma temporária de Hakim Bey248. Ele narra a 

existência de ilhas que por um curto período de tempo eram ocupadas fora da noção de 

propriedade para usufruir das pilhagens de piratas. O dispêndio improdutivo de alguns piratas 

no século XVIII fundaram "comunidades intencionais", territórios sem propriedade, foras da 

lei, em que se vivia em festa até que chegassem  os exércitos contra os quais não tinham a 

menor chance e sucumbiam celebrando.  

Não existem meios de fixar o dispêndio improdutivo, a espacialidade da experiência, o 

heterogêneo, no domínio objetivo humano imediato, pois a objetivação pura e simples das 

suas características acarretaria a sua incorporação total ou parcial no sistema homogêneo, ou 

seja, a uma anulação hipócrita e dissimulada da sua potência alterante. A dificuldade posta à 

heterologia na identificação do instante fútil, da inteiração, seria o de indiciar o seu fluxo, 

comunicar aquilo que escapa da apropriação. Para tanto, seria preciso olhar para o 

“documento” do resto do heterogêneo e desejá-lo fora do complexo filosófico, científico, 

histórico, estético e cotidiano que tendem a apropriá-lo, adequá-lo num sistema em que 

funcionaria tomando parte num conhecimento prévio ou num projeto, e destinado a trabalhar 

em função de um saber antecedente. Instaura-se um paradoxo na heterologia, dada a 

insuficiência de um recurso expressivo, seja linguagem escrita, visual, ou outra, capaz de 

mostrar em sua irredutibilidade o heterogêneo. De situar a entreidade, a conjunção da 

                                                           
247

“Assim como o mundo das coisas não é nada no universo supérfluo onde ele se resolve, do mesmo 
modo a massa dos esforços não é nada perto da futilidade de um só instante”. BATAILLE, Georges apud 
JORON, Philippe. Op.cit. p.84. 
248

 Cf. BEY, Hakim. TAZ. Zonas autônomas temporárias. São Paulo: Conrad, 2002. 
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dimensão psíquica e fenomênica, no qual corre aquilo que caracteriza o heterogêneo, sua 

força vital, essa noção não compreensível de energia. Parece-me que o “documento” do resto 

do heterogêneo será sempre tomado em sua parcialidade e, se visto num sentido 

heterológico, se encontraria subordinado a uma funcionalidade precisa: vislumbrar seu fluxo e 

provocá-lo, tornando-se ambíguo diante dos saberes homogêneos. Estranha “funcionalidade” 

que destituí a raridade do heterogêneo, que tem mais a ver com a dificuldade de captura do 

que com a sua ocorrência, e implica fundamentalmente numa disposição de abordagem que 

coaduna impensáveis. Onde, no “método” heterológico, os “documentos” aparecem sem 

querer e indiciam o escape;  a sua comunicação acontece fora das determinantes históricas e 

de saberes prévios, o que talvez seja a recaía em uma nova mítica ou mística ateológicas; a sua 

contestação aos saberes prévios explicita um não saber acenando ao gaio saber; e emerge um 

sentido político impreciso aderido à emancipação humana. Para tanto, basta “passar os cinco 

dedos através”: experimentar.  
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IV.II – Riscos, documentos fustigados 

 

  

Porém, os farrapos, os resíduos: não quero inventá-los, e sim     

fazer-lhes justiça da única maneira possível: utilizando-os.                                                                                                           

Passagens, Walter Benjamin 

 

O paradoxo da expressão heterológica instaurado em como comunicar o heterogêneo fora de 

sua apropriação e salientando a sua potência de alteração, confere à linguagem seu “valor 

positivo” como um golpe desde dentro da instrumentação homogênea. Já a dimensão 

“sagrada” no sentido batailliano correspondente ao próprio heterogêneo, faz emergir o 

heterogêneo no mais baixo da sociedade contemporânea, no desvio da norma e da rotina que 

define os modos de vida sob a sombra do cotidiano. Deste modo, para se pensar os 

“documentos” do heterogêneo, isto é, as figuras de conhecimento que movimentam a 

linguagem em sua potência de emancipação, capazes de liberar a sua energia como alteração, 

seria preciso a contestação das formas de saber que constrangem a linguagem e indiciar no 

próprio cotidiano quando irrompem os heterogêneos. Trata-se de avançar nas “formas fracas”. 

Das formas de saber homogêneas, a mais desacreditada é aquela relacionada ao senso comum 

e ao cotidiano. A tríade ciência, filosofia e arte, extraem boa parte de sua subsistência, 

enquanto formas de pensar, da crítica e da formatação ao cotidiano. Alguns corolários da 

ciência servem para ditar as novas tendências comportamentais e de saúde, assim como 

alguns conceitos e teorias filosóficas definem seu domínio a partir da crítica da cultura 

homogênea, enquanto os meios expressivos da arte contemporânea se valem em muitos casos 

da aproximação com a vida cotidiana enquanto parâmetro para produção estética e retornam 

à vida cotidiana apropriados pela publicidade. Assim, se definem saberes extremamente 

direcionados, apesar de não parecer, que possuem como mote a legitimação da repetição, 

travestida de diferença, para a manutenção do plano homogêneo. Enquanto isso a realidade 

cotidiana, inventada a partir da rotinização dos dias segundo a demanda originária do trabalho 

mecânico, isto é, como parte da realização do projeto capitalista, continua assentada sobre as 

mesmas bases do controle social. A rotinização do habitante da cidade poderia ser assim 

encenada: casa, trabalho, casa; entre esses espaços, engarrafamentos, tempo de espera do 

transporte público e seus apertos; quando se consegue algum espaço, um mergulho nas redes 

sociais via celular para assistir as notícias do imediato, como o ketchup que acabou de borrar a 
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boca do seu amigo desastrado na lanchonete; contas a pagar; no trabalho tarefas cada vez 

mais aceleradas vinculadas à produtividade e à “autonomia” da mecanização; em casa, na 

televisão e nos jornais – pretensa comunicação social - notícias que direcionam a opinião 

pública para a cultura do pânico, para usos das últimas pílulas da saúde e entretenimentos 

para a amortização do pensamento; nos fins de semana, toda sorte de lazer programado e 

aquela angústia de leve despontando no início da noite quando se presente que tudo vai se 

repetir na próxima semana sem muita variação. 

Parece que nada vai conseguir se alterar nessa lista de sedimentos áridos. No entanto, entre 

essas linhas acontecem instantes fúteis como aquele do anônimo atônito narrando sua ida à 

padaria249 em um dia como outro qualquer. Já na entrada da loja os elementos de identificação 

nada comunicavam, dentro da loja as prateleiras e alimentos também estavam destituídos de 

seu sentido convencional, assim como a mulher atrás do balcão que provavelmente 

corresponderia à padeira. Nada ali possui qualquer mínima relação comercial. A situação 

espacial era evanescente e o anônimo estranhando-a, foi se entregando, primeiro a sua 

cabeça, depois seu corpo e seus pensamentos tomavam parte naquela evanescência e, assim 

como toda aquela matéria exterior desfigurada, ele já não tinha como reivindicar qualquer 

propriedade sobre si. Tentando se agarrar a algo nesse “colapso de tudo” ele se dirigia à 

padeira no desespero da dessemelhança. Como a sua razão o faltara, não conseguia dizer 

nada, comprou algumas baguetes e saiu atordoado.  

Em sua posterior reflexão, acerca daquilo que conseguira apreender em palavras, o anônimo 

elucidara diante da estranheza absoluta: “Essa experiência revelou de maneira brutal a 

irrealidade desse mundo, a abstração realizada que é o Espetáculo”250. O hábito, “meio da 

                                                           
249

 “Eu me encontrava em uma rua levemente curva, nos confins da cidade onde moro. E estranhamente 
havia ali, em lugar de alguma outra coisa que não poderia reter minha memória, havia, dizia eu, esta 
coisa, que não deveria haver. Havia uma larga vitrina debaixo de um letreiro muito novo, brilhante, 
imaculado, apoiado à parede; sobre esse letreiro, achava-se escrita em caracteres rígidos a palavra 
“PADARIA”. Podiam-se divisar, através da vitrina, alguns mostradores que possuíam certo ar de 
semelhança – e até mesmo, para ser honesto, uma similaridade muito franca – com aqueles que são 
costumeiramente utilizados para expor bolos ou pastéis repugnantes, estantes, sem dúvida, colocadas 
ali para aumentar a confusão com lugares familiares, mas eu não era um crédulo. Quanto mais o seu 
zelo era levado para além do crível, tanto menos enganado eu era; assim, plantada atrás desses 
fantasmas de prateleiras, levantava-se em posição expectante, perfeitamente imóvel, a padeira! – a 
padeira… e seu avental branco. E toda essa combinação, firme apesar de dispersa!, era ainda mais 
evanescente que aquela falsa mansão de súbito evaporada em brumas de que fala Mallarmé, mais 
fugidia e mais impalpável que qualquer éter; por trás, ou nela, não sei, pois era como se aquela tela 
nebulosa, de tão sutil, se deixasse confundir com aquilo que já não cobria, como se fosse realmente 
tecida de lágrimas – terrível, o Nada.” Cf. Fenomenologia da vida cotidiana. Tradução de Arlandson de 
Oliveira. In: FENATI, Maria Carolina. (org.) Gratuita: volume 2. Belo Horizonte: Chão de Feira, 
2015.p.146-147. 
250

 Ibidem. p.148. 
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metafísica mercantil”, é que faz esquecer o fenômeno enquanto tal, essa possibilidade de 

descortinar o imprevisível no mais ordinário. Tais experiências são interditadas aos homens 

contemporâneos que ignoram esses hiatos, essas suspensões de si, e quando muito elas são 

apropriadas, colocadas no mercado e comercializadas enquanto “experiência” subjetiva, como 

o que acontece com grande parte dos dados produzidos nas redes sociais ou na profusão 

contemporânea de diagnósticos clínicos para toda sorte de desvios. Mas na experiência 

narrada o que ressalta é o duplo movimento que ela impele ao sujeito a partir da sensação e 

de um ataque psíquico: a despossessão e a comunhão. Nesse movimento ele tem contato com 

algo fora do previsto em seu cotidiano e se coloca fora de si tomando parte e se perdendo em 

outra realidade. O anônimo, pseudônimo apropriado para a situação, ele ainda relata o 

acontecido, tece suas considerações que repercutem sua angústia extrai dessa experiência 

algum desvelamento expresso em palavras, e  deste modo retorna alguma compreensão ainda 

que tardia do acontecido enquanto construção de uma realidade não homogeneizante. Um 

golpe nas vozes labirínticas que desnorteiam o sujeito contemporâneo reforçando-o mais do 

que o colocando em xeque, imagem ambígua que o anônimo aproxima do Ulysses de Joyce, 

Leopold Bloom 251 .  Contrapondo a imagem do sujeito contemporâneo ele recorre à 

experiência mística, sem confundi-la enquanto religiosa ou confessional – apesar da confusão 

hegeliana252. O seu relato compreende um “documento” da experiência do heterogêneo, 

naquilo em que ele desvela de um sujeito fora de si e da realidade outra que emerge do 

cotidiano. Esse “documento” não se extraí de seu fato histórico, mas de sua fabulação no que 

restou de uma passagem fulgurante. Um risco à verdade do acontecimento, pois se ele estava 

alterado como se pode acreditar no que ele diz.  

O anônimo denota alguma raridade a essa experiência e se ampara na sua solidão. Talvez seria 

preciso uma insistência de documentos como esses para constituir uma vida heterogênea? 

Parece-me um vislumbre consoante à Withman. O poeta que lança a linguagem para fora da 

interioridade, destino e revelação de certo tipo de poesia, enquanto perscruta esse território 

para outras formas de vida. No procedimento parecido ao do poeta, recorro às imagens 

ordinárias em qualquer passagem de Folhas de Relva num lance de imprecisão que coincide 

com a abertura do livro numa página qualquer e de um recorte que segue:  

“Objetos do dia-a-dia... as cadeiras da casa, o tapete, a cama e a coberta,  
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 Cf. supra III.IV - A aparição do outro. p.76. 
252

 Quando o autor aproxima a experiência da idéia de Espírito em Hegel. Cf. Fenomenologia da vida 
cotidiana. Tradução de Arlandson de Oliveira. In: FENATI, Maria Carolina. (org.) Gratuita: volume 2. Belo 
Horizonte: Chão de Feira, 2015.p.149. 
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e ele ou ela dormindo de noite, e a brisa soprando, e seus ruídos indefinidos: 

Nevasca ou temporal...  calças de estopa... a cabana ..na floresta, e a caça recente: 

Cidade e campo .. Lareira e vela .. luz a gás e aquecedor e aqueduto; 

A mensagem do governador, prefeito, ou delegado de polícia ... os pratos do  

café-da-manhã, da janta ou da ceia; 

O quarto de beliche, o carro de bombeiro, filas de parelhas, e o carro ou vagão atrás; 

O papel em que eu e você escrevemos . . e cada palavra que escrevemos . . e cada 

asterisco da caneta .  . e o jeito curioso como o que escrevemos o que pensamos 

... embora bem vagamente;”
253

 

 

Acontecem aproximações inusitadas entre objetos do dia a dia e ruídos indefiníveis, esses 

ruídos se assemelham adiante às falas dos governantes que retornam para o dia a dia nos 

pratos do café da manhã. Uma atmosfera de realidade heterogênea recaí a cada instante na 

sucessão de elementos e de acontecimentos na cidade e no campo. Espacialidades aparecem 

no quarto de beliche, no carro de bombeiro, nas filas de animais, no papel em branco. Tais 

imagens são prenhes à experimentação enquanto singularidades. Todo o mundo inanimado 

assume importância, uma equivalência com a dimensão humana seja o papel, o que 

escrevemos e o que pensamos vagamente. Ou melhor, tudo se equivale numa dimensão que 

nada tem de prevalência humana. Esse conjunto de fragmentos cria uma profusão 

atormentante que extrai do cotidiano a sua própria potência de contestação. São, nesse 

sentido, “documentos” de alteração. Enquanto possíveis são documentos do “arquivo” do 

mundo. 

Geralmente, diante da repetição cotidiana, como nas refeições fast-food, e principalmente em 

momentos de adesão social nas passagens entre locais, como nas viagens de metrô, nas filas 

de uma repartição qualquer, ou atravessando uma passarela subterrânea, a tendência é a 

imersão em si mesmo. Talvez como refúgio ao excesso de outros, mas o que se tem observado 

nessas situações atualmente é a adesão obsediada aos equipamentos eletrônicos, como os 

celulares, que oferecem uma janela para o mundo via acesso à internet, essa espécie recente 

de heterotopia254, que faz de cada espaço um navio encalhado. Estranha reflexão narcísica, em 
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 WITHMAN, Walt. Folhas de Relva. Tradução e posfácio de Rodrigo Garcia Lopes. São Paulo: 
Iluminuras: 2005. p.143. 
254

 “Bordéis e colônias são dois tipos extremos de heterotopia, e se imaginarmos, afinal, que o barco é 
um pedaço de espaço flutuante, um lugar sem lugar, que vive por si mesmo, que é fechado em si e ao 
mesmo tempo lançado ao infinito do mar e que, de porto em porto, de escapada em escapada para a 
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que para se refugiar da realidade circundante se adentra num fora que não deixa de ser a 

maquinação de uma interioridade hiper-subjetiva. Nela não existe medo do excesso, pois esse 

excesso aparentemente não oferece riscos a integridade do sujeito. No banco ao lado um 

passageiro qualquer olha pela janela do metrô e seu pensamento se perde na velocidade de 

uma paisagem borrada enquanto uma provocação involuntária irrompe na tosse do mesmo, o 

que restitui a ambos uma realidade comum. A tosse é uma expiração que irrompe sem querer 

e elimina secreções do corpo, comum a outros animais. Um sintoma externado de que é 

preciso por algo para fora e de que alguma animalidade sorrateira avança sobre o 

insuportável. 

Parece-me que o “documento” do resto do heterogêneo aparece muito mais enquanto 

potência de desconcerto do sujeito do que em situações imersivas que acabam por alimentar a 

interioridade subjetiva. Nesse sentido, eles não assumem uma forma nem uma significação 

privilegiada. Resta mostrar o que está ai, entre o dentro e o fora, os fragmentos daquilo que 

perdeu a forma, a significância prévia e escapa à apropriação. Nesse sentido, cabe retomar a 

noção de Informe que faz parte do “projeto de destruição do projeto” batailliano. No verbete 

Informe Bataille começa por questionar qualquer significância prévia e a autoridade da 

linguagem escrita quando, paradoxalmente, escreve: “um dicionário começaria na altura em 

que deixasse de dar o sentido das palavras para se ocupar das suas tarefas”255. A contestação 

dos sentidos ou das significações a priori das palavras estaria dada na sua adesão a uma 

situação específica, a uma realidade em acontecimento. Termos abstratos como arquitetura 

ou espaço só produziriam sentido quando narrados em suas espacialidades, ou seja, em 

alguma duração específica que torne sensível seu movimento de alteração, indiciando, 

inexoravelmente, a crise de suas formas. Assim, se Informe significa alguma coisa, é a 

tendência à impossibilidade tanto formal quanto significativa, ao mesmo tempo que evidencia 

o movimento alterante do que estiver em jogo.  

Ainda no verbete Informe, Bataille reafirma a instabilidade que se alastra como característica a 

qualquer coisa, quando escreve: “informe não é só um adjetivo com determinado sentido mas 

                                                                                                                                                                          
terra, de bordel a bordel, chegue até as colônias para procurar o que elas encerram de mais precioso em 
seus jardins, você compreenderá por que o barco foi para a nossa civilização,do século XVI aos nossos 
dias, ao mesmo tempo não apenas, certamente, o maior instrumento de desenvolvimento econômico 
(não é disso que falo hoje), mas a maior reserva de imaginação. O navio é a heterotopia por excelência. 
Nas civilizações sem barcos os sonhos se esgotam, a espionagem ali substituí a aventura e a polícia, os 
corsários”. FOUCAULT, Michel. Outros espaços. Tradução de Inês Autran Dourado Barbosa. In: Ditos e 
escritos. Estética: literatura e pintura, música e cinema. MOTTA, Manoel Barros da (Org.). Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2001. v.3. p.421-422. 
255

 BATAILLE, Georges. A mutilação sacrificial e a orelha cortada de Van Gogh. Tradução de Carlos 
Valente.Lisboa : Hiena editora, 1994. p.98-99. 



123 
 

   
 

um termo que serve para desclassificar e em geral exige que toda as coisas tenham a sua 

forma”, para concluir  adiante: “afirmar que o universo não se parece com nada, e mais não é 

do que informe, equivale a dizer que o universo é qualquer coisa como uma aranha ou um 

escarro”256. Neste trecho concentra-se a afirmação de que todas as coisas tomam sua forma 

singular fora de qualquer modelo prévio e, que em uma espacialidade específica, comunicam 

tal singularidade ao mesmo tempo em que lançam qualquer relação de semelhança, inclusive 

a da própria definição de forma, em dilaceramento, em devir, em alteração. Ou seja, se são 

formas, são formas ainda impensadas, são formas movediças. E o espaço como escarro, essa 

matéria de secreção que fervilha e se dissolve no chão, é um rebaixamento tático – pois sai da 

boca -  no recurso lingüístico, explicitando o termo violento, que é a força de sua alteração, de 

sua movência, de seu dilaceramento ou arruinamento. Assim a matéria não formada, já que 

neste ponto é impossível assegurar a integridade de qualquer forma, estaria caracterizada pela 

“soberania de se decompor”. A forma movediça – fora de qualquer perspectiva ontológica -  

estaria destituída da possibilidade de uma origem que já não fosse o próprio meio257. E, assim, 

não se garante na estrutura, na ordem, na medida, na proporção ou em qualquer paradigma 

da racionalidade homogênea. Para falar dessa formas movediças, Bataille, muitas vezes, 

recorre aos documentos ordinários como: os instantâneos fotográficos que capturam uma 

duração e que nos idos da década de 30 do séc. XX possuíam muito mais valor documental do 

que artístico; as notícias cotidianas que espacializam a vida; as civilizações antigas e a 

etnografia que em sua aproximação desarranjam o ethos homogêneo, de base racional e 

idealista; e às memórias e a dimensão psíquica como reinvenções pessoais abertas para uma 

certa fabulação expressiva de caráter contestatório. E a partir desses documentos traça 

narrativas de tendências insignificantes258 que espacializam a crise do sujeito, provocam 

estranhamento e alguma náusea. 

Se o Informe serve para caracterizar o “documento” do resto do heterogêneo, isso quer dizer 

que ele é em algum grau apropriado, mas sem deixar de compactuar com a insignificância e 

com a metamorfose, liberando o pulso alterante, que até aqui me parece ser a sua 
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 BATAILLE, Georges. Op.cit. p.99. 
257

 A este respeito, remeto à teoria da continuidade e da descontinuidade a partir da reprodução 
assexuada e sexuada lida em Bataille como alteração por dilaceramento. Se na reprodução assexuada o 
ser não morre, mas se perde na multiplicação do outro, na sexuada, o rompante de fecundação, como 
morte dos ‘seres’ iniciais, óvulo e espermatozóide, vai reproduzir ‘assexuadamente’ a multiplicação nas 
células, que se substituem e que marcam as alterações físicas como a própria decomposição dos seres. 
Cf. BATAILLE, Georges. O erotismo. Tradução de Cláudia Fares. São Paulo: Arx, 2004.p.23-24. 
258

 Trata-se de insignificação como uma tendência de fragilização significativa. Nesses casos, a a-
significação estaria no entremeio das operações lingüísticas, mas pode ser evidente na comunicação que 
escapa dessa tentativa estruturante. Esse é, por exemplo, um impasse para a escrita que tende a liberar 
o fluxo desejante no desenho-modelo das linhas grafadas. Nem poesias nem garatujas… 
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característica principal. Assim, o que se escreve, se vê ou se percebe enquanto “documento” 

do heterogêneo é algo parecido com o seu rastro, diz de sua passagem, mas não consegue 

apreende-lo em sua soberania – no sentido batailliano -  heterogênea e irredutível. Seu rastro 

é o que resta do resto, isso que será dramatizado259, comunicado com potencial subversivo 

sobre a estruturação homogênea, isso que pode ser chamado e indiciado no risco. Nas dobras 

da insistência conceitual, os riscos aparecem em situações específicas e eles podem ser vitais, 

expressivos e até mesmo significantes. No limite aproximam da morte ou de um termo final. 

Mas podem ser riscos de outras tendências, como as do impensado ou as que minam o sujeito 

de suas profundezas aparentemente inabaláveis. O risco é o traço do acontecimento, é o 

indício de sua realização arriscada, mas também é a marca expressiva do perigo e, como tal, 

ele tange as apreensões e transmissões sobre o heterogêneo. A aderência do risco como 

indício e marca expressiva define a sua atualidade e extrai a experiência, enquanto 

acontecimento heterogêneo, tanto de uma fundamentação quanto de uma teleologia. A 

experiência emerge no entre, na duração em que o risco se atualiza e põe em crise os termos 

envolvidos. E a crise expressa transmite alguma alteração nos termos afetados. As alterações 

são fissuras em realidades que podem chegar à ruptura paradigmática, por exemplo, à 

mudança da dominância do paradigma transcendente sobre a existência ordinária garantida 

na idéia de propriedade. De fato, o consolo conceitual da experiência ou do heterogêneo só 

pode ser subvertido enquanto ela é atualizada. É ali onde faz valer sua crueldade, sua crueza e 

vitalidade. Assim, outros modos de pensar se inscrevem e, com eles, impropriedades e riscos 

aos domínios, certezas e verdades. 

O risco como vestígio da experiência, ou como “documento” do resto do heterogêneo, acena 

para algum modo de pensamento – um gaio saber? - sobre a potência da experiência num 

sentido amplo, mas que só faz sentido quando atualizado em uma singularidade acontecida e 

expressa, “isso que faz sair no aperto”. Atualização que não deixa de ser reinvenção e 

liberação do heterogêneo no exercício heterológico. Um instantâneo fotográfico, um vídeo, 

um resto material, a fala solta no ar, uma situação cotidiana, ou seja, em conformidade com 

Withman, todas as coisas do “arquivo” do mundo com poder de afeto, capazes de alguma 

impressão imprecisa podem assumir esse lugar do risco. Antes de arriscar precipitadamente no 

holismo, o que se coloca em jogo em todos os possíveis é a potência alterante liberada no 

acontecimento experimentado. Cada meio expressivo adquire as suas potencialidades 
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 Bataille coloca que um dos sentidos da dramatização “é a vontade, acrescentando-se ao discurso, de 
não se ater ao enunciado”. BATAILLE, Georges. A experiência interior. Tradução de Celso Libânio 
Coutinho, Magali Montagné, Antonio Ceschin. São Paulo: Ática, 1992.  p.21. 
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contextualizadas conforme a experiência singular em questão. Mas supondo que a opção 

expressiva do risco, e é essa adotada aqui, enfatize a escrita como meio. Considera-se a 

experimentação do escritor, consoante com os afetos que o extraem de si, que fará esse modo 

de pensamento da experiência. A escrita reverbera a experiência e há uma experiência de 

quem escreve e outra de quem lê. São encontros de entrelinhas sismográficas. Nesses 

tremores, a aparição de vários outros em cada um: o que experimenta, o que conta e o que 

emerge do risco heterogêneo. Nesse sentido, a escrita imbuída da experiência não deixa de ser 

uma opção pelo “documento” do vestígio do radicalmente outro e a reverberação do abalo 

comunicado.  A escrita como meio também é afetada pelos documentos do mundo, é esse 

afeto que movimenta a sua realização, que provoca alguma experiência. 

Antes de assumir a expressão aderida nas linguagens, o “documento” do resto do heterogêneo 

não passa de um risco num meio específico. Retomando Bataille, pode-se pensar tais riscos na 

profusão da documentação não usual para sua época que alimentava sua escrita direcionada à 

crítica do mundo eurocêntrico (homogêneo) como: fotografias, notícias de jornal, dados 

etnográficos, histórias marginais e toda sorte de documentos sem validação científica e 

marcados por causalidades. Tais documentos na medida em que foram encontrados fora ou 

extraídos do campo artístico e científico, eles adquirem um valor de contraposição estética das 

imagens e desviam dos procedimentos usuais de legitimação epistêmica, como no caso de 

pesquisa em arquivos referenciados. Assim, na mesma tendência para o fora, movimentado 

por tais “documentos” ele construía seu pensamento entre a discursividade filosófico-

científica e a literatura, isso em obras distintas, mas também é possível perceber essa 

entreidade permeando a mesma obra no sentido da desestabilização do campo em questão 

para conseguir expressar o que pretendia, o que, suponho, que em seu cerne convirja para a 

potência alterante260. Para tanto, os documentos eram recursos de afeto para a escrita, isso 

quer dizer que elas não ilustram o texto, mas o provocam e o desestabilizam. Marcam nele 

alguma ambigüidade que não permite que ele participe de um campo de conhecimento 

especifico sem alguma desconfiança dos especialistas.   

                                                           
260

 O texto publicitário escrito por Bataille para o lançamento da revista Documents dizia: “As obras de 
arte mais irritantes, ainda não classificadas e algumas produções heteróclitas, até aqui negligenciadas, 
serão objetos de estudos tão rigorosos e tão científicos quanto aqueles dos arqueólogos(...). O que é 
considerado aqui de maneira geral são os fatos mais inquietantes, aqueles cujas consequências não 
estão ainda definidas.Nessas diversas investigações, o caráter às vezes absurdo dos resultados ou dos 
métodos, longe de serem dissimulados, como acontece sempre conforme as regras do bom 
comportamento será deliberadamente sublinhado tanto pelo ódio da superficialidade quanto por 
humor”. Citado por Leiris in : LEIRIS, Michel. De Bataille de l’impossible à l’impossible Documents, 
Critique 19, 1963, n. 195-196, p. 691. Apud DE ZORZI, Maria. O “dicionário” de Documents e a 
antropologia de Georges Bataille. São Paulo: USP, 2013 (dissertação). p. 95-96. 
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Nesse sentido, o uso que Bataille fazia dos documentos se contrapõe ao método de analise dos 

fenômenos sociais a partir de documentos nos primórdios da antropologia francesa à qual era 

contemporâneo. Método esse que impõe a interpretação dos documentos pelos especialistas 

em seus gabinetes metropolitanos a partir do material que vinha dos viajantes, agentes 

coloniais e missionários.261 Bataille, por sua vez, recorria a esses documentos não para 

legitimar domínios de conhecimento, mas para cotestá-los. Seu procedimento opera por 

justaposições, descontextualizações e recontextualizações de materiais de várias procedências 

de modo a deshierarquizar a voz e o modo de pensamento hegemônico eurocêntrico. Como 

resultante desse procedimento, os documentos assumem um contexto, uma configuração e, 

mesmo, uma significação no limite sinuoso entre o documento da experiência – o que inclui a 

realização da escrita - e o documento de um “arquivo” do mundo, onde o universo se 

assemelha a um escarro, para se questionar o modo de pensar homogêneo. Trata-se em 

ambos os sentidos dos documentos, tato da experiência quanto do que se encontrou por ai, de 

produzir estranhamento por vizinhanças capazes de disposições para subversão significativa e 

para a liberação da potência alterante. Procedimento aproximado do cut up de Burroughs. Tais 

documentos emergindo entre elementos eruditos e populares, entre o mais alto e mais baixo, 

e provocando estranhamentos explicitam a dimensão alterante do heterogêneo. 

Nessa acepção provocativa dos documentos entre o “arquivo” do mundo e a experiência, não 

existem modelos, mas situações, acontecimentos que em seus restos possibilitam uma 

aproximação expressiva e arriscada em torno do heterogêneo. Enquanto documentos de 

“arquivo”, os heterogêneos poderiam ser assombrados territorialmente nos riscos vitais 

imediatos encontrados num noticiário qualquer. Riscos que escapam da “cultura do pânico” 

entre o alerta amarelo e vermelho da erupção vulcânica, caso das populações que vivem na 

periferia da Cidade do México262; no complexo da Maré no Rio de Janeiro, recentemente 

ocupada pelas operações da polícia militar e do exército, espécie de guerra civil mais ou menos 

declarada263; ou, ainda, no rastro dos imigrantes atuais que partem da África e do Oriente 

Médio tentando chegar à Europa fugindo de perseguições, miséria e guerras civis. São campos 

gerais entrecruzados de violências e de silêncios. Nestes termos, a dificuldade do exemplo a 

priori indicia a despretensão generalista do “documento”. Seria preciso falar nesses 
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“Observemos que esses ‘dados’ podem ser das mais diversas categorias: cenas da vida cotidiana, 

objetos, anedotas, índices cefálicos, provérbios ou contos recolhidos; notas sobre‘costumes’ ou 
julgamentos de tribunais indígenas; registros de músicas ou de línguas não conhecidas; receitas mágicas, 
descrições de tatuagens ou de patologias específicas; fotografias, entre muitos outros.” Cf. DE ZORZI, 
Maria. Op.cit. p.61. 
262

Cf. notícia da erupção: http://thoth3126.com.br/vulcao-popocatepetl-entra-em-erupcao-no-mexico/ 
263

 Cf. notícia de ocupação militar do complexo da Maré no Rio de Janeiro:  
https://anistia.org.br/ocupacao-militar-complexo-da-mare-rj/ 
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documentos de “arquivo” do momento de inflexão da experiência, onde alguém já não se 

garantisse sem, contudo, se perder totalmente em áreas de risco. Quando a criança olha com 

terror para o vulcão Popocatéptl enquanto expele fumaça e seu pai fuma um cigarro antes de 

ir para o trabalho inevitável; ou quando outro jovem correndo pelas vielas labirínticas de uma 

favela se depara com uma arma perdida e seus olhos brilham e lhe insuflam poder; ou quando 

o imigrante Sírio que foge do trem parado na Hungria, já sem referência territorial de tanto 

caminhar, abandonado de si ele avista a próxima cidade como uma miragem, teria chegado à 

sua Berlim prometida?264 A caminhada enquanto prática de esquecimento faz deixar para trás 

no imaginário do caminhante o território que identifica como sua pátria, faz esquecer a 

sentença de morte enquanto a única memória que se impregna é a da incerteza. Aproximando 

os documentos do mundo, da dimensão experimentada, me parece que os documentos 

amplificam a potência do heterogêneo, que pode reverberar ainda mais conforme sua 

comunicação, conforme a experimentação no meio expressivo.  

Na linguagem do senso comum, áreas de risco na cidade correspondem às regiões com 

ocupações irregulares no sentido da organização político-administrativa urbana, passíveis de 

sofrerem impactos por fenômenos naturais como chuvas, terremotos, erupções. Em outros 

sentidos, as áreas de risco estão por ai, submersas sobre os territórios esquadrinhados. Elas 

ameaçam qualquer realidade homogênea por tremores, por violências elementares, por 

alterações psíquicas e fenomênicas. São meios extratores do sujeito em risco na cidade. A 

extração – outro nome da excreção e do excesso -  não se cristaliza em matrizes, por exemplo, 

de estados alterados de consciência por substâncias, de acessos oníricos, de realidades 

paralelas, mas escorre aqui uma suspeita de sua movimentação sobre o mais ordinário, no 

acontecimento que altera o cotidiano. Dada a cisão da relação sujeito-objeto na aparição do 

heterogêneo, não é possível isolá-lo nem supô-lo previamente enquanto objeto da 

experiência. Por sua vez, o risco intuitivo dos “documentos” emerge outra experiência mais do 

que a ilustra ou a exemplifica. Considerando-se as potências de atualização da experiência em 

alteração, não existe uma origem, ela acontece na entreidade. É dessa incidência vertiginosa 

que se depara com “documentos” do resto do heterogêneo sobre o cotidiano. O extremo é 

acessível por algum excesso, por recaídas que na repetição resvalam a “diferença não 

explicável”. Diferença que aparece no resto da cidade. E, por essa condição de resto, seu 
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Enquanto, os olhos se assombram, os ministros dos países da União Européia se reúnem para repartir 
os refugiados que não cessam de chegar. Cento e  vinte anos depois da Conferência de Berlim, já não se 
repartem os territórios colonizados, mas as populações de refugiados vindas das ex-colônias. 
http://www.cartacapital.com.br/internacional/em-budapeste-um-retrato-da-crise-migratoria-1521.html 
ou http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/09/alemanha-pode-receber-500-mil-refugiados-por-ano-
medio-prazo.html 

http://www.cartacapital.com.br/internacional/em-budapeste-um-retrato-da-crise-migratoria-1521.html
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documento sempre resvala, o que é visível inclusive no empenho dessa escrita, onde a cidade 

ou a dimensão urbana não aparecem como objeto privilegiado, mas como daquilo que se 

escapa. 

O resto na cidade comunica o risco. Mas como achar o risco enquanto documento do 

heterogêneo na cidade? Parece-me uma pergunta desnecessária, dessas que só se responde 

se mostrando. Alguma disposição ao estranhamento e eu poderia evocar aqui, à la  Withman, 

a singularidade da multidão na cidade nos “documentos” de revoltas e manifestações que tem 

acontecido ao longo dos anos 2000 em diversas cidades do mundo e recentemente, em 2013, 

no Brasil. Tratam-se de ocupações das ruas que subvertem e transgridem os usos e a dinâmica 

cotidiana das cidades, em que formam-se multidões que interditam as passagens de 

automóveis, fecham-se comércios fora de horário, instaura-se um enfrentamento com os 

policiais. Libera-se uma violência até então contida sobre  entidades consideradas “inimigas” 

como as agências bancárias, representantes do capitalismo mundial integrado avançado; sobre 

o patrimônio público, representando os governos; sobre os automóveis, representando as 

classes sociais acomodadas e o impedimento de um uso mais compartilhado das ruas;  e sobre 

os ônibus, reforçando a insatisfação diante do transporte público e recaindo numa 

responsabilização do Estado por um estado de mal-estar social265. São muitos “inimigos” 

espacializados na cidade e, às vezes, de forma mais quixotesca do que alucinada. 

Consoante à experiência, tais “documentos” de fogo, de revolta, ainda escapam o jogo entre o 

“dentro” e o “fora” deles mesmos. É preciso antever o grito de horror que instaurou a 

vertigem nas proximidades e que ecoou em pedras lançadas adiante acertando o olho do 

desavisado. Senão, são fenômenos de multidão esquadrinhados para servir às apropriações e 

capturas, como fizeram os jornais na partilha entre os manifestantes “pacíficos” e os 

“vândalos”, que, além dessa categorização, foram caracterizados um a um, naquilo que lhes 

concediam algum anonimato, nas suas máscaras266. Tachados como “mascarados” ficaram 

identificados e passíveis de punições. Parece-me que são nos escapes, mesmos no das 

manifestações como essas, que o risco emerge na cidade. Nas espacialidades da experiência 

em que a cidade está em transe, o manifestante fora de si na destruição mais gratuita 

(dispêndio improdutivo) e, logo, fugindo acuado da polícia, de outros manifestantes, de si 
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 Cf. notícia das destruições nas manifestações em Belo Horizonte ocorridas em junho de 2013: 
http://estadodeminas.vrum.com.br/app/noticia/noticias/2013/06/28/interna_noticias,47940/concessio
narias-de-veiculos-tem-prejuizos-de-r-16-milhoes-apos-acoes-de-vandalismo-em-manifestacao.shtml 
266

 Basta uma rápida pesquisa de internet para se notar enorme quantidade de manchetes de jornais 
com as chamadas aproximadas: “milhares de manifestantes fazem protestos pacíficos, mas vândalos 
infiltrados tumultuam a manifestação...”. Cf. http://g1.globo.com/minas-
gerais/noticia/2013/06/milhares-fazem-protesto-pacifico-mas-vandalos-depredam-em-bh.html 
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mesmo. Na vertigem caótica, o assombro de um pequeno acontecimento na multidão 

comparável ao estranhamento do anônimo ao ir na padaria. É da conjunção, entre o 

documento do mundo e o documento da experiência que se expressa o heterogêneo. Nessa 

coincidência acontece a comunicação sintomática da alteração, esse sintoma sem apriorismos 

clínicos. Resta na cidade arriscar a espacialidade riscada (expressa). 

Na aproximação do documento com a experiência da escrita, os muros riscados na cidade 

oferecem uma imagem da escrita experimental. Esses muros não foram feitos para ser 

escritos, mas para indicar material e simbolicamente uma segregação, uma divisão que 

delimita a propriedade. Assim, como coloca Bataille sobre as garatujas feitas em locais 

inapropriados: “trata-se de início de alterar o que se tem sob a mão”267. Ou seja, essas 

inscrições nos muros enquanto signos da alteração põem em risco materialmente e 

simbolicamente a função apriorística do muro. Ao ver aqueles riscos pelos muros pouco se 

compreende deles enquanto linguagem escrita, a não ser por àqueles poucos a que tais 

escritas foram destinadas. Esses riscos contestam a significação direcionada para qualquer um 

que saiba ler. E, para qualquer um, essa escrita já parece desclassificada. São tratadas como 

garatujas, rabiscos, sujeira, vandalismo, ou para alguns poucos estudiosos, são expressões das 

minorias. Mas uma criança que não sabe ler, desavisadamente ao vê-los se encanta com tais 

inscrições. Talvez repercuta nesse encantamento uma estranha regressão transgressiva 

lançada àqueles que fundamentam os pensamentos com desconfiança da escrita, ou, ao 

menos, se esforçam em colocá-la em seu devido lugar. Isso porque os escritos que fundam a 

tradição do pensamento ocidental eram diálogos, o que me diz da suspeita impronunciável dos 

filósofos clássicos sobre a escrita enquanto gesto arriscado sobre a verdade. A fala como 

expressão é mais abstrata e de expressão transcendente que a escrita. Na fala o emissor tem 

um rosto que garante a autoridade e o teor de verdade da emissão etérea, e a escrita dilui a 

autoridade enquanto se dirige a qualquer um, ao outro qualquer. O lugar desse tipo de fala é o 

púlpito na praça pública, enquanto a escrita se realiza na solidão física e no silêncio aparente 

de um gabinete. Nesse sentido o risco no muro faz emergir, de seus buracos desfuncionais 

marcados pela sobreposição da escrita, uma fala polifônica e alterada na cidade, fala que se 

confunde com a saliva aderindo outros dialetos imprevisíveis em que, assim como alguns 
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 No artigo sobre a arte primitiva, escreve Bataille: “Pessoalmente, lembro-me de ter praticado tais 
garranchos: eu passava uma aula inteira a rabiscar com minha caneta-tinteiro a roupa de meu vizinho de 
frente. (...) Mais tarde, pratiquei  o desenho de uma maneira menos informe, inventando sem trégua 
perfis mais ou menos cômicos, mas não era em qualquer ocasião nem em qualquer papel. Ora eu 
deveria redigir um dever sobre a lição passada a limpo, ora deveria escrever no caderno o ditado do 
professor”. Cf. DIDI-HUBERMAN, Georges. Pensamento por imagem, pensamento dialético, pensamento 
alterante: a infância da arte segundo Geroges Bataille. In: FABRIS, Annateresa; KERN, Maria Lúcia Bastos 
(org.) Imagem e  conhecimento. São Paulo: Edusp, 2006.  p.107. 
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dialetos indígenas brasileiros, não existe a configuração da palavra propriedade. O muro 

riscado figura como um “documento” do resto do heterogêneo, documento fustigado pela 

escrita experimental, mas também documento em desmoronamento que faria o filósofo ver o 

heterogêneo no espaço, “no dia, por exemplo, em que as paredes se desmoronassem à frente 

das grades do seu calabouço”268. 

O documento, aqui, assume um caráter fustigado – dilacerado, de acordo com o léxico 

batailliano - que em seus esgarçamentos, hiatos e brechas, não deixam uma definição clara, 

inteligível e exemplar. Parece-me que a sua ambigüidade não deixa de ser uma imunidade à 

apropriação homogênea. E o documento nesse caso já não mais compactua com a 

confirmação de uma verdade, mas como expressão de um conhecimento inaugurado na 

dúvida e que no seu transcurso mantêm mais ou menos esse plano. Se a dúvida é inerente ao 

documento heterológico, ela leva quem escreve a esse enfrentamento. É no corpo a corpo do 

documento, em sua abrangência entre todos os possíveis do mundo e a dimensão da 

experiência, com o sujeito tentando não ficar fora de si que a escrita é expressão da dúvida. O 

documento reduzido à vulgaridade da dúvida parece que é um documento qualquer. Ele é 

como um moribundo que faz escrever e submeter a fala à expressão das linhas errantes. É na 

sua fraqueza conceitual - considerada na tradição metafísica filosófica - que o documento do 

heterogêneo impele a outros modos de pensar. Nesse ponto emerge um problema: é também 

pela sua fraqueza que é capturado e travestido no soslaio discursivo da escrita com os riscos 

de fundamentar uma nova metafísica própria das academias. Nesses mesmos moldes de 

apropriação  são erigidas cidades messiânicas nos arredores de Brasília. O aprofundamento 

filosófico mantêm as bases transcendentes do discurso. Então o documento tem que ser 

rebaixado a sua banalidade para forçar o discurso à expressão balbuciada e escapar das 

amarras intelectualistas. Fraco, ridículo e superficial, o documento contra-ataca o discurso, e o 

sujeito estruturado diz incomodado: “isso não faz sentido algum, não quer me dizer nada”. 

Mas algo foi liberado e paira abaixo do ar opresso que ele respira na cidade. São documentos 

dilacerados, sem valor homogêneo,  fustigados, vazados, que deixam passar, nada retêm e 

nem são apropriados pelas formas apriorísticas de saber. Documentos que adquirem seu lugar, 

sua espacialidade, na alteração. E comunicam isso na imagem de uma obra em movimento de 

inacabamento269. 
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 Cf. Verbete Espaço do Dicionário Crítico, in: BATAILLE, Georges. A mutilação sacrificial e a orelha 
cortada de Van Gogh. Tradução de Carlos Valente. Lisboa: Hiena, 1994. p.97. 
269

 Como em Folhas de Relva de Walt Whitman (1819–1892). A primeira edição foi publicada em 1855 
com12 poemas, e pelo restante de sua vida, Whitman produziu novas edições do livro, terminando com 
a nona edição em 1891-1892, com um compêndio de quase 400 poemas.  
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IV.III– Como comunicar aquilo que escapa? 

 

Mas nada resiste à contestação do saber, e vi, no fim, que a 

própria idéia de comunicação nos deixa nus, não sabendo 

nada. 

                                       A experiência interior, Georges  Bataille 

 

 

Em Narração de uma experiência em parte fracassada270, Bataille tenta traduzir em palavras 

uma experiência acontecida enquanto estava sentado numa varanda e observava o telhado de 

uma casa, as folhagens de uma árvore e o céu no fim do dia:  

 

“Sem dar a essas palavras, mais do que um valor evocativo, achei que a ‘suavidade 

do céu’ comunicava-se a mim, e eu podia precisamente sentir o estado que lhe 

respondia em mim mesmo. Eu a sentia presente no interior da cabeça como um 

jorro vaporoso, sutilmente apreensível, mas participando da suavidade exterior, 

colocando-me em possessão dela, fazendo-me desfrutar dela”.
271

 

 

Esse relato diz do próprio acontecimento da experiência, da coincidência tênue entre o dentro 

e o fora, entre as dimensões psíquicas, físicas e fenomênicas. Extraído distraidamente pelo 

mundo sensível enquanto olhava para fora e via o telhado, a casa, a folhagem e o céu, num 

instante seguido, ele se lançava para fora de si na “‘suavidade do céu’ comunicada” que o 

invadia e diluía os limites entre ele e o exterior. Sua cabeça - que aqui representa a razão que 

garante a integridade do sujeito – era invadida pela exterioridade e tornada diáfana se lançava 

num “jorro vaporoso” sendo possuída pela suavidade do céu. Situação difícil de transmitir, 

dada a sua singularidade brumosa, e que para um desatento tenderia a redução do vislumbre 

bucólico. Bataille atenta que essa pequena alegria aconteceu outras vezes, com intensidades 

diversas, como na viagem de carro em que “chovia e as sebes e as árvores, somente cobertas 

de uma folhagem esparsa, saíam de bruma primaveril e vinham lentamente em direção a 

mim”272.  

Já foi visto acima que a caminhada pode ser uma espécie de prática de esquecimento, 

enquanto se caminha, às vezes, o fluxo de pensamento se acelera e vai de encontro aquilo que 
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está fora, que está dado no mundo sensível em movimento.  E desses descondicionamento de 

si, casualmente emerge algum pensamento, alguma intuição que, a seu modo, afirma o 

movimento do pensamento e a sua falta de adesão à integridade do sujeito que acabara de 

recobrar o pensamento como algo que lhe pertence. Parece-me que a experiência de Bataille 

dentro do carro viaja nessa direção, pois ele se perde no movimento da vegetação mirada pela 

janela do automóvel como num cinema. Trata-se de uma caminhada às avessas, em que 

aparentemente o que ganha movimento é o que está fixo, em que a imagem da vegetação vai 

se borrando. Inicialmente o distrai, mas na medida do transe envolvido ela acaba por lhe 

extrair na “dilacerante estranheza de sua passagem”. Essa experiência é parecida em seu 

processo às viagens de metrô ou de ônibus nas cidades, em que os passageiros se perdem em 

seus pensamentos e no que está acontecendo lá fora, nas cenas urbanas corriqueiras ou, 

atualmente, na distração das “janelas” dos telefones celulares. Talvez, todas as distrações para 

não encostar no outro. Mas para Bataille a distração sucumbe à extração do fora de si, na 

angústia que lhe acompanha e que traz uma autoconsciência -  ainda que não racional -  da 

experiência. É esse refluxo do estado vaporoso da consciência que vai fazê-lo perceber a 

experiência enquanto escape da realidade homogênea e, simultaneamente, encontro com a 

sua solidão. 

Olhando para fora, Bataille se dá conta do mal-estar que a viagem lhe proporcionou, como ele 

coloca: “tudo me fora hostil, seres e coisas, mas sobretudo, os homens, de quem tive que ver, 

em aldeias distantes, a vida vazia (...), ao mesmo tempo uma realidade segura de si e 

malevolente”273. A própria aridez da despossessão da experiência tornou-se um campo 

estimulante para sua ocorrência. É o modo de vida vazio e homogêneo dos outros que afeta o 

sujeito incomodado, que o lança em outra realidade e o angustia no reconhecimento de sua 

solidão. Seu “amigo” Nietzsche se lançou demasiado no fora e também terminou só. Mas a 

situação cotidiana encontrada nas vilas visitadas, fez fracassar o empenho “etnográfico” de 

nelas encontrar algum “documento” do heterogêneo. Essa experiência se funda no mal-estar 

de não encontrar um documento vital sequer. Relembrando a fala do sambista: “quem procura 

o que não perdeu, quando encontra não reconhece”. Que angustia estranha essa que faz 

prevalecer a experiência mesmo no desencontro de seu rastro. E o documento que resta, 

nesse caso, é a narração escrita da experiência a partir do fracasso de outra. 

Existe ainda um fracasso mais abismal que vincula a experiência a sua duração. Bataille 

questiona a sua exceção naquilo que escapa enquanto objeto do discurso. Também questiona 
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seu privilegio uma vez que “sua presença durável pede ainda uma contestação das aparências 

conhecidas do sujeito que permaneci, e do objeto, que ela ainda é.”274 Esse retorno do sujeito 

que coincide com uma “objetivização” da experiência atenta para a sua irredutibilidade, a 

impossibilidade dela ser trazida à tona no discurso, mas ao mesmo tempo, na medida em que 

quem experimenta não se aniquila na experiência se perdendo totalmente, ela retorna de 

algum modo objetivada. Esse retorno é um documento do desconhecido, um vestígio daquilo 

que não se pode enunciar. É nesse sentido que olhar para fora é olhar para o desconhecido e 

irreconhecível. O impasse inaugural da comunicação da experiência está dado na 

impossibilidade de transmiti-la sem deixá-la escapar enquanto se mexe em seus restos 

irreconhecíveis. 

Assim, na tentativa de comunicar a experiência, trata-se de dramatizá-la a partir dos 

documentos de seus restos. É nesse sentido que Bataille recorre às imagens e textos que 

dramatizam o fora de si275 para precipitar o jogo – o lançar que não é projeção no sentido da 

previedade controladora do projeto – que suspende o sujeito e seu objeto privilegiado, a 

linguagem. “No langor, na felicidade, a comunicação é difusa: nada se comunica de um termo 

a outro, mas de si mesmo a uma extensão vazia, onde tudo se afoga”276. Na busca pelo excesso 

que atualizaria uma comunicação intensa que talvez faria perdurar a experiência, Bataille 

recorre a documentos como a imagem do supliciado chinês277, e de acontecimentos violentos 

de crônicas policiais em jornais da época278, indícios criminosos que nada deixam a desejar aos 

jornais sensacionalistas brasileiros. E pode acontecer, então, um primeiro movimento 

alterante que é o êxtase frente a um objeto. E nesse fora de si, o objeto se apaga na noite da 

experiência onde nada mais se vê ou se sabe. Como uma sequência imediata acontece o 

movimento alterante em que o não saber comunica o êxtase, espécie de transe em que o 

sujeito e o seu objeto em estado alterado se encontram imiscuídos na exterioridade. De fato, 
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 “Direi algo obscuro: o objeto, na experiência, é inicialmente a projeção de uma perda dramática de 
si”. Ibidem. p. 126. 
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 Em 10 de abril 1905, na China imperial,  Fou Tchou Li foi condenado pelo assassinato do príncipe 
mongol Ao-Han-Ouan ao Lingchi, que pode ser traduzido por Morte por mil cortes. As imagens do seu 
suplício foram publicadas em 1923 no Traité de Psychologie de Georges  Dumas Cf. uma das imagens 
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 No verbete Desgraça publicado na Documents(1929), Bataille utiliza a notícia do julgamento de 
Crépin, e uma fotografia do réu desfigurado: “(...) outrora Don Juan e belo rapaz, depois de ter morto a 
tiro sua amante e o rival, ao querer suicidar-se com um terceiro tiro de sua arma de pressão de ar 
perdeu o nariz e  a boca (além do mais ficou mudo) e viu um magistrado acusá-lo de ter comido 
chocolate boca a boca com a Sra. Delarche, aquela que deveria ter morto num belo dia em que perdeu 
as estribeiras”.BATAILLE, Georges. A mutilação sacrificial e a orelha cortada de Van Gogh. Tradução de 
Carlos Valente. Lisboa: Hiena editora, 1994. p.96. 
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seria impossível àquele que experimenta dizer de forma racional o que se está passando. Essa 

impossibilidade da linguagem retorna em seu resto, que comunica a experiência no devir, no 

próprio movimento alterante. É assim, que depois de acontecida a experiência, Bataille retoma 

a sua narrativa no esforço de precipitá-la, o que adquire uma estranha imagem em devir. 

Inicialmente ele apresenta um documento do resto da experiência narrando seu devir-árvore 

que, ao se intensificar, passa ao devir-chama. Esse devir-chama em que se encontrava o 

atravessa desde dentro e de fora, chama que o fustiga como Prometeu, que o cega como o 

brilho do sol, e o faz comunicar a experiência nessa imagem escrita no dia seguinte ao 

acontecido279. 

Olhando ainda mais para fora, em algum ponto movediço entre as vísceras e o astral, para 

onde talvez possa ser o lugar da experiência. Aposto que dramatizando o espaço-tempo em 

que a experiência acontece, ela pode ir de encontro aos restos da cidade na excursão que 

coincide com o seu documento na dimensão de coincidência psíquica e fenomênica. Isso que 

tem sido chamado aqui de espacialidades da experiência. Já não se trata de uma subversão da 

paisagem, como aquela do céu que provoca vertigem do sujeito e queda no seu infinito e nem 

da transgressão da imagem antropomórfica do sujeito no corpo dilacerado. Pode ser, então, 

aquilo mais ordinário que corresponde a “forma” espacial da crônica policial violenta e 

criminosa e ao suplício na cidade, um “objeto” espaço-temporal movediço capaz de provocar a 

experiência a quem se dispor a ele: os matadouros. 

O matadouro de La Vilette foi construído entre 1859 e 1867numa região de 39 hectares bem 

distante do centro de Paris. Distância e organização desejadas e planejadas em conformidade 

com o urbanismo higienista. Em 1929, Eli Lotar faz uma incursão nesse território afastado e 

realiza a série fotográfica “Matadouro de La Vilette”280, publicada na revista Documents n° 6 

(1929), acrescida do verbete Matadouro por Bataille. Ambos tornam visível essa parte 

desconsiderada da cidade, como escreve Bataille:  

“Realmente, nos dias de hoje o matadouro é posto de quarentena como um barco 

que transporta a cólera.  Ora, as vítimas desta maldição, não são os carniceiros 

nem os animais mas as boas criaturas que chegam ao ponto de não poderem 

suportar a sua asseada fealdade, com efeito uma fealdade que responde a uma 

necessidade malsã de limpeza, de biliosa pequenez e tédio: a maldição (que só 
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aterroriza quem a profere) leva-as a vegetar o mais longe possível dos matadouros, 

a exilar-se por correcção num mundo amorfo onde já nada existe de horrível e 

onde elas se encontram reduzidas, ao sofrer a indelével obsessão da ignomínia, a 

comer queijo.”
281 

Essa parte maldita faz o sujeito “asseado e entediado” estremecer, atualizando uma dimensão 

obscura para ele: a sacrificial que, como foi visto acima, coincide em Bataille com a 

heterogeneidade. Por um lado resta fugir, se encapsulando no mundo homogêneo que faz as 

crianças acreditarem que a carne vem do saco plástico da marca tal, que o sangue escorre 

longe desse mundo e que logo ali é onde é preciso a todo custo evitar. Por outro lado, resta 

desejar o sacrifício (o heterogêneo) – e sabe-se lá o que é desejar isso -  e se lançar a ele com 

todo o risco de se perder. Risco como o que atingiu o Coronel Kurtz282 que na montagem 

cinematográfica coincide sua morte degolado com o sacrifício de um búfalo asiático. 

Uma terceira margem, em nada conciliatória, emerge quando o heterogêneo parece ser 

inevitável. É nesse sentido que Alfred Döblin evoca o sacrifício em Berlim, Alexanderplatz, 

publicado em 1928, um ano antes do verbete Matadouro de Bataille e das fotos de Lotar. A 

personagem de seu livro Franz Biberkopf saído da prisão e decidido a mudar de vida, vai se 

deparando com uma cidade que não vai mudar283  para melhorá-lo, o que  torna seu sacrifício  

inevitável. Berlim era uma cidade que passava por uma crise econômica agravada pela hiper-

inlfação decorrente da derrota alemã na primeira Guerra, e com uma instabilidade política que 

solapava a democracia enquanto crescia os discursos nacionalistas e anti-semitas. Uma cidade 
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O Coronel Kurtz aparentemente enlouqueceu, abandonou os comandos do exército americano 
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datilografadas dos escritos do Coronel e os leva antes de sair. Kurtz interpretado por Marlon Brandon é 
uma personagem do filme Apocalipse Now (1979) dirigido por Francis Ford Copolla e roteirizado por 
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https://www.youtube.com/watch?v=I_su2L5fg0s 
283

Como coloca Döblin:“Pero fuera nada habia cambiado y el mismo habia seguido siendo el que era. 
Como podía producirse un nuevo resultado? Evidentemente, solo si uno de los dos resultaba destruido, 
Berlin o Franz Biberkopf. Y como Berlin siguio siendo el que era, al penado se le ocurrio cambiar. El tema 
interno es, por lo tanto, que hay que sacrificarse, ofrecerse a si mismo en sacrificio. Y pronto aparecen 
en el libro, para el que sepa leer, los temas del sacrificio: el bíblico Abraham debe sacrificar a su único 
hijo al Dios supremo, se nos lleva al matadero del este de la ciudad y presenciamos la muerte de las 
bestias”. EPILOGO A UNA NUEVA EDICION (1955) Alfred Döblin Hochenschwand (Selva Negra), 31 de 
julio de 1955. In: DÖBLIN, Alfred. Berlin Alexanderplatz. Tradução de Miguel Saenz. Madrid: Ediciones 
Catedra, 2007. p.23  
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_neutro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Camboja
https://pt.wikipedia.org/wiki/Semideus
https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAfalo-asi%C3%A1tico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Machete
https://pt.wikipedia.org/wiki/Heart_of_Darkness_(livro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Conrad


136 
 

   
 

que anunciava em seus espaços marginais a guerra que viria. Nesses espaços, como nos 

bairros pobres super adensados, de luta cotidiana pela sobrevivência, de vida apática e vazia – 

talvez com uma potência próxima àquela que tirou Bataille fora de si - habitam os 

desempregados, a camada proletária e toda sorte de marginais. Em A crise do romance. Sobre 

Alexanderplatz, de Döblin(1930) Walter Benjamin descreve a Alexanderplatz e seu entorno 

como um bairro comercial que sofre os impactos da modernização, escancarando as “vísceras 

da cidade” e convive com a marginalidade atraída pelo comércio284.  Ao leste ficavam os 

bairros miseráveis atrás da Alexanderplatz e um pouco mais acima, a noroeste ficava o 

matadouro de Berlim.  

No Livro Quatro de Berlim Alexanderplatz, Döblin descreve o lugar do sacrifício e, por 

conseguinte, da aparição do heterogêneo por excelência na cidade, o matadouro de Berlim285. 

A descrição começa com a citação do Eclesiastes 3, 19: “O destino do homem é o mesmo do 

animal; o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro”.Essa 

epígrafe denota a irredutibilidade da morte e é continuada adiante no texto. Entre elas segue 

uma série de estatísticas sobre a área, as quantidades dos rebanhos, os quilos de carne 

produzidos, baseados em vários documentos da época, como o “Memorando sobre a 

inauguração do Grande Mercado de Carne de Berlim” de outubro de 1925. Também são 

descritos os prédios e seus funcionamentos a partir de observações e considerações pessoais 

do autor. Alguns ambientes são mostrados em funcionamento com certa ambigüidade, 

envoltos por vapores. Nada pode ser visto nesse vapor espesso que os encobre, nesse “banho 

turco para porcos”, os óculos manchados são manchados, os homens talvez estejam nus, e se 

ouve somente os ruídos, golpes, gritos, e estalidos de ferramentas caídas.  Atrás desses espaço 

se encontra o lugar do sacrifício, anunciados por solavancos, gritos, gemidos. Há caldeiras e 
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tanques de onde saem o vapor286. Os gritos e vapores dizem de um não saber, daquilo que não 

consegue ser dito e daquilo que não é visto claramente. Essas descrições fenomênicas do 

inframince de vapores e gemidos enquanto estados extratores, preparam a descrição do 

sacrifício de um grande touro branco, daquilo que o não saber evidencia. Aqui não há vapor e 

gritos. O touro entra e parece que ele se entrega ao sacrifício que vem pela mão do homem, 

por pancadas  que o atordoam, fazem-no estremecer e estribuchar, mas ainda o sangue corre 

em suas veias. Então, o touro é golpeado com uma faca cravada na sua garganta e o sangue 

escorre, viscoso, escuro e quente. “Logo toda a alegre festa abandonará a casa”. Essa 

descrição corresponde ao estado do êxtase, ainda no limite da morte, em que o sangue jorra – 

já não é o vapor -  rumo ao irredutível, o heterogêneo mesmo, que é quando o touro tomba e 

não mais se levanta. “(...) se acabou tudo, arrastado pelo vento, um buraco vazio, trevas, 

chega agora uma nova visão de mundo. Até aqui, de repente aparece um senhor que comprou 

uma casa, vão abrir uma rua, a conjuntura é melhor, ele vai demolí-la”287. Ruína no imediato, 

heterogêneo visto de vislumbre no fluxo, vidência da morte. O touro resta como uma casa 

demolida. 

Se fosse possível alguma lição, bastaria inverter a ordem do Eclesiastes: “o destino do animal é 

o mesmo do homem”. Morrer pelas mãos do homem, numa entrega por ignorância e apatia 

destinadas de antemão. Parece-me que é assim entre os homens, “uma carnificina bem 

iluminada”288.“O sol sai e se põe, chegam dias luminosos (...) estamos em fevereiro de 

1928”289. Os matadouros, não são exemplares, já enfatizei acima a impossibilidade do 

heterogêneo ser exemplar, ele está sempre escapando. Nesse sentido os matadouros não 

passam de rastros, ambientes vaporosos, quentes, onde o sangue escorre, fétidos, algo 

próximo do imaginário infernal, daquilo que não quer ser sentido pelo mundo homogêneo, 

mas que não deixam de assombrá-lo. Maldição que faz retornar o vapor fétido para a cidade. 

Nas descrições contemporâneas de Bataille, de Lotar e de Döblin esses espaços adquirem 

características psíquicas e fenomênicas que retornam como documentos do resto do 
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heterogêneo. Entre eles emerge em velocidade um movimento de alteração semelhante 

àquele da História do Olho290: olho, grito, sangue, sêmen, urina, leite, cú, estrelas, olho, vapor, 

grito, morte do touro, testículo do touro, vísceras, olho, sol. Mas esses documentos dos restos 

do heterogêneo, por si, tendem a incitar a experiência aos que se deparam com eles? Eles 

atualizam a maldição que assombra o mundo homogêneo? Parece que trata-se mais da 

tentativa impossível de comunicar a experiência de fora dela do que de atualizá-la. Na falta do 

excesso, o grande touro branco vira o churrasco da família no fim de semana. Sua carne 

embalada em plástico e comprada no supermercado  é desvirilizada e serve para aumentar as 

estatísticas de obesidade e colesterol alto dos habitantes das cidades. Um excesso estático, 

paralítico. Enquanto isso, o sangue passa longe, escorre nas periferias marginalizadas e nos 

noticiários sensacionalistas. E os matadouros na realidade de algumas cidades brasileiras 

aderiram a outros nomes, como desova291, em mais uma reversão do trecho do Eclesiastes: “o 

destino do homem é o mesmo do peixe devorado pelo outro”292. 

Parece-me que ainda falta o excesso extático, o êxtase ofegante, aquilo que estaria dado na 

profusão do “arquivo” do mundo e, talvez, em um saber perdido sobre esse arquivo. Saber que 

é a entrega angustiante ao desconhecido e que proporciona achar seus documentos por ai, 

sem querer. Seria preciso achar os documentos sem procurá-los objetivamente, lê-los 

enquanto documentos do heterogêneo para poder assim mostrá-los, comunicá-los com a 

potência de produzir alguma experiência? O cangaceiro Lampião (1897-1938), atuante em 

grande parte do sertão brasileiro no início do século XX, possuía vários carismas, qualidades 

extraordinárias que lhe conferiam o “corpo fechado”293, tornando-o invulnerável à morte (ao 

heterogêneo irredutível). Um desses carismas era o fato de saber “ler” os sinais do mundo e a 

partir deles tomar suas decisões no transcurso da vida, inclusive as bélicas. 
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 Cf. BATAILLE, Georges. História do olho. Tradução e prefácio Eliane Robert Moraes. São Paulo: Cosac 

& Naif, 2003. Cf. FOUCAULT, Michel. Elogio à transgressão. In: Ditos e escritos. Estética: literatura e 

pintura, música e cinema. MOTTA, Manoel Barros da (Org.). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. 
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 Cf. a notícia sobre  Simões Filho (BA) considerada a cidade mais violenta do Brasil com uma taxa de 
146,4 homicídios para cada 100 mil habitantes em 2010. Ela possui uma enorme área industrial 
abandonada desde a década de 1980, cerca de 220 mil m², convertida em local para “desova” de 
cadáveres vindos principalmente de homicídios ocorridos na Região Metropolitana de Salvador da qual 
faz parte: http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/cidade-mais-violenta-do-pais-e-ponto-de-desova-de-
cadavares/n1597410604908.html 
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 “De facto a dignidade do espaço está muitíssimo bem estabelecida e associada às das estrelas, ao 
ponto de ser incongruente afirmarmos que ele pode transformar-se num peixe que devora outro peixe”. 
Cf. Verbete Espaço In: BATAILLE, Georges. A mutilação sacrificial e a orelha cortada de Van Gogh. 
Tradução de Carlos Valente. Lisboa: Hiena editora, 1994. p.97. 
293

 Cf. SANTIAGO, Luís. O mandonismo mágico do sertão. Corpo fechado e violência política nos sertões 
da Bahia e de Minas Gerais (1856-1931). Pedra Azul: edição do autor, 2015. 
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“Conta-se que Lampião, conforme as crenças do sertão, lia nas estrelas, sabia 

compreender os fenômenos naturais suscetíveis de lhe anunciar um perigo ou uma 

traição e também interpretar sonhos. O mugido intempestivo de um boi, os saltos 

estranhos de uma cabra, os uivos incessantes de uma raposa nas noites sem lua, os 

combates entre pássaros, o choque de um pássaro com a aba do chapéu de um 

cangaceiro, o pio da coruja nas noites silenciosas, o canto do galo fora das horas 

habituais eram-lhe perfeitamente inteligíveis”
294

. 

Em suas jornadas pelo sertão, essa travessia perigosa, olhava para fora, para o que estava 

acontecendo, de onde vinha alguma premonição para seguir se movimentando na geografia 

de um território adverso: ali, uma morte por degolação adiante anunciada no canto agônico do 

galo fora de hora; um pouco depois, uma poça d’água como sinal de catástrofe295 para o 

pensamento fora da base racional. Vidências que coincidem o acúmulo da experiência do fora 

no corpo do cangaceiro, talvez uma dimensão psíquica que o sensibilizava para a realidade 

fenomênica intensificada em um tempo mítico, fora da relação temporal encadeada no 

passado-presente-futuro, que o faz ver, que o guia desorientando-o. Todas essas vidências 

concentradas seriam como que documentos da travessia perigosa que é a experiência. Quando 

tais vidências são comunicadas ao desavisado elas provocariam nele alguma experiência, no 

sentido em que tenho variado o termo, como uma vertigem alucinada pelo sol escaldante do 

sertão? Experiência que às vezes leva ao risco de se perder a cabeça. O corpo fechado, desde 

Aquiles, tem suas vulnerabilidades, e Lampião foi morto em 1938, meses depois do golpe do 

Estado Novo. Uma imagem do suplício para o arquivo do mundo são as cabeças cortadas 

enfileiradas do bando de Lampião como troféus da vitória da razão republicana contra o 

misticismo insubordinado do sertão296.  Acrescente a todas as violências dessa vitória, os 

privilégios da centralização urbana em detrimento do sertão que permanecem até os dias de 

hoje.   

O arquivo, assim como o corpo fechado, também possui as suas vulnerabilidades. Nele se 

concentra a tentativa de organizar, ao menos de agrupar os documentos, e em sua maioria 

legitimá-los por classificação. No caso do “arquivo” do mundo, a operação é um pouco mais 

complexa, pois trata-se de guardar o resto daquilo que escapa, e me parece que mesmo esse 

resto tende a escapar se apagando e produzindo outros restos. Assim, a noção de 

“conservação” dos documentos nesse “arquivo” do mundo emergirá da ruína no imediato 
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Cf. GRUNSPAN-JASMIN, Élise. Lampião – Senhor do sertão. São Paulo: Edusp, 2006.p.238-239. Apud 
SANTIAGO, Luís. Op.cit. p.194. 
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 Cf. supra nota 164. 
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 Cf. imagem das cabeças de Lampião e seu bando em: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Degola_de_Lampi%C3%A3o_MB.jpg 
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acompanhada do obscurecimento do comunicado quando ele é trazido à tona nos processos 

de construção de realidades. Arruinamento numa temporalidade imediata que evidência a 

impossibilidade de totalidade e de unidade que conferiria alguma legitimidade ao documento, 

ao mesmo tempo em que, nos seus destroços dispersos, emerge a segmentariedade e a 

diferença. Convergindo em tempos de excessos de imediatismos, de fragmentações e de 

efemeridades, o vislumbre da ruína no imediato pode ser potente, por exemplo, na 

desconstrução do valor da informação sobrepujando a produção de conhecimento, e em 

conexão com tudo aquilo que resta na situação atual como realidade contestatória. Nesses 

restos em movimento do documento do heterogêneo, a desconstrução faz emergir, no mesmo 

deslizamento, o abalo do arquitetural, do sentido e da ação como respostas projetadas. O por 

vir estagnado na sua própria re-atualização num além-aquém entra em alteração na 

reinvenção que pressupõe a falência do modelo cultural. Em tal dinâmica, o pensamento já 

não se sujeita ao sujeito. Do tempo ruína aparecido e experimentado e do pensamento que 

não se assujeita resistem documentos de outras “formas” de vida. Formas que restam 

indefinidas, desorganizadas e desorientantes como estilhaços, sem superações, autocríticas e 

criativas. E elas emergem de onde menos se espera enquanto parecem esquecidas. 

Os arquivos, por sua especialidade, estão destinados a guardar o esquecimento. Quando 

visitados, busca-se por documentos específicos, ou quando muito, por uma generalidade 

curiosa de apropriação filosófica, científica ou estética. No “arquivo” do mundo encontram-se 

os documentos, “objetos” e situações que indiciam modos heterogêneos de vida. Adentrar 

nesse arquivo é reconhecer o seu excesso inclassificável. É reconhecer o transbordamento que 

desvia da erudição evolucionista e hierarquizante da história, do cientificismo, da estetização e 

mesmo de categorias digeríveis ao senso comum do sujeito homogêneo. Nele, não existe 

instituição que o amarre. Os seus documentos não adquirem seu lastro de uma origem bem 

reconstituída, mas simplesmente de figurarem na entreidade, na produção de um gaio saber 

inaugurado na alteração e, quem sabe, incitando experiências. Eles estão a serviço da 

desautorização, da desclassificação. Eles não servem para identificar, descrever, muito menos, 

compreender o outro, mas não deixam de arriscar na alteridade em suas páginas queimadas. 

Retomando Berlim Alexanderplatz de Döblin, seu livro pode ser considerado um arranjo parcial 

de uma imersão no “arquivo” do mundo. A cidade de Berlim figura nele a partir da colagem e 

da disposição de uma infinidade de fragmentos da realidade, compostos por: recortes de 

relatórios de ações, publicações, páginas de texto e anúncios de jornal, publicidade, outdoors, 

perspectivas de negócios, cartas de prisioneiros, estatísticas do matadouro, notícias locais, 

artigos de enciclopédia, canções de opereta, canções populares e canções de guerra, boletins 
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meteorológicos, estatísticas demográficas e de saúde da cidade de Berlim, notícias 

sensacionalistas e de eventos atuais, cadeias superlotadas, relatórios judiciais e formulários 

oficiais de história cheia de nuances que atingem as conversas mais íntimas, o subconsciente 

dos personagens, dados pessoais de pessoas que embarcam num bonde, incluindo a data da 

morte, obituários e cartas de agradecimento após o funeral,  o que dizem as cartas jogadas na 

caixa de correio, retratando um edifício em todos os andares e a personalidade de uma dúzia 

de inquilinos que moram ali de aluguel, a descrição de processos fisiológicos que ocorrem no 

estômago de um cliente de um restaurante, visões através dos corpos de mulheres e meninas 

que atravessam a praça, e por ai vai297. 

Como Qohélet (o-que-sabe), Lampião (aquele que ilumina), parece que Döblin sabe de tudo, 

vê o que quiser.  Mas qualquer perspectiva mística é só uma derivante, uma tentativa de 

classificar sob o jugo racional essa disposição de ver, de se lançar e de re-arranjar o fora. No 

caso de Döblin esse re-arranjo é um acúmulo de “documentos” da experiência na cidade, que  

como coloca Benjamin faz de “Berlim seu megafone” 298 .  Benjamin reconhece nesse 

procedimento de montagem outro modo de escrita, fora da interioridade do romance e que 

ele insiste em aproximar do épico. Esse megafone de vozes simultâneas faz escutar os barulhos 

e murmúrios da cidade em linhas escritas, faz o leitor participar de seu movimento caótico, e 

mesmo incitam algum transe na velocidade da sobreposição. Esses documentos dizem de uma 

cidade heterogênea, de documentos técnicos que produzem sentido afrontados com as 

criaturas singulares que vivem em suas próprias leis e realidades, na sombra da 

homogeneidade burguesa, que vivem nos subterrâneos dos leitores privilegiados do livro. Por 

isso os documentos são também de choque, de uma violência extratora, mostrando uma 

realidade que não quer ser vista, como a do matadouro ou dos hábitos que são 

incompreensíveis e intoleráveis pela cultura legitimada. Nesse sentido o megafone faz explodir 

também o sujeito de voz totalizante, representante da homogeneidade e do leitor privilegiado 

do livro.  

Na coincidência de sentidos que mostram a parte maldita da cidade, pode-se concordar com 

Benjamin quando expressa: “O material da montagem está longe de ser arbitrário. A 

verdadeira montagem se baseia no documento”299. A montagem possibilita a simultaneidade 

de acontecimentos e a produção de sentidos até então improváveis. Um excesso que demanda 

do montador -no caso de Berlin Alexanderplatz, o escritor - uma disposição para o fora, para 
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MUSCHG, Walter. Epílogo del editor alemán.In: DÖBLIN, Alfred. Berlin Alexanderplatz. Tradução de 
Miguel Saenz.  Madrid: Ediciones Catedra, 2007. p.26. 
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 BENJAMIN, Walter. Op.cit. p.56. 
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Ibidem. p.56. 
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tudo aquilo que está acontecendo mundo afora. Mas diante de toda profusão, como a eleição 

dos documentos não seria arbitrária? Parece-me que quando ela coincide com o movimento 

alterante,  que também perpassa a disposição ao fora do montador, é que ela é reconhecida 

com esse poder de afeto. Assim, pode-se dizer, que intuitivamente, por uma espécie de 

atração de uma energia compartilhada que o documento é selecionado para figurar como 

resto do heterogêneo. Espécie de procedimento experimental. Em outro momento, como 

coloca Bataille, trata-se de dramatizar a experiência, de produzir o encontro desses 

documentos, ganhando velocidade no excesso e liberando a energia alterante. Nesse 

momento, o que foi produzido está imbuído da energia alterante, mas nada garante a 

experiência a outrem. O jogo está lançado. Até aqui se trata de um estranho saber escrever 

olhando para fora, enquanto montagens liberando poder de afeto múltiplo no escritor e no 

leitor para comunicar a experiência e, quem sabe, atualizá-la sobre modos e situações 

improváveis.  

Döblin em seu modo de produção literário também se vale de procedimentos da montagem 

cinematográfica usuais em sua época300. Ele adapta à literatura recursos como mudanças de 

planos e enquadramentos, campo e contra-campo, câmera lenta e aceleração, fusões, ações 

paralelas. Também se vale da montagem associativa como preconizava Eisenstein em que a 

aproximação de imagens independentes produz outros sentidos de realidade301. É o que 

Eisenstein chamou de montagem-colisão: “um choque entre elementos colocados na presença 

uns dos outros, o que pressupõe um momento de decomposição precedente ao de 

recomposição”302.E, portanto, esses sentidos produzidos num jogo violento são capazes de 

liberar uma energia para alterar a realidade. Zigue-zague, relâmpago, serpente, Dionísio 

dilacerado, são formas do “abalo do devir” dessa energia que perpassa o movimento alterante. 

Parece-me que é assim que a imagem em movimento faz parte das possibilidades de 

documentação dos restos do  heterogêneo mesmo em formas escritas. Não se trata, portanto, 

de uma hierarquização ou equivalência entre a imagem e a escrita, mas da liberação do 

movimento que as anima. 
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Cf.SAENZ, Miguel.Introduccíon. In: DÖBLIN, Alfred. Op.cit. p.12. Não é à toa que ao livro foi adaptado 
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Indo de encontro às imagens em movimento no arquivo do mundo, o vídeo inacabado Fire in 

my belly (1986-87 / 2010) de David Wojnarowicz303, apresenta uma versão dos restos do 

heterogêneo na Cidade do México. Sua montagem acontece por fragmentos na seguinte 

sequência aproximada: jogo popular “La loteria”, notícias violentas de jornal, imagens da 

cidade que apontam o contraste entre a modernização e a miséria em cenas cotidianas, 

vendedores ambulantes, pastores de rebanhos urbanos, artistas de rua, cenas de telequete, 

brigas de galo, formigueiros, touradas, esculturas astecas, máquinas, apresentações circenses, 

dançarinas, domadores de feras e globo da morte, cactos, as pirâmides de Teotihuacan, a 

morte andando pela cidade, turistas filmando em Teotihuacan , mapa pegando fogo, sacrifício 

asteca, máquinas, aleijados, pedintes, polícias, uma cobra comendo um calango, cristo numa 

imagem popular 3D abrindo e fechando os olhos, formigas no crucifixo, performances do 

artista, carne no açougue, masturbação estroboscópica, múmias, fantoche em chamas, 

demolição de um prédio a marretadas, cristo em chamas, o olho em chamas, o mundo em 

chamas. O vídeo não possui áudio e algumas imagens se repetem enquanto ganham 

velocidade no sentido da violência liberada. Algumas imagens são extraídas de programas 

televisivos, além das de jornais e dos jogos. Nas sequências visuais finais, um olho fica girando 

sobre um fundo azul como se fosse um planeta, até que é incendiado, um corte, e a imagem 

de um globo terrestre em chamas. Sequência que converge as dimensões viscerais, do fogo 

prometéico queimando o olho científico, com as siderais, de um mundo em chamas nas 

mesmas proporções do olho, que só pode ser sustentado por um Atlas Xamã. Sacrifício 

consumado. Estranho modo de mostrar os documentos do resto do heterogêneo na cidade. 

Uma montagem que se vale de associações do jogo de azar para não se esquecer de se lançar 

no fora, cenas urbanas que passam despercebidas no cotidiano, imagens de televisão e de 

jornais impressos, num encaminhamento para a violência, o fogo, para a auto-consumação na 

escala sideral. Por sua vez, o fogo nas entranhas  (fire in my belly) do artista dá a dimensão 

visceral do acéfalo: “seu ventre é um Dédalo em que se desgarrou a si mesmo, me desgarra 

com ele (...)”304. A montagem do vídeo configura um labirinto entre o dentro e o fora na 

consumação irrestrita. O vídeo inclusive ficou inacabado. Apesar do vídeo consistir na 

montagem sequencial de “documentos”, ele resta ao seu observador, arrastando-o à 

dramatização do heterogêneo, e incutindo uma chispa na sua entranha, isso que faz se 
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“desgarrar com ele”. Também não deixa de retornar ao “arquivo” do mundo, se guardar no 

esquecimento, escondido para assombrar o desavisado no replay. 

Em outra emergência das montagens, com o uso de imagens e escrita, uma das formas de 

arranjo possíveis a partir do “arquivo” do mundo são os atlas. Por sua própria estruturação, 

um atlas, comporta uma infinidade de documentos, materiais arranjados aparentemente de 

forma arbitrária, composto por tabelas, figuras, mapas, diagramas, pranchas com textos curtos 

abrangendo toda a sorte de conhecimento, às vezes agrupados em temas abrangentes. Não 

seria muito lembrar que o nome desses compêndios deriva do titã condenado a sustentar o 

céu para sempre e suportar o mundo em suas costas305. Condenação que adquire a 

duplicidade da tragédia em carregar tanto peso por tanto tempo (a eternidade), e de ter que 

dar conta de todo o conhecimento do mundo, inclusive daquele por vir. Atlas significa 

“portador”, “sofredor”. Duplicidade convergente no conhecimento do trágico, da dimensão 

heterogênea da vida no limite do suportável. Nesse limite, os atlas, enquanto agrupamentos 

de documentos dos restos do heterogêneo, possibilitam ao leitor escavar a sua própria 

vidência. Eles não definem uma leitura linear, como num livro, são para consulta eventual e o 

exercício de leitura que impelem é o de produzir associações a partir das partes elegidas. O 

procedimento é muito parecido com o anunciado acima, só que as re-montagens são 

facilitadas ao leitor que assume a sua responsabilidade para a disposição à experiência. E 

valendo-se da imaginação306, vai de encontro ao impensado. Remetendo a Benjamin, Didi-

Huberman atenta para a tarefa da disposição: “Ler o mundo é algo demasiado fundamental 

para ser apenas confiado aos livros, ou a eles confinado: porque ler o mundo é também ligar 

as coisas do mundo segundo as suas ‘relações íntimas e secretas’(...)”.307 E a disposição do 

leitor do mundo inventa uma disposição dos documentos dos restos do heterogêneo, algo que 

talvez escape da forma atlas, mas que, inevitavelmente, comunique a “sua” experiência, o que 

não quer dizer que comunique necessariamente aquilo que faz a experiência, ou seja, o 
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  Na mitologia grega, o titã Atlas, irmão de Prometeu – aquele responsável por levar o conhecimento 
aos homens e condenado a ter seu fígado comido - pertencia a geração divina dos seres 
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Olimpo comandados por Zeus e condenados ao Tártaro.  Atlas, por sua vez, foi condenado a sustentar a 
abóbada celeste e  é representado carregando o mundo sob suas costas. 
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movimento alterante. Mas quando a experiência é comunicada enquanto tal, no excesso que 

provoca a alteração, o leitor entra no devir do-que-sabe. E ele, como diria Benjamin “lê o que 

nunca foi escrito”. É o jogo de azar do devir do saber. Jogo sempre re-imaginado a cada 

lançamento cuja leitura adere à vidência. 

Nesse jogo, o atlas pode ser um meio para comunicar a experiência. Nada se resolve para 

comunicá-la na realização do atlas, pois o que ele provoca é o movimento para fora dele. E 

considerando as re-montagens lá fora, valendo-se de textos e imagens, mapas, diagramas, 

fotos, vídeos, pode-se produzir uma comunicação que escapa sobre o heterogêneo na cidade. 

O trabalho The Atlas Group308 do artista Walid Raad, re-inventa a história contemporânea do 

Líbano enfatizando as guerras entre 1975 e 1991. Às vezes inventado deliberadamente os 

colaboradores e fontes ele produz vários arquivos com vídeos, fotografias, anotações e objetos 

num procedimento que mistura documentos históricos e ficcionais, derivando ficções de 

alguns documentos históricos e história de alguns documentos fictícios.  Esses documentos são 

organizados em séries intituladas. Na série The thin neck file, o Atlas Group agrupa fotografias 

dos 245 carros bomba que explodiram no Líbano entre 1975 e 1991. Também produz vídeos e 

áudios que remetem às explosões desses carros. Na série Sweet talk, cem fotógrafos são 

convidados em janeiro de 1977, durante a guerra civil, para realizarem imagens de áreas 

incomunicáveis e perigosas da cidade de Beirute. Para as fotografias não serem utilizadas pelos 

partidos da guerra, eles desenvolveram um filme específico e as fotos eram expostas com 

nome de três locais diferentes309. Essa indiscernibilidade que resguarda os locais, assim como 

os espaços sem pessoas, provocam uma fantasmagoria que pode ser contraposta às imagens 

contemporâneas de guerras, em que os alvos são destruídos por pilotos automáticos, e 

mostrados nos telejornais como em um vídeo-game. No Atlas Group as imagens são mostradas 

em excesso, no sentido da destruição evidente como em The thin neck file, em que o que resta 

são os destroços de carros explodidos ou nas imagens cotidianas em que a destruição figura de 

um modo mais ambíguo como em Sweet talk. Elas indiciam o crime que se aproxima de nós 

enquanto as imagens de guerra marcam a distância, por exemplo, de um alvo errado 
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 Cf. http://www.theatlasgroup.org 
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 Cf. BAUMANN, Stefanie. Legendas urbanas. Da cumplicidade entre fotografia e cidade no projeto 
Sweet Talk dos arquivos do Atlas Group de Walid Raad. In: CUNHA, Guilherme; VILELA, Bruno. Espaços 
compartilhados da imagem: caderno de reflexões críticas sobre a fotografia. Tradução de Valéria Sarsur, 
Larissa Agostine, Leo Gonçalves, Pedro Vieira e Philip Farah. Rio de Janeiro: Editora circuito, 2015. p. 87. 
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anunciado como depósito de armas do inimigo, mas que era uma escola em horário de 

aulas310. 

No jogo de aproximação, as cidades do Líbano e especificamente Beirute, são mostradas como 

locais de crimes de guerra nunca solucionados que se encontram sub-repticiamente 

anunciados em imagens aparentemente cotidianas. Nesse cotidiano se mostra uma cratera de 

um carro bomba que explodiu, o olhar de uma criança que fotografa um bombardeio de um 

bairro, um cinema cravejado de balas. Os documentos não mostram os acontecimentos, mas o 

que restou deles. São indícios como aqueles que Benjamin detecta na comparação das fotos 

de Atget com os locais de crimes: “Com justiça escreveu-se dele que fotografou as ruas como 

quem fotografa o local de um crime. Também esse local é deserto. É fotografado pelos indícios 

que contêm”311. Essas fotos inquietam o olho observador, induzem a seguir os vestígios que no 

extremo provocam outros crimes. 

Os “documentos” do Atlas Group dizem respeito às cidades no Líbano que são 

constantemente arrasadas por guerras e, em certo sentido, são desmemoriadas. E os arquivos 

possibilitam re-construções que convergem para versões críticas daquele contexto urbano. 

Seus “documentos” são “fontes” disponíveis para outras montagens de um período recente 

das cidades Libanesas. Várias cidades brasileiras também passam por processos de 

arruinamentos e desmemoriamento por outros tipos de “guerras”, o que dariam arquivos para 

uma infinidade de comunicações dos heterogêneos. Os acidentes de trânsito, as desovas, as 

ocupações militares nas favelas somam-se aos pequenos acontecimentos cotidianos. 

Vislumbro uma operação semelhante no sentido de movimentar os arquivos, de se dispor ao 

fora,  e nesse jogo de acontecimentos, ver o crime – essa possibilidade do heterogêneo -  

desde as banalidades cotidianas que constituem as cidades.  Como indaga Benjamin: “Mas 

existe em nossas cidades, um só recanto que não seja o local de um crime? Não é cada 

passante um criminoso?”312 

Mostrar o crime em cada espaço da cidade e em cada sujeito cidadão, começa a figurar 

alguma política. Mas antes disso, numa esquina mal iluminada na periferia da cidade, alguém 
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 Cf. notícia em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/09/ataque-aereo-atinge-escola-na-siria-e-
mata-pelo-menos-nove-pessoas-1.html 
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 BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. In: Obras escolhidas. Vol. 1. 
Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre literatura e história da cultura. Prefácio de Jeanne Marie 
Gagnebin. São Paulo: Brasiliense, 1987. p.174. 
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BENJAMIN, Walter.  Breve história da fotografia.  In: Op.cit. p.107. 
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retruca: “o coito é a paródia do crime”313. “Eu contesto primeiro, blefo e trapaceio, só depois 

mostro”. “Seu monstro, seu criminoso”, retruca Benjamin que a essa altura, pela gravidade da 

voz, já reconhecera Bataille314. Diante desses elogios, ambos riem um riso solto e abrem uma 

conversa sob a sombra que, aos poucos, fazia confundir as suas vozes. O riso é comunicação 

do êxtase em Bataille e em Benjamin remete a expressão “mais selvagem (o esgar da 

dentadura)”315. A partir desse enlace, a comunicação entre eles começa distanciada. Para 

Benjamin, no extremo, a pedra atualiza o horror da experiência, para Bataille basta uma 

cusparada imediata e a experiência está comunicada. Por saltos, a distância entre os dois 

converge para a noção de narrativa enquanto comunicação da experiência e possibilidade de 

alteração cultural. A narrativa aqui adquire o exercício da linguagem oral que se esvai nas 

sombras, mas sem se esquecer da escrita no dia seguinte, ambas se valem do “arquivo” do 

mundo para mostrar o resto do heterogêneo e provocar a sua aparição. 

Na leitura que Benjamin faz a partir dos contos de Leskov, a narrativa prescinde das “sutilezas 

psicológicas” e, deste modo, ela não se realiza com o uso da linguagem como expressão 

subjetiva e se distancia da forma estilística do romance316. A narrativa, fora do romance como 

forma e do subjetivismo como método, leva tanto o narrador quanto o seu leitor e ou ouvinte 

a se perderem no jogo do esquecimento de si. Perdição que vai de encontro a uma 

reminiscência coletiva e com um tendencial para a morte não como uma teleologia, mas como 
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 BATAILLE, Georges. O ânus solar (e outros textos do sol). Tradução de Aníbal Fernandes. Lisboa: 
Assírio & Alvim, 2007. p.46. 
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Não poderia deixar de fazer referência aqui ao episódio citado por Agambem, através da 
reminiscência de Klossowski, de uma cisma intelectual entre Bataille e Benjamin. Em um debate no 
Collège de sociologie em fins dos anos 30, Benjamin acusa Bataille de fascista. A esse episódio 
acrescente-se o fragmento da correspondência com Adorno em que Benjamin insinua uma necessidade 
de aliança com Bataille e àquele em que Bataille torna-se o seu depositário, escondendo os manuscritos 
de Benjamin na Bibliothèque Nationale - inclusive suas Passagens - durante a Segunda Guerra. Existe ai 
um balbucio entre os dois, uma tensão entre dois pensamentos que buscam colocar em crise, fraturar 
ou mesmo dilacerar uma certa condição cultural de sua época, condição essa atualizada, se considerada 
amparada na transcendência e na subordinação, noutras formas de fascismo menos objetivas em 
nossos dias. Na base do rumor, Bataille e Benjamin são interlocutores, ao menos em “comunidade de 
amizade”. Cf. AGAMBEN, Giorgio. Bataille e o paradoxo da soberania. Tradução de Nilcéia Valdati. In: A 
Exceção e o excesso. Agamben & Bataille. Outra Travessia. Revista de Literatura, no 5. Curso de Pós-
Graduação em Literatura da UFSC. Ilha de Santa Catarina, segundo semestre de 2005, p. 91-94.  E cf. 
Theodor W Adorno and Walter Benjamin. The complete correspondence, 1928-1940. ed. Henri Lonitz. 
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999. p. 276 
315

 BENJAMIN, Walter. Apud: DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. Tradução de 
Paulo Neves. São Paulo: Ed.34, 2010. p.157. 
316

 “Quanto maior a naturalidade com que o narrador renuncia às sutilezas psicológicas, mais facilmente 

a história se gravará na memória do ouvinte (...)” e “Quanto mais o ouvinte se esquece de si mesmo, 
mais profundamente se grava nele o que é ouvido”. Cf. O narrador. Considerações sobre a obra de 
Nikolai Leskov. In: BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas. Vol. 1. Magia e técnica, arte e política. Ensaios 
sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1987. Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. 
p.204-205. 
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uma potência de alteração que a experiência atualiza. Esquecimento que atravessa os corpos 

em decomposição e retoma alguma mineralidade na fluidez subjetiva. Trata-se de uma 

memória não humana, mas que nos constitui marcando nossa presença no desaparecimento. 

E o limite do esquecimento coincidente com a morte, o narrador não tem o que dizer de si 

enquanto retorna ao seu destino. Assim, como coloca Benjamin: “A morte é a sanção de tudo 

o que o narrador pode contar. É da morte que ele deriva sua autoridade. Em outras palavras: 

suas histórias remetem à história natural.”317 Existe no extremo dessa insistência mineral 

alguma antecedência da linguagem pré-discurso na polis, pré-cultura ocidental e, nesse 

sentido, pré-histórica. Ao mesmo tempo a linguagem é lançada ao por vir antecipando o 

desaparecimento, que no extremo, antes de tudo esquecer, desvia da morte. E esse desvio do 

irredutível resvala uma vidência sobre um resto do heterogêneo que pode ser narrado. 

Vidência desesperada, sem qualquer expectativa que não seja indiciar o fóssil na passagem, na 

entreidade. 

Nos meandros dessa possibilidade narrativa, quanto mais se desce no mundo das criaturas 

mais se adentra, segundo Benjamin, no “misticismo”, isto é, em formas de pensamento não 

racionais e muito menos científicas318. E é lá nas profundezas inanimadas que o narrador se 

torna anônimo e “anterior a qualquer escrita”319. Situação que coincide com a constante 

afirmação de Bataille: “escrevo para apagar meu nome”. No conto Alexandrita de Leskov, não 

é o sujeito que diz e filtra o mundo decantando sua interioridade. O que faz narrar é uma 

pedra lançada como indício da catástrofe vindo de fora e assombrando tudo o que é humano. 

A inscrição lida na pedra atualiza o horror da morte do monarca Alexandre II – que não deixa 

de ser a morte do heterogêneo imperativo - que reverbera no campo social320. O narrador 

consegue vislumbrar no piropo “uma profecia natural do mundo mineral e inanimado dirigida 

ao mundo histórico na qual ele próprio vive”321. Transbordando o contexto, o lugar de uma 

memória mineral mira o escritor e o leitor com o olhar de Medusa. Petrificados, sob efeito do 

assombro, sucumbem na fragilidade da idéia de si, e essas estátuas dramáticas vão fissurando 

e perdendo a expressão frágil de horror para se decomporem em pó. Sintoma da multidão 

                                                           
317

 BENJAMIN, Walter. Op.cit. p.208. 
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A citação de N. Pirogov no conto Alexandrita de Leskov é esclarecedora desse não saber de 
equiparação mística: "Em cada um de nós, cercado pelos mistérios do mundo, há uma inclinação ao 
misticismo, e alguns, em certo estado de espírito, encontram segredos ocultos lá onde outros, girando 
no turbilhão da vida, encontram tudo claro. Cada folhinha, cada cristal lembra-nos da existência, em nós 
próprios, de um laboratório misterioso." Cf. LESKOV, Nikolai. A fraude e outras histórias. Tradução, 
posfácio e notas de Denise Sales. São Paulo: Ed.34, 2012. p. 147. 
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 BENJAMIN, Walter. Ibidem. p.219. 
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 Alexandre II aboliu a escravidão na Rússia e morreu em atentado a bomba em 1881. O conto A 
Alexandrita foi publicado em 1884. 
321

BENJAMIN, Walter. Op.cit. p.219 
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perdida nesse desmanche que é possível de ser descrito a partir do reconhecimento mineral, 

mas que já está ai antes mesmo de qualquer fossilização. Nessa reviravolta, entre o dentro 

lançado fora de si  no mineral e no mineral narrador, comunicando a potência da experiência, 

emerge uma coletividade como monte de areia – que não passam de pedras decompostas -  

esparramado pelas ondas do mar. O heterogêneo liberado do imperativo escorre no mais 

baixo. A pedra indicia assim tanto uma memória que nos faz esquecer de nós mesmos 

enquanto sujeitos, quanto a abertura para outra possibilidade “cultural”, ainda impensada, 

mas que está prestes a ser comunicada de modo violento na catástrofe.  

Assim, essa outra possibilidade “cultural” é comunicada por uma espécie de barbárie positiva. 

Parece-me que é onde Walter Benjamin considera uma possibilidade de atualização para a 

experiência em seu tempo como “sobrevivência” à cultura. Nesse ponto, a experiência, entre o 

universal como experiência coletiva (Erfahrung) e a vivência íntima (Erlebins), lança um 

impasse que reverbera na sua comunicação não necessariamente como narrativa322.  A 

experiência interior em Bataille cinde ainda mais essa dialética da experiência coletiva 

sintetizada pela narrativa, na medida em que ela é ao mesmo tempo comunicada enquanto 

tal, irredutível, e com uma exigência comunitária, essa agremiação coletiva em uma barbárie 

nem sempre “positiva”. A narrativa seria então uma de suas possibilidades provocada num 

excesso conturbado e distorcido. Num sentido rápido, a barbárie é o sintoma do que vem, do 

desconhecido, do outro que é a atualização da expressão da diferença. Um terreno vago 

aberto, meio devastado, em que cresce desordenadamente uma vegetação em que mais tarde 

alguns vão buscar seus remédios, outros vão dar vazão às suas perversões e mais adiante 

erguerão suas edificações sobre ruínas especuladas. 

Aprofundando a descida nesse terreno vago, é no aquoso excretado, no líquido que jorra como 

na cusparada enquanto se conversa, que se encontra o indicio da barbárie comunicando o 

devir, a sua positividade. É a saliva que engasga a fala. Em Bataille subsiste a espuma dissolvida 

no asfalto quente, e a experiência na sua realização atinge até ao limite do ser, como uma 

dança com a morte. Nesse acontecimento, o sujeito está lançado para “fora de si” e a 

experiência emerge irredutível. Mas também existe uma tentativa de atualizá-la 

dramatizando-a como dinamite no âmago da linguagem seja no processo da escrita, seja na 
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 Por certo que a noção de tradição entra no debate histórico entre cultura e civilização, e estaria mais 
próximo da primeira que da segunda. A tradição de hoje, entendendo a tradição como acúmulo alterado 
nas narrativas,mais do que o decreto do fim da experiência coletiva, é a possibilidade de outras 
sociabilidades em seu arruinamento, daí a barbárie positiva que não é antagônica à civilização e de 
algum modo se assemelha a cultura atual. 
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abertura desnorteante da leitura. Trata-se de uma prova arriscada por que se passou e de uma 

provocação perigosa323. E essas comunicações, a atual e a por vir, na medida de seus 

movimentos excêntricos, implicam uma “exigência comunitária”, seja como sociabilidades 

extemporâneas de afinidades intelectuais sobre a potência da experiência, como a 

comunidade que Bataille reclama com Nietzsche, mas também - e essa, talvez, interesse mais 

aqui -  naquela que desnorteia o sujeito no transe desavisado enquanto caminha a noite numa 

parte desconhecível da cidade coincidindo com o que fora visto, lido ou pensado.  

Transe sensível que faz estranhá-las, a cidade e a escrita, a ponto de irromper um riso seco 

seguido de um grito, ainda que esses sons não ecoem pelas ruas e, sem querer, resta algo de 

premonitório sobre o socius como uma catástrofe inumana antevista. É assim que o grito 

coincide na escrita, como escreve Bataille no preâmbulo de A Experiência Interior: “este livro é 

a narração de um desespero”324. Desespero que na rua, esse fora por potência, se confunde 

com a re-volta, uma recaída no excesso do que foi lido, do que é experimentado por ali e da 

vidência que poderá vir a ser narrada. No prólogo de Azul do céu, elucida Bataille: “A narrativa 

que revela as possibilidades da vida, não atrai necessariamente, mas incita um momento de 

fúria, sem o qual seu autor estaria cego para essas possibilidades excessivas”325. Assim, a 

narrativa atrai o movimento da desordem, do desmanche excêntrico se perde da literatura 

para fazer aparecer uma experiência  coletiva, talvez num sentido benjaminiano, e a marcha 

da história nas crises das personagens326 que não deixam de ser também crises dispostas ao 

narrador e aos leitores. Nesse movimento constituinte da narrativa coincide a urgência e o 

dilaceramento na experiência fundada no excesso.  
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 Didi-Huberman atenta para ao duplo movimento de sentidos da experiência em Bataille que “nomeia 
tanto uma provação padecida (‘fazer a experiência’ da laceração) quanto a experimentação concertada 
sobre palavras, pensamentos ou imagens, experimentação realizada com a finalidade de produzir aqui, 
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“entre a experiência por que se passou” e a “experiência operada”. Cf. DIDI-HBERMAN, Georges. A 
semelhança informe ou o gaio saber visual segundo Georges Bataille. Tradução de Caio Meira, Fernando 
Schiebe, Marcelo Jacques de Moraes. Rio de Janeiro: Contraponto,2015. p.17.  
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 Como comenta Osvaldo Fontes:  “(...) uma narrativa na qual se suspeita que a marcha da História não 
se deixa ler tanto nos fatos narrados quanto nas crises de decisão das personagens, no impasse moral 
que as acomete. (...) São, antes, as renúncias, os abandonos, as derivas do sentido e do arbítrio, é o 
abalo contínuo das consciências, seu ritmo sísmico, os traços reais (cicatrizes ou metamorfoses mais ou 
menos dissimuladas) que demarcam o trabalho da História na obra”. FONTES FILHO, Osvaldo. Notas 
sobre uma literatura impossível: Le bleu du ciel de Georges Bataille. In: Rev. Let., São Paulo, v.48, n.1, 
p.129-144, jan./jun. 2008. p.131. 
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É a experiência que faz a ligação mística - considerando Benjamin -  como presságio, como 

vidência, como comunicação do sujeito fora de si esparramado sobre uma condição histórica e 

social por vir. A pedra aqui coincide com as fotos que indiciam crimes. Mas não se trata de um 

“drama político” mais do que uma “tragédia impessoal” encarnada no excesso e na 

desarticulação do sujeito. Assim a experiência tomada em seus limites possibilita outras 

linguagens políticas, o que faz Bataille – sem nos esquecer de Benjamin do outro lado da via -  

subverter os posicionamentos de sua época. Introduzindo a crise do sujeito, fato doloroso, 

dilacerante, para fazê-lo coincidir no fora de si com uma visão tumultuosa que constituí a 

vida327, Bataille extrapola a noção de política no sentido restrito e força seu alargamento 

conceitual chegando a uma ruptura paradigmática dos modos de vida. Em outros termos, tudo 

é político, mas na medida de seu dilaceramento e da atualização da potência da experiência, 

ou de sua força dilacerante que segundo Benjamin vai ao extremo mineral, mas que em 

Bataille assume a sua liquidez alterante. Água mole em pedra dura, excesso e o presságio de 

um crime contra o sujeito. 

Assim, me parece que a narrativa comprometida com a potência da experiência utiliza os 

“documentos” mais variados (os acontecimentos, as personagens, as diversas figuras, imagens 

e referências) no sentido de desmanchá-los (dilacerá-los) para coincidirem com a potência da 

experiência, para figurarem como restos do heterogêneo. Trata-se de uma operação 

criminosa, essa do dilaceramento, para evidenciar o movimento de alteração328.  Nesse crime 

os sujeitos dispostos  se encontram diante da vertigem da narrativa, alucinada e alucinante, e 

na medida das intensidades insurgentes cambiam suas alterações até o limite do irredutível 

que é a morte consumada. E é esse movimento variante que possibilita a passagem como fluxo 

e refluxo do que é vivido como acontecimento pessoal para um acontecimento coletivo. Pode-

se pensar aqui em formas narrativas, por exemplo, em que uma tragédia pessoal faça a 
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“O movimento apaixonado e tumultuoso que forma a vida, que responde ao que ela exige de 
estranho, de novo, de perdido, aparece por vezes conduzido pela ação política: trata-se tão somente de 
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Op.cit. p.132.  
328
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estupidez. Nada ali é verdadeiramente aquilo que se dá e tudo, portanto, encontra-se sob incessantes 
metamorfoses”. SURYA, Michel apud FONTES FILHO, Osvaldo. Ibidem. p.137. 
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passagem para um acontecimento social. Mas me parece que nessa passagem não há 

hierarquia de fluxos. Por isso não se trata de narrar a história da perspectiva do menor, do 

vencido, do cotidiano, mas se traçar uma narrativa que desvie da história para reencontrá-la 

adiante. Narrativa que atualiza a convulsão que inevitavelmente toma parte na vida. Essa 

convulsão se esparrama pelo socius, como indaga Bataille: “devemos ver que uma única 

convulsão pode ligar a mesma vida a seu obscuro destino pessoal e aos acontecimentos que 

decidem da sorte de uma cidade?”329 Nesse ponto retomo a cidade como lugar do crime em 

Benjamin -  e, subindo um pouco mais as linhas,  também tem-se a cidade em sua parte 

maldita, enquanto Matadouro nas versões de Lotar, Bataille e Döblin. 

Concentrando nos dois conversadores sob a sombra, a essa altura já se pode pressentir que o 

encontro se deu num Matadouro. São duas abordagens lacerantes  da experiência narrada, 

uma que parte do sujeito e outra do contexto sócio-cultural.  E, no por vir incomodado da 

laceração – o que faz desejar a atualidade desses pensamentos e testar suas políticas - um 

acena para o “não-saber” e o outro para o “som bárbaro”. Esse sussurro do crime provoca uma 

situação de aproximação  entre a narrativa em Benjamin  e a comunicação em Bataille na 

coincidência de um balbucio de contestação cultural. O balbucio é aquela emissão de sons sem 

significado prévio das crianças que estão aprendendo a falar, dos loucos, dos possuídos, das 

bestas, dos estrangeiros, dos bárbaros em geral330, daqueles excêntricos que vieram de fora e 

que estão desclassificados de antemão. Ao menos desde os gregos antigos, daqueles que se 

expressam confusamente e que, portanto, não são cidadãos. Ainda hoje, balbuciar possui um 

sentido figurado como aquele que fala sem conhecimento sobre determinado assunto e 

bárbaro é usado para tentar homogeneizar pessoas ou grupos que desviam das normas nas 

cidades, por exemplo, como enfatizaram recentemente os telejornais na partilha dos 

manifestantes entre “pacíficos” e os “vândalos” nos protestos ocorridos em diversas cidades 

brasileiras em 2013.  

O balbucio é contra-producente como  uma decisão experimental de fratura da linguagem 

abrindo-a atualização de um não-saber. Falar do que não se sabe, angustiante operação de 
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Interrogação que Bataille se faz em novembro de 1933, a propósito de La Condition Humaine de 
Malraux: “Devemos situar o movimento das sociedades e sua convulsão fora – acima? – do que é 
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encontrar na exigência social um direito de afastar a avidez com a qual uma vida humana, em meio a 
acontecimentos mesquinhos ou perturbadores, alia-se ao prazer, à tortura, à possível morte? Ou, ao 
contrário, devemos ver que uma única convulsão pode ligar a mesma vida a seu obscuro destino pessoal 
e aos acontecimentos que decidem da sorte de uma cidade? Ligá-la, por exemplo, ao fluxo e ao refluxo 
de uma revolução?” BATAILLE, Georges. Apud: FONTES FILHO, Osvaldo. Op.cit. p.141. 
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Nesse sentido, Gillo Dorfles propõe uma aproximação etimológica de Babel com bárbaro e com 
balbuciar. in: DORFLES, G. Elogio da desarmonia. São Paulo: Martins Fontes, 1988. p.21-27. 
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vidência, condiz com uma aventura aproximativa ao outro, àquele ao qual não me assemelho e 

não traço os artifícios de captura.  Trata-se de um crime contra a propriedade. E se essa 

comunicação evidência tal crime, pode-se dizer por sua vez que a propriedade se garante na 

ausência da comunicação enquanto exigência da experiência.  Assim, o balbucio converge a 

experiência e a fratura da linguagem em toda a sua impropriedade, ou seja, em toda a 

potência para atualizar a experiência no local do crime. Local que coincide com a cidade. Local, 

onde, como coloca Bataille: “os conteúdos perdendo-se uns nos outros nas diversas formas de 

desgaste (riso, heroísmo, êxtase, sacrifício, poesia, erotismo ou outras) definiam por si mesmas 

uma lei de comunicação regulando os jogos do isolamento e da perda dos seres”331. Local de 

um jogo aberto em que a comunicação não deixa de trair a experiência no isolamento e ao 

mesmo tempo faz de cada “passante um criminoso” e de cada pedaço da cidade “local de um 

crime”. Em que se esquecem os documentos do heterogêneo no “arquivo” do mundo, e em 

que se produzem documentos falsos. Em que se anuncia com toda a impropriedade de um 

sussurro criminoso, o rumor de uma convulsão social que começa em cada um nas ruas da 

cidade. 
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 BATAILLE, Georges. A experiência interior. Tradução de Celso Libânio Coutinho, Magali Montagné, 
Antonio Ceschin. São Paulo: Ática, 1992. p.7. 
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IV.IV– Políticas  de uma comunidade impossível, ética de soslaio 

 

A paixão revolucionária subia-me lentamente à cabeça, 

exprimia-se ora pela palavra ‘fulguração’ ora pela palavra 

‘terror’. O nome de Lênin voltava muitas vezes naquelas 

inscrições traçadas em preto e, no entanto, semelhantes a 

traços de sangue: estranhamente alterado, esse nome tinha 

uma forma feminina: Lenova! 

                                                        O Azul do céu, Georges Bataille 

 

Em 2 de julho de 1917, aconteceu o primeiro grande conflito urbano racial nos EUA que ficou 

conhecido como “Massacre em East St. Louis”332. O massacre foi antecedido por tumultos com 

ataques dos brancos contra negros nos dias anteriores, alegando que eles roubavam seus 

empregos e a partir de boatos de um ataque de um negro a uma mulher branca. No dia 2 de 

julho homens, mulheres e crianças negros foram espancados e mortos a tiros por grupos de 

brancos na cidade de East St. Louis. Por volta das dezoito horas, naquela noite, grupos de 

brancos começaram a atear fogo às casas dos moradores negros. Os moradores tiveram que 

escolher entre ser queimados vivos em suas casas, ou correr para fora das casas em chamas, 

para ser mortos por tiros. Em outras partes da cidade, grupos de brancos começaram a linchar 

os negros contra o pano de fundo de edifícios em chamas.  Um pouco depois, em 27 de julho 

de 1919, desencadeou-se na cidade de Chicago outro grande conflito racial, a partir de um 

incidente numa praia superlotada no South Side em que um homem branco foi atirando 

pedras em nadadores negros, resultando na morte de Eugene William. As tensões 

aumentaram quando um policial branco não prendeu o homem branco responsável pela 

morte de William, mas prendeu um homem negro em seu lugar. O conflito entre brancos e 

negros que durou cinco dias e resultou em 38 pessoas mortas – 23 negros, 15 brancos – e 537 

feridos, desse total cerca de 2/3 eram negros333. Cerca de 1.000 habitantes, em sua maioria, 

negros, ficaram desabrigados por causa dos incêndios criminosos.  Nesse período que ficou 

conhecido como “Verão vermelho” ocorreu um total de 25 conflitos raciais somente no estado 

de Illinois. 
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 Cf.: http://www.blackpast.org/aah/east-st-louis-race-riot-july-2-1917 
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Cf. HALL, Peter. Cidades do amanhã. Uma história intelectual do planejamento e do projeto urbano no 
século XX. Tradução de Pérola de Carvalho. São Paulo: Perspectiva, 2011. P.441-442. Cf.  supra nota 246 
sobre os distúrbios em Los Angeles em 29 de abril de 1992. 
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Os sociólogos da escola de Chicago, pioneira em sociologia urbana, interpretavam esses 

conflitos a partir da configuração urbana das grandes cidades americanas. Apontavam para o 

caráter desagregatório das populações migrantes de fins do séc.XIX, formadas principalmente 

por camponeses europeus e negros recém libertos vindos do sul dos EUA e a conseqüente 

formação de guetos com condições de vida e de habitação precárias. Para eles o alto 

contingente de migrantes desorganizava tanto as comunidades deixadas quanto aquelas em 

que os migrantes chegavam. Como coloca Robert Park: “O altíssimo índice de delinqüência 

juvenil e adulta, hoje existente nas comunidades negras nas cidades do norte, deve-se em 

parte, embora não inteiramente, ao fato de que os migrantes não são capazes de se 

acomodarem de imediato a um meio novo e relativamente estranho”334. No caso de Chicago, o 

meio estranho era definido como “zonas de transição”, áreas próximas ao centro da cidade em 

que habitavam os migrantes vindos da Europa e do sul dos EUA. Essas “zonas de transição” 

eram caracterizadas por possuir vários idiomas, desagregação cultural e baixa assimilação da 

cultura americana335. O habitante desse meio foi sendo caracterizado enquanto o “homem 

marginal”, termo designado por Park inicialmente se referindo aos judeus cosmopolitas e 

emancipados, mas que logo abrangeria toda a sorte de migrantes que constituíam a ralé 

urbana. O “homem marginal” era caracterizado pela “instabilidade espiritual, autoconsciência 

aguçada, agitação e angústia”, por viver e partilhar “intimamente a vida cultural de dois povos 

diferentes” e, assim, se situar “à margem de duas culturas e duas sociedades que jamais se 

interpenetram e fundem completamente”. 336  A essa constatação conceitual de uma 

entreidade existencial, acrescente-se que na prática tal “homem marginal” representava uma 

pequena parcela da população dos guetos, que os sociólogos acreditavam que a assimilação 

cultural seria inevitável e que a americanização corresponderia a des-guetização dessas 

populações. Prospecções que, no caso da população negra americana, quase cem anos depois 

dos primeiros conflitos raciais na escala urbana, ainda não aconteceu.  

Talvez a situação num sentido amplo ainda convirja para a detecção feita por Park em 1925 de 

que “a coisa sobre a qual ainda hoje menos se sabe é como viver em grupo”337. Seguindo essa 

hipótese ele aposta no estudo das vizinhanças para delinear uma “psicologia da crise” 

orientada em parte para uma visão preconcebida de uma comunidade impraticável e 

inadequada ao sonho americano correspondente a um modelo de cidade liberal e capitalista, 

de oportunidades para todos, mas imperativamente meritocrática. A noção de assimilação 
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 PARK, Robert apud HALL, Peter. Op.cit.p.436. 
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 Ibidem. p.437. 
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 Id.ibid.p.440. 
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Id.ibid. p.437. 



156 
 

   
 

implica na apropriação e não deixa de ser um apaziguamento da potência de levantes e de 

insurreições que se anunciava nos conflitos entre brancos e negros. Onde as “zonas de 

transição” poderiam se converter em zonas de transgressão do modelo social e urbano 

americano. A ausência de uma comunidade apta ou disposta à assimilação implicava num 

sentido de desordem em que as reações as sanções impostas aos marginalizados nas cidades 

sempre começavam a partir de um acontecimento criminoso individual, com o ataque fortuito 

entre um branco e um negro. Essa situação apresentava-se bastante arriscada para a ordem 

social e mesmo à configuração urbana que, como foi visto nos casos dos conflitos acima, 

levava a cidade às chamas. E o “homem marginal” de minoria, entrava em combustão e 

passava à “multidão marginal”. 

Talvez seja por isso a insistência na inclusão social, esse gesto de apropriação que reverbera 

até os dias de hoje, seja no contexto dos EUA em que os conflitos raciais permanecem; seja na 

“crise” da imigração que atinge a Europa nesse inicio do século XXI, com conseqüências como 

a criação de uma “zona de trânsito”338 nas fronteiras para “filtrar” imigrantes; seja no contexto 

das periferias das grandes cidades brasileiras. Os guetos, as “zonas de trânsito”, as favelas são 

tratados no âmbito da homogeneidade como espaços de minorias, abstraídos para serem 

assimilados e apropriados. No caso das favelas brasileiras, fica patente a insistência nos 

discursos inclusivos que  nomeiam de comunidades essas áreas periféricas, com infra-estrutura 

urbana e condições de vida precárias nos centros urbanos brasileiros. Espécie de identidade 

forçada pelos urbanistas e re-forçada pelos aparelhos ideológicos de coação desejante como 

na atual ênfase televisiva nas comunidades339. Nesse sentido, a comunidade é simulada como 

uma forma antecedente da sociedade com vínculos de sangue, de pertença hereditária ao qual 

se torna necessário impor o primado da lei, com a pretensa igualdade jurídica e a adscrição 

“voluntária”. Reconhecer a comunidade de imigrantes, étnica ou social é antes de mais nada 

abstraí-la e homogeneizá-la para, suponho, capturar o “homem marginal” que peregrina por 

ali angustiado antes que ele anuncie o sentido trágico da sua aparição e contagie multidões. 
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Cf.http://m.folha.uol.com.br/mundo/2015/10/1693132-partidos-alemaes-concordam-em-criar-zona-
para-filtrar-imigrantes.shtml?mobile 
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 Entre 2014 e 2015 a rede Globo lançou ao menos três novelas com ênfase nas “comunidades”: I Love 
Paraisópolis, ambientada em Paraisópolis, São Paulo,  Babilônia, ambientada no morro da Babilônia no 
Rio de Janeiro e A regra do jogo, ambientada em grande parte no morro fictício da Macaca no Rio de 
Janeiro: “um morro que deu certo”. Em todas essas novelas se dissemina o orgulho de se viver e 
pertencer a essas “comunidades” de gente de bem enquanto elas são folclorizadas como produtos 
turísticos e valorizadas para a gentrificação. Sem esquecer que em 2016 haverá os jogos olímpicos no 
Rio de Janeiro. 
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Na contramão do neocomunitarismo americano, contrapondo o sentido de comunidade 

abstrata, “substancialista e subjetivista” baseada na partilha de uma identidade comum e na 

propriedade340, Roberto Esposito desenvolve a noção de comunidade no sentido da alteridade 

que a constituí e que a diferencia da identidade, inclusive de si mesma. E os sujeitos dessa 

comunidade fora da matriz identitária se agrupariam “por uma falha que os atravessava e os 

contaminava reciprocamente”341. Tal comunidade é um “ser em comum” de uma exposição 

coincidente à alteridade, à diferença. Isso que acaba com as declinações substancialistas, que 

instaura uma suspensão identitária é o que privilegia a aparição do “homem marginal”,  na 

medida mesmo em que dissemina a angústia que o constitui. A suspensão do sujeito que tal 

aparição acarreta, coloca em crise uma aproximação conciliatória ou subordinada da 

comunidade pela política. É o que Esposito vai denominar de impolítico,  no que ele detecta 

como o privilegio da relação e que tem sua paridade etimológica  na comunidade, do latim 

communitas, no cum, no que é partilhado, em detrimento ao munnus, que significa uma lei, 

“lei do dom em relação aos outros”. Diante da insuficiência e artificialidade do que se chama 

de política na contemporaneidade, Esposito evoca a termo impolítico, não como uma anti-

política, mas como uma tentativa de rever as implicações do termo “pelas costas”, que é 

deixado de lado ou omitido pelo pensamento clássico sobre a política.  

“Em suma, o impolítico é uma maneira desconstrutiva de observar a política, uma 

maneira que expõe como a tradição filosófico-política, de modo geral, sempre 

insistiu no problema da ordem  -  isto é, em como ordenar a sociedade -  e em qual 

seria o melhor regime e, assim, sempre acabou por evitar a questão de fundo da 

própria política, qual seja, o conflito”.
342

  

O conflito é irredutível e em busca de uma dimensão política para a comunidade Esposito 

contrapõe os termos comunidade ao de imunidade, essa detecção médica e jurídica. Se o 

primeiro termo favorece a abertura, a ruptura da identidade, o segundo é uma proteção à 

identidade, à propriedade, e à sobrevivência. Daí resulta que conceitualmente a propriedade 

só é possível a partir de uma incomunicabilidade, do protecionismo que afasta o corpo 
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 Esposito começa o artigo Comunidade, Imunidade, Biopolítica marcando a diferença das noções de 
comunidade utilizadas no século XX prioritariamente num sentido metafísico pela sociologia organicista 
alemã, pelas várias éticas da comunicação e pelo neocumunitarismo americano, ao qual contrapõe uma 
leitura da noção de comunidade a partir da alteridade que ganha corpo nos anos 80 século XX em 
Nancy, Blanchot, Agambem e o próprio Esposito. Cf. ESPOSITO, Roberto. Comunidade, Imunidade, 
Biopolítica. In: E-MISFÉRICA 10.1 Bio/Zoo. Disponível em: http://hemisphericinstitute.org/hemi/pt/e-
misferica-101/esposito. Tais noções já se encontravam anunciadas em Bataille e em Benjamin nos anos 
30 do século XX. 
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 Ibidem. S/n. 
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 Cf. Dom e dever -  entrevista com Roberto Esposito. In: FENATI, Maria Carolina (org.). Gratuita. 
Volume 2, Tomo 2. Caderno de Leituras. Belo Horizonte: Chão de feira, 2015. p.138. 
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estranho, o de fora. A imunidade é o que delimita as fronteiras e a comunidade é a passagem 

que possibilita atravessá-las, mas atravessá-las não para fazer parte do outro lado, mais do que 

para por fogo nos campos do senhor343. A lei da dádiva implícita na comunidade é dar o que 

não se tem, é o agir na gastança, o dispêndio improdutivo que se confunde no seu limite com 

um gesto político contestando qualquer propriedade, qualquer segurança.  

O homem que se arrisca ao atravessar a margem, as “zonas de trânsito”, as “zonas de 

transição”, os diversos campos sejam eles espacialidades ou campos do saber, já não se 

garante em sua identidade transgressora. A travessia não deixa de ser a sua desaparição. A 

comunidade a que pertence é a da “amizade”, cheia de lapsos e extemporânea, sua ação é 

criminosa aos olhos da ordem e sua política conflitiva é revolucionária.  Nesse ponto, desvio de 

Esposito, que leva a questão da política da comunidade para a noção de biopolítica em seus 

dois extremos de tanatopolítica e de biopolítica afirmativa344, para retomar o sentido conflitivo 

de revolução e de política no rastro de Bataille e sua visão de uma revolução negra. Uma 

recaída na década de 30 do século XX, talvez coincidindo na “inversão de relações de força 

entre o comum e o imune” de Esposito para a vida contemporânea, mas que torna inevitável o 

conflito a partir da contestação no panorama de uma visão trágica do mundo. 

Nos Princípios de heterologia prática no artigo O valor de usos de D.A.F. Sade (1930),  Bataille 

anuncia o desenvolvimento prático da heterologia com a liberação moral que abole a 

exploração do homem pelo homem. O que implica numa revolução social, não como um meio, 

mas como um fim em si, como termo irredutível e produção do heterogêneo. Ela adquire 

assim um caráter de excreção, de dispêndio improdutivo, liberando um impulso violento, que 

é a razão mesma de ser do homem, sobre a sociedade homogênea “como o prazer dos loucos 

assistindo um incêndio durante a noite.”345 Nesse sentido que nos movimentos históricos de 

massa “pode-se encontrar onde a humanidade dispõe de sua força livremente, sem qualquer 
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 Como coloca Esposito o sentido de comunidade não deixa de ser o de contestação aos modos de vida 
contemporâneos: “No exato momento em que o dispositivo imunitário  transforma-se na síndrome, ao 
mesmo tempo defensiva e ofensiva, do nosso tempo, a comunidade apresenta-se como o lugar 
destinado – de modo real e simbólico -  à resistência ao excesso de imunização que nos captura 
incessantemente”. Cf. ESPOSITO, Roberto. Op.cit. S/n. 
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 Assim delineia Esposito uma biopolítica afirmativa: “O que se exige é um salto de qualidade que 
organize de modo diferente o nexo entre os vínculos e necessidades, entre a expansão do mercado 
financeiro e a proteção das faixas mais débeis  do ponto de vista social, cultural, geracional. (...) Trata-
se, de certo modo, ou melhor, de todos os modos, de inverter as relações de força entre ‘comum’ e 
‘imune’. De separar através do comum, a proteção imunitária da destruição da vida. De pensar de uma 
maneira diferente a função dos sistemas imunitários, fazendo deles, mais que meras barreiras 
excludentes, filtros de relação entre o interior e exterior”. Cf. ESPOSITO, Roberto. Ibidem. S/n. 
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 Cf. BATAILLE, Georges. La valeur d’usage de D.A.F. Sade .Oeuvres complètes, t. II. Paris: Gallimard, 
1970. p. 66. 
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limite à plena satisfação”346. É nessa excitação violenta que se deve encontrar os heterogêneos 

na cidade, quando ela sai de ordem fora do desvio da necessidade e da moralidade, o que não 

corresponderia somente à formação das favelas, dos guetos, das “zonas de transição”, mas 

nelas e fora delas naquilo que coloca a cidade em transe. Se considerarmos as manifestações, 

talvez apareça quando as manifestações fogem do controle da reivindicação objetiva, no 

pormenor da violência. Seria preciso adentrar nessa massa informe, nessas espacialidades da 

experiência, para se deparar com o “homem marginal”, o radicalmente outro, que talvez seja 

um desses observadores de incêndios nos guetos negros das cidades americanas no início do 

século XX. Esse que incita o fogo, a revolta e a fuga com chamados eróticos. Parece-me que, 

consoante a Bataille, são esses chamados que emergiriam da fase pós-revolucionária capaz de 

manter os impulsos que provocam a produção do heterogêneo. É a partir daí, da incitação à 

produção do heterogêneo que ele faz suas considerações sobre a participação da cultura negra 

na revolução. A coletividade dos negros na revolução, não aqueles civilizados da América, 

liberadas das opressões e superstições, bem como distantes das formas autocráticas e 

religiosas do ocidente, seria, conforme Bataille, capaz de manter a produção do heterogêneo 

após a revolução sobrepujando sob o impulso violento e extático a moral de origem branca, e 

ensinado ao homem branco outro ethos. Considerando-se as contribuições da heterologia com 

a prática dos negros, a revolução abrangeria uma escala global. “É somente a partir da colusão 

de um teoria cientifica européia e de uma prática negra que pode-se desenvolver as 

instituições que servirão definitivamente de saída, sem outro limite que aquele das forças 

humanas, aos impulsos que exigem hoje a Revolução pelo fogo e pelo sangue das formações 

sociais do mundo inteiro”347. 

Um vislumbre da colusão: quando a teoria européia, mais do que a heterologia, era o 

marxismo, e a prática negra, mais do que o fetichismo extático era a autodefesa contra os 

ataques dos brancos. Em 1966 Bobby Seale e Huey Newton fundaram na cidade de Oakland, 

Califórnia, o Black Panthers Party For Self-defense (Partido dos Panteras Negras em Legítima 

Defesa). Era um organização extra-parlamentar, revolucionária e socialista que defendia os 

negros americanos. Essa autodefesa, sintoma de imunização, perpassava os campos jurídicos, 

no sentido de defender os direitos dos negros como expresso no Programa dos dez pontos 

(1967)348, no campo ideológico na tentativa de provocar uma revolução de base socialista e no 

campo urbano, na defesa do gueto contra as arbitrariedades da polícia. Newton, formado em 

direito, conhecia o Código Penal da Califórnia e seus artigos que permitiam o porte de armas 
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de fogo. Assim os Panteras portavam armas de fogo e passaram a patrulhar áreas onde os 

abusos dos policiais eram freqüentes e também incitavam a população negra a portarem 

armas a partir do direito legal de legítima defesa. O que resultou em numerosos conflitos 

principalmente em cidades da Califórnia, Nova Iorque e Chicago. 

Em 1968 durante a Convenção do Partido Democrata de Chicago os Panteras participaram das 

manifestações principalmente contra a Guerra do Vietnã, que teve a participação de milhares 

de pessoas e que resultou em conflito violento com a polícia. Bobby Seale, foi Indiciado por 

acusações federais de conspiração juntamente com outros ativistas  no julgamento que ficou 

conhecido como “Oito de Chicago”.  Os ativistas usaram o tribunal como plataforma para 

atacar Nixon, a guerra, o racismo e a opressão. As táticas de Seale com explosões de raiva e 

interrupções aos brandos eram tão perturbantes que o juiz Hoffman ordenou que ele fosse 

amordaçado e amarrado à sua cadeira e posteriormente julgado separadamente do grupo. 

Condenado a quatro anos de prisão, ele concede uma entrevista em 13 de fevereiro de 1970349 

transmitida em rede nacional nos EUA350
.     

Associando o momento revolucionário armado com elementos da vida cotidiana, a mensagem 

de Seale passava codificada. Decifrá-la remetia a toda cultura de resistência afro-americana, 

dos griots ao jazz, com sua tentativa de dar voz à revolta fora da linguagem dominante, se 

valendo da musicalidade que narrava o cotidiano, que transmitia a cultura hirsuta, violenta e 

erotizada que fere a moral imposta pelo mundo Branco. Mas é decifrando-a que se percebe a 

dimensão trágica da revolução proclamada em que “as palavras negras são rasurada e 

apagadas na página branca”351.  A página branca da apropriação cultural fragilizava o 

movimento como uma moda, que impunha a cabeleira irisada e a tornava in, pelos modos de 

financiamento por estrelas do show business gastas com advogados e em dispêndios 

(improdutivos?) fora da causa, pela televisão que captura o movimento e banaliza-o na 

reprodutibilidade, pela dramaticidade da retórica e da gestualidade dos Panteras que 

tornavam as palavras de ordem revolucionárias vazias de significados a desdobrar352. Toda a 
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 “À primeira pergunta do multicolorido sobre alimentação, Seale evocou a comida de sua mãe, a de 
sua mulher, a que ele mesmo fazia antigamente quando estava livre. (...) Muito familiarmente ele falou 
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visibilidade eclipsava a revolução Negra, e associado as investidas do FBI e de  algumas 

conquistas nos direitos civis, em meados dos anos 1980 o Partido estaria desfeito. Os Negros 

continuaram assombrando, são eles que sussurravam na noite, mas os fantasmas não 

deixaram de ser Brancos, vide as becas da Ku klux Klan. São estes ainda aqueles que fazem 

aparecer, que definem e que mantêm o ethos transcendente a que estão submetidas as vidas 

nas gamas multicoloridas.  

Tratava-se, enfim, de uma luta sem território para ter que defender, para se movimentar e 

para se conquistar. Os guetos, assim como todo território, pertence aos Senhores americanos 

brancos – em última análise, aqui, já não se trata unicamente de uma questão racial. No limite, 

o que se travava era uma luta no deserto das realidades – ali onde também resvalam 

espacialidades da experiência. Uma movimentação reativa e ao mesmo tempo inclusiva que 

faz de Jean Genet353 uma testemunha dessa duplicidade aniquilante, que o permite aproximar 

as causas dos Panteras com o dos Palestinos na década de 70 no denominador comum que é a 

falta de qualquer território, de qualquer propriedade. Expropriados, aos Panteras resta a sua 

comunicação, sua propagação sonora que, adensada, dá voz ao fantasma e assusta aos 

senhores no seu próprio reflexo: na exposição das armas, que Genet chama parodicamente de 

“desfile militar”. E essa parada militar só vai “funcionar porque é provocada pelo desespero, 

eles sabem exagerá-la graças ao patético da situação: perigo de morte, e mortes reais, pavor 

dos corpos e dos nervos”354. Na impossibilidade de um território que é um domínio dos 

Senhores; de uma comunidade baseada na identidade que lhes fora apropriada; e, 

conseqüentemente, de uma política emancipatória, pois a imunidade da Self-defense 

sucumbia à tanatopolítica travestida de “inclusão social” que se firmava nos anos 80; a 

revolução Negra empreendida pelos Panteras convergia em seu “fracasso” na definição trágica 

batailliana.  

Mas antes de se deixar cair no fatalismo, seria preciso retomar as implicações políticas do 

trágico, a sua dimensão conflitiva e de contestação cultural na produção do heterogêneo. No 
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aspecto social, os elementos heterogêneos são considerados por Bataille sob três matizes: do 

imperativo, do mais baixo e do subversivo. O heterogêneo imperativo aparece no mais alto das 

representações de dominação, que ditam as leis e que estão acima delas, como no caso dos 

representantes da nobreza e dos regimes totalitários, mas que subsistem em formas menos 

evidentes na organização do capitalismo atual.  Sob esse aspecto o heterogêneo possui um 

caráter imperativo, em que o elemento alto é dito ativo em relação ao baixo porque em 

primeiro lugar é o alto que exclui o baixo. “Assim a nobreza excluí a população, os 

matemáticos excluem o real, Deus excluí o diabo, a religião excluí a feitiçaria.”355
 Os termos 

heterogêneos imperativos entram em conexão com os homogêneos no sentido de sua 

conservação. Assim, o exercício de poder sobre as populações são a tentativa de um domínio 

social homogêneo. Já os elementos mais baixos do heterogêneo social são aqueles que 

figuram os restos na sociedade, que aparecem como o radicalmente outro e, na sua simples 

aparição, já contestam a homogeneidade social e ficam caracterizados como homens de 

margem, desses que por vontade própria ou circunstancialidade atravessam a ordem imposta. 

Um outro elemento heterogêneo social aparece em formas subversivas. “Essas formas 

subversivas não são outras que as formas inferiores transformadas em vista da luta contra as 

formas soberanas. A necessidade própria das formas subversivas exige que o que é baixo seja 

alto, e o que é alto seja baixo, e é nessa exigência que se exprime a natureza da subversão”356. 

Parece-me que nesse ponto Bataille converge na tomada de consciência do heterogêneo mais 

baixo da sua potência subversiva sobre o mundo homogêneo, assim como sobre o 

heterogêneo imperativo. O heterogêneo em sua aparição já contesta o homogêneo, mas 

quando toma consciência da sua contestação a sua visibilidade toma o caráter de subversão. 

Assim, uma dimensão política da heterologia é a contestação do servilhismo explicito na 

homogeneidade ou no heterogêneo imperativo, que nos últimos séculos quer realizar uma 

humanidade servil apta a fabricação, ao consumo racional e conservação dos produtos e 

perfilando a vida, seja qual for, como uma mercadoria. A subversão seria assim um movimento 

alterante de uma revolução que principia na tomada de consciência, não necessariamente 

racional, do heterogêneo subvertendo e abalando  o mundo homogêneo.  

A identificação do heterogêneo no homogêneo social é uma tarefa complexa que se desvia da 

realização histórica. Isso porque, como foi visto acima, o heterogêneo imperativo compactua 

com o homogêneo no sentido de sua conservação. Enquanto que o heterogêneo subversivo 

consoante ao seu poder de aparição, não cessa de desaparecer para escapar da apropriação, 
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às vezes mesmo assumindo aparências homogêneas. O heterogêneo estaria no trânsito que 

ora favorece a apropriação de seus vestígios na conservação homogênea, e que ora faz seus 

restos tomarem um sentido de subversão da ordem instituída.  É nesses limites de 

possibilidades que, no momento de crise da democracia na Europa nos anos trinta pressionada 

pelo totalitarismo nacionalista e o socialismo, Bataille intui uma identificação do fascismo na 

forma democrática do governo dos EUA no panorama da homogeneidade liberal357. Identifica 

que os elementos capitalistas que solicitam a manutenção por um Estado forte para a 

homogeneidade social e fundamentais à sua exploração, são da mesma base do fascismo. 

Consciente do jogo dos restos do heterogêneo, no artigo O problema do Estado358, Bataille 

empreende uma revisão da tradição dialética hegeliana e marxista, revendo o sentido histórico 

progressista que garantiria a realização de um mundo melhor. Por sua vez, a revolução toma 

um sentido que atualiza aquilo mesmo que a faz acontecer: uma consciência trágica que une 

as massas no desespero.  Campillo, na leitura do problema político fundamental anunciado por 

Bataille, afirma que não se trata de conquistar e reorientar o aparato do Estado e nem destruí-

lo por completo, trata-se de limitar “desde dentro” os seus poderes totalitários359, como a 

identificação de um certo fascismo no governo democrático. Tal limitação “desde dentro” 

corresponde em manter a angústia e o incômodo das massas a respeito de um por vir 

instituído. Essa limitação estaria dada ao se assumir a produção do heterogêneo como 

finalidade da prática e da existência social360. Nesse sentido, Bataille aponta duas direções: a 

do totalitarismo que coloca o heterogêneo imperativo como o fascista ou de uma comunidade 

universalista, aberta e sacrificial, no sentido da produção do heterogêneo não imperativo. Nos 

termos políticos, contra o totalitarismo do heterogêneo imperativo, ele evoca uma 

comunidade sem identidade, sem Deus, sem Estado, e mesmo sem política. Uma comunidade 

sacrificial, inacabada, infinita, entregue a sua própria ruína, universal, acéfala, radicalmente 

impolítica361. E é esse inacabamento em dilaceramento que possibilita estabelecer uma 
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comunicação do outro para o outro, pois movimenta seres postos em jogo situados no limite 

da significação, do entendimento, da morte. Comunicação que atualiza o que movimenta 

desde dentro qualquer comunicação: a turbulência do contato, a transmigração de fluxos, uma 

abertura significativa que dá margens imprecisas ao entendimento. E na universalidade 

produzida que a comunidade acéfala não cessa de comunicar, universalidade que não 

converge nem ao consenso e nem a instituição, em que os elementos heterogêneos seriam 

liberados das alianças com as forças imperativas que definem e garantem o Estado. 

A visão revolucionária de Bataille fora descrita décadas antes da aparição do termo 

globalização, popularizado em fins da década de 80 do séc. XX para denominar o fenômeno de 

integração social, cultural e, fundamentalmente, econômico do capitalismo transnacional, 

definindo uma nova forma econômica e política hegemônica do ocidente e, respectivamente, 

reverberando na produção do espaço nas cidades. Trata-se, por certo, de outra universalidade 

que aquela requerida por Bataille, mas parece-me que esse panorama anunciado indicia 

alguma atualidade na aparição do heterogêneo imperativo em uma nova conjuntura político-

econômica que garante a junção de um Estado não totalitário, mas de atuação totalitária para 

garantir o liberalismo econômico. No início da década de 90 Saskia Sassen lançava o livro The 

Global City 362 , em que caracterizava a cidade global pela adequação ao modelo de 

descentralização industrial e avanço comunicacional que permitiriam ultrapassar os limites 

físicos dos Estados e ampliar o campo de atuação econômico das empresas. Nesse panorama 

as metrópoles do então primeiro mundo assumiriam um papel estratégico concentrando 

serviços especializados das empresas transnacionais e o controle do capital financeiro 

operando em escala mundial sobre as economias e Estados mundo afora. Na sequência, outras 

cidades grandes nas periferias mundiais foram globalizadas parcialmente, destoando do 

modelo ideal do primeiro mundo, e sucessivamente o processo de interligação comunicacional 

vinculado ao capital transnacional acaba por afetar outras cidades de menor porte. A realidade 

desse capitalismo mundial integrado é ditada por várias crises pontuais que salvaguardam o 

capital financeiro afetando política e economicamente diversos países num sistema de rodízio 

que pode ser resumido na sequência da implantação industrial, da liberação de créditos, do 

endividamento interno, da inadimplência e do deslocamento do capital financeiro 

massivamente para outras regiões de interesse para angariar maiores lucros.  Processo 

facilitado pelos Estados subordinados a esse movimento. E que implica determinantemente 
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nos modos de vida das populações que passam por momentos de euforia com o consumo 

dirigido seguido de uma crise induzida desde o plano comunicacional.  

A passagem da ênfase da produção industrial para o modelo empresarial representa uma nova 

forma de atuação do capitalismo que no campo social, conforme Deleuze363, faz a passagem da 

sociedade disciplinar, caracterizada pelo controle do corpo coletivo necessário entre outros ao 

bom funcionamento da fábrica, para a sociedade de controle, caracterizada pelo controle 

individual e subjetivo a partir dos dispositivos de comunicação, necessário ao consumo 

dirigido. Tal mudança de ênfase, da produção para o consumo dirigido, reverbera nos 

dispositivos de controle que invadem tanto os espaços públicos quanto os privados. 

Retomando Esposito, o mundo globalizado, “esta espécie de publicização do privado tem 

entrelaçado-se cada vez mais com o fenômeno oposto de privatização do público” que 

associado a rede de comunicação, é definido pelos dispositivos de controle e de sujeição: 

“Barreiras divisórias, bloqueios da circulação das idéias, das linguagens, das informações, 

mecanismos de vigilância ativados em todos os lugares sensíveis, constituem cada vez mais 

formas de desvitalização (...)”364.  Nessa desvitalização programada todos os espaços são 

vigiados como potenciais locais de um crime numa atualidade da assertiva benjaminiana.  

Todos os passantes são suspeitos de antemão, são criminosos potenciais aos olhos do Estado e 

consumidores potenciais aos olhos das Empresas. Todos são suspeitos do crime inaugural: do 

crime contra a propriedade, essa forma de pilhagem legitimada e  instituída; do crime em não 

participar do consumo dirigido; do crime de não se subordinar às formas imperativas de 

comunicação. 

Nesse início do século XXI, o capitalismo se metamorfoseia demandando um regime político 

cada vez mais totalitário, às vezes assumidamente, como no caso Chinês, que possibilita um 

liberalismo praticamente ilimitado à exploração capitalista na medida da opressão social no 

resquício de um totalitarismo socialista. Encontro político e econômico que não deixa de ser 

um agrupamento de feixes (fascismo) na “reunião realizada dos elementos heterogêneos com 

os homogêneos, da soberania propriamente dita com o Estado”365. Nesse sentido, o modelo 

Chinês se assegura economicamente na ênfase no capital produtivo sustentado pelo Estado, 

que concentra maciçamente  os investimentos na indústria e na construção de obras públicas 

e civis.   O capital financeiro ainda é visto como meio, mas que vai paulatinamente, no tempo 

chinês, assumindo importância, assim como a ênfase na construção vai migrando para a 
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especulação imobiliária.  Para manter as altas taxa de crescimento anuais são construídas 

infindáveis cidades fantasmas, existem mais de 60 milhões de imóveis desabitados na China.  

No campo social, o controle da informação e a censura é a prática comunicacional do Estado 

Chinês. Através do órgão nacional e oficial de notícias,  a Xinhua News Agency, o governo 

determina  e controla as informações, produzindo a maior parte das matérias que são 

praticamente  distribuídas pelos veículos de comunicação, que temem represálias do governo, 

e, com esse artifício, dilui-se a sensação de censura da população. Assim, o controle se 

dissemina na produção do espaço, nas cidades fantasmas da especulação, na ordenação do 

trabalho em que se torna comum o funcionário dormir na fábrica, na produção de 

subjetividade que define a realidade desejante na caricatura de alguma liberdade. Nada muito 

distante de um por vir do capitalismo avançado, que talvez tenda ao encontro do modelo 

chinês cada vez mais liberalizado com o capitalismo financeiro trans-ocidental garantido por 

um Estado de características trans-totalitárias, convergência que atravessa a objetividade 

conflitiva. Nada mais atual, vigiante e punitivo. 

Em 10 de abril 1905, na China imperial, Fou Tchou Li era condenado pelo assassinato do 

príncipe mongol Ao-Han-Ouan ao Lingchi, que pode ser traduzido por Morte por mil cortes. 

Como o nome da pena já indicia, tratava-se do esquartejamento vivo do condenado 

lentamente em pedaços na praça pública. Georges Dumas, publicou uma das fotos366 desse 

suplício em 1923, no seu Tratado de psicologia que foi apresentado a Bataille dois anos depois 

por seu psicanalista Borel. Além dessa foto, restam cinco imagens desse suplício, e elas 

retratam o processo do jovem perdendo seus membros, com o peito aberto, com coração e 

vísceras à mostra e dilacerado até sobrar uns pedaços no chão ao lado de sua cabeça. Como 

heterólogo que era, Bataille coletava “documentos” do heterogêneo para movimentar suas 

escritas. Mas além do impacto violento da imagem, ele ficara intrigado com a observação de 

Dumas, como atenta Augusto Borges, de “que, por piores que fossem o meticuloso trabalho 

do carrasco e as dores da vítima, o que se via em seus olhos revoltos era uma expressão de 

êxtase”367. Provavelmente o supliciado estava sob efeito de ópio, yen pox de Burroughs, mas 

talvez a dor para além do suportável o lançava para fora de si, subsistindo os olhos que já nada 

veem mergulhados na exterioridade e no riso abismal que completa sua expressão iluminada 

desde dentro e visceralmente posta para fora.  Essa experiência limite remete ao mito da 

morte de Orfeu, dilacerado pelas Mênades, assim como às práticas dos sacrifícios Astecas no 
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período pré-colombiano com a retirada do coração e da pele do sacrificado em vida. Mas a sua 

atualidade é, antes demais nada, mostrar a dor dos outros como uma possibilidade de 

retomada do heterogêneo, de uma vida trágica que não cessou de escorrer pelos subterrâneos 

do século XX  numa solidariedade sacrificial, e que ao mesmo tempo não cessou de ser tomada 

como exemplo para controlar a vida via violência instituída, como no caso das duas grandes 

guerras, ou mais recentemente, das guerras contra o “terror”. 

Nesse sentido, o supliciado Chinês, essa imagem “ao mesmo tempo em êxtase e intolerável” 

que perseguiu Bataille daí em diante, é tomada fora da sua energia paralizante dada pelo 

impacto e pela repetição atormentadora que tende a banalizá-la – como bem sabem fazer os 

meios de comunicação de massa. Resta nela aquilo que ela movimenta, sua potência alterante 

sobre o pensamento e sobre os modos de vida, aquilo que ainda, talvez como nunca, nos 

assombra e seduz. Aquilo que nos traz repulsa a ordem instituída e nos solidariza com o 

supliciado. A violência anunciada no crime contra o heterogêneo imperativo representado no 

príncipe assassinado é a liberação das forças heterogêneas que no corpo individual aparece no 

êxtase do supliciado. Imagem em nada paralisante, imagem que impele a atravessar o “apesar 

de tudo” da condenação dada de antemão a cada um no campo social. O supliciado, excretado 

do corpo social, assumindo seu crime aos olhos turvos da lei, revira seus olhos no êxtase e ri 

profundamente aderindo à morte – penso no “Masacre de East St.Louis” em 2 de julho de 

1917, na cidade em chamas  e nos negros que tinham como opção ou morrer queimados 

dentro de suas casas ou a tiros na rua, e também nos refugiados que se lançam no mar fugindo 

da Síria em 2015, pois se ficarem o destino certo e breve é a morte por assassinato. O 

supliciado se excreta e prática a sua exclusão até o ultimo pedaço, até seus restos de cada mil 

pedaços. Imagem radical que tem algo a nos dizer, e que talvez seja esse o “negócio da China”. 

A comunidade sacrifical, sem pátria e sem propriedade, que ela evoca se lança naquilo que 

chamo de práticas de exclusão: uma reação subversiva ao heterogêneo imperativo 

compactuado com o capitalismo mundial integrado. Subversão que atravessa o sentido da 

palavra de ordem “inclusão social” que, vista fora da perspectiva histórica, não passa da 

inclusão massiva no consumo dirigido.  Trata-se, portanto, de provocar em cada qual a 

exclusão dos processos de captura e desvitalização que conformam as realidades 

contemporâneas. Para Esposito trata-se de preservar “zonas de silêncio” de difícil captura 

pelos dispositivos de apropriação e de controle.  Mas trata-se também de produzir o 

heterogêneo subversivo, fazê-lo aparecer no campo social sem ser capturado. Talvez essa 

produção seja antevista num impulso revolucionário que se aproxima mais da insurreição que 
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na sua emergência, movimenta e escapa à qualquer estado. Insurreição que assombra o 

cotidiano. 

A revolução negra requerida por Bataille na coincidência da teoria européia, o marxismo, e o 

êxtase das culturas africanas, parou na finalidade tanto do êxtase ao preceito religioso, quanto 

do negro americano colonizado, que para acertar suas contas solicita a sua identidade 

idealizada no passado e a propriedade semelhante àquela de seus algozes. Parou na estratégia 

do capitalismo em se apropriar do heterogêneo assim como a religião tenta se apropriar do 

sagrado. Estranha detecção de interrupção, de corte, de mil cortes, que na vontade 

revolucionária, se lançando fora do acontecimento histórico, parece requerer desde o menor 

pedaço uma ética de soslaio. Uma ética escrita em papel embolado no pulso do poema de 

provocação semântica que não enuncia lei comportamental alguma. Que no limite da 

linguagem, garatuja que a política é o jogo entre a polis e o ethos.368 Polis concentra a 

definição de cidade constituída fundamentalmente numa dimensão pública, dada no fora. 

Ethos, por sua vez, significa originalmente morada, habitat dos animais, a interioridade  

condizente ao conjunto de normas de condutas adotado por um agrupamento de pessoas e, 

por conseguinte, aplicado em agrupamentos constituindo as cidades. Nesse encontro, os 

termos coincidem no conflito onde a polis coloca o ethos na exterioridade e o ethos faz a 

norma que é a diferença. Assim, como já não seria possível definir “uma só lei para o leão e o 

boi”369, a cidade não se garantiria na propriedade e, conseqüentemente, nem na apropriação 

enquanto sua prática e nem na imunidade enquanto sua resultante. Cidade em chamas, mas 

não para o exercício do controle, do poder e da opressão. Em chamas na fricção efusiva como 

a dos amantes que se entendem burlando o silêncio de um terreno baldio. A revolução, como 

preconizaria Bataille ao mirar a imagem do supliciado como intolerável, talvez tomaria em uma 

das frentes, em consonância com Esposito, uma “biopolítica afirmativa” no sentido do conflito 

contra cada forma de dominação que está ai e que ameace aparecer. Frente de conflito no 

campo sócio-político destinada, por exemplo, “contra o projeto de privatização da água, o 

relativo às fontes energéticas ou aquele destinado a questionar as patentes exclusivas das 

indústrias farmacêuticas, que impedem a difusão de medicamentos a baixo custo nas zonas 
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Apesar do termo política não ser formado pela junção das duas palavras, o que saliento aqui é que os 
dois significados têm um âmbito de convergência no entendimento do público. O termo política  é 
derivado do grego antigo πολιτεία (politeía), que indicava todos os procedimentos relativos à pólis, ou 
cidade-Estado. Por extensão, o termo política poderia significar tanto cidade-
Estado quanto sociedade, comunidade, coletividade e outras definições referentes à vida urbana. 
369

 Do poema de Willian Blake “O casamento do Céu e do Inferno”. Cf.  BLAKE, Wiliam. O casamento do 
céu e do inferno e outros escritos. Tradução de Alberto Marsicano. São Paulo: L&M Pocket, 2007. 
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mais pobres do planeta”370. Batalha contra a naturalização da propriedade sobre aquilo que 

ainda não foi apropriado e também tentando desapropriar aquilo que já está naturalizado 

nessa axiomática de captura do capitalismo. Em outra frente, não menos importante, trata-se 

do movimento de contestar a dominação do sujeito sobre cada um, dessa imagem dominante  

e reflexiva, de “quem você pensa que é”. Essa revisão do pretexto imperativo de cada 

existência coincidindo com o dispêndio improdutivo. Isso não se dá no conflito aberto e 

declarado mais do que  com os olhos no reflexo do incêndio. A contestação não acontece por 

ser contra a ordem instituída, mas na própria evidência da alteração, na aparição do outro 

heterogêneo já se contesta o mesmo e o homogêneo. Assim, uma desorientação aberta para o 

socius se concentra entre o sujeito fora de si e o corpo coletivo, desorientação na extração 

para o fora cuja prática é a experiência. A ênfase na potência alterante talvez seja um 

parâmetro autocrítico de uma revolução insubordinada, sem principio nem fim, sem 

promessas, feita de insurreições dispersas para outros modos de vida imprevisíveis e 

reinventantes a partir de práticas de exclusão e a exigência de sua irredutibilidade. O que me 

faz estranhá-la mais uma vez, pois talvez ela só seja possível nos subterrâneos das formas de 

controle.                                                       
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 Cf. ESPOSITO, Roberto. Op.cit. S/n. 



170 
 

   
 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 V -   A cidade expatriada, impropriedades, incapturáveis  

 

Se alguém tiver paciência e disposição de ler o meu livro (...) 

encontrará também essa afirmação: de que o ato sexual é no 

tempo o que o tigre é no espaço.  

                                                                                                                               A parte Maldita, Georges Bataille 
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A insubordinação dos fatos materiais. 

A noção de dispêndio, Georges Bataille 

 

Em novembro de 2015, voltando do trabalho, já um tanto cansado das agitações do ensino, 

desci do ônibus na região do baixo meretrício no centro de Belo Horizonte. Ia caminhando 

para a casa, eram cerca das 23 horas e se o meu olhar também não estivesse cansado, talvez 

eu não mirasse aquela cena.  A iluminação pública embaçando as vistas. Os comércios estavam 

fechados, algumas poucas pessoas circulavam pelas ruas na lentidão dos vagabundos em 

ziguezague ou na pressa linear dos trabalhadores e estudantes que não queriam perder a 

última condução. Nesse desarranjo de fluxos avistei uma ilha cinza como um viajante à deriva 

enxerga uma miragem no deserto superficial do mar. Do outro lado da rua havia duas pessoas, 

uma mulher mais velha e um rapaz jovem, recostadas no degrau de entrada de um prédio. 

Estavam debruçados na sombra, e suas roupas em gamas de poeiras aderidas se 

emaranhavam a ponto de não conseguir distinguir os limites precisos de seus corpos. 

Formavam uma espécie de casulo com trapos sujos sobrepostos e esticando as camisas sobre 

os joelhos. Um casulo prestes a ser irrompido. Detive-me por um instante no movimento 

agitado de seus braços e suas cabeças. O jovem, visivelmente demente, balançava a cabeça 

freneticamente enquanto avançava sobre a mulher num ímpeto convulsivo. Aquele 

movimento era tanto autista quanto de frenesi sexual. A mulher que parecia estar dopada – de 

cansaço, de droga, de sabe-se lá o quê - reagia tentando se afastar de alguém que lhe parecia 

familiar com gestos sem força. Sua reação era num ritmo que já admitia estar entregue aos 

possíveis de uma violação. Um pouco acima, apoiado do lado de dentro do portão metálico do 

edifício, o provável porteiro noturno olhava pela greta da grade acompanhando o desfecho 

daquela movimentação. Era um olho que nada vê e que se distraia na masturbação da cena 

agregando a ela um caráter de obscenidade. Não é possível precisar se o que eu vi foi uma 

situação de estupro, de amor entre desajustados, de incesto, de um ataque convulsivo, de um 

jogo desconhecido e inominável. Era uma cena abjeta e ao mesmo tempo -  e, talvez, por isso -  

estranhamente erótica. Não havia o que fazer ou compreender e, diante de tal ambigüidade, 

me restava adentrar na noite e caminhar para casa com aquela imagem-relâmpago que 

apagava e acendia me acompanhando no caminho até os dias que antecedem essa escrita.  

Talvez o que me assombrou nesse jogo de visibilidade foi a minha própria crueza que num 

ímpeto imediato me confundia com alguma insensibilidade e frieza, pois passei por ali e não 

reagi àquele fato, não me intrometi no acontecido. Sob esse aspecto sobressaem as críticas 
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morais que interrogam os fotógrafos de guerra entre socorrer as vítimas de um ataque ou 

capturar o instante da dor. Instante provisório que captura algum vestígio da realidade na 

medida em que anuncia a disseminação do crime. Se me intrometer for uma disposição que 

me levasse ao extremo da situação, talvez não houvesse qualquer visibilidade. O olho entraria 

em choque. Eu desviava daquele acontecimento que me atravessou e só posso falar da sua 

imagem, isso que figura como documento do resto do heterogêneo. De uma imagem fugidia, 

de um instante que quase não participa da dimensão histórica daquelas pessoas e daquele 

espaço. Nesse sentido, o que resta é jogo entre a abjeção da cena e o erotismo perturbador na 

rua da cidade. Uma irresistível atração que, talvez, somente assim consiga fazer daquele 

acontecimento uma tragédia humana. O que aconteceu ali no meio da rua, sob a sombra, 

talvez seja uma insurreição, mas contra quem? Talvez não haja um inimigo imediato e seja 

preciso reformular a pergunta a partir daquilo que ele evidência e, assim, marca a contestação. 

O olhar desfocado da história, me parece indiciar uma reformulação mítica sobre o acontecido, 

mas que talvez não se estacione por ai e retome uma história estranha. 

De imediato, o acontecido faz aparecer o monstro naquela tentativa de fusão conflituosa entre 

dois corpos num híbrido bicéfalo encapsulado prestes a explodir. O monstro só existe porque 

existe algo de humano nele, algo que é possível reconhecer como semelhante, mas também 

algo que te faz se estranhar, na medida em que te faz reconhecer em si mesmo aquilo que 

pensava que não fazia parte de si, que negava ou desconhecia. O monstro é, nesse sentido, o 

mais terreno e vil, o mais baixo e visceral, que se comparado ao astra, o cósmico, o sideral, ele 

abrange o caos. Ele se encontra e se movimenta caoticamente nos subterrâneos. Poderia dizer 

mesmo que ele só existe nos subterrâneos, ainda que seja um desses bem iluminados numa 

cobertura qualquer de um bairro nobre da cidade. O monstro é um dos habitante e um dos 

construtores da parte maldita na cidade. Como no conto A construção de Kafka371,  em que um 

ser monstruoso, nesse sentido, espécie de animal meio humanizado, vive construindo sua 

morada infindável debaixo da terra. Para ele não existe saída além de construir seu próprio 

buraco.  Seu buraco é sem saída, espécie de espacialidade desdobrada como uma distância 

                                                           
371 Cf. KAFKA, Franz. Um artista da fome incluindo também A construção. Tradução de modesto Carone. 

São Paulo: Brasiliense, 1987.  Construção que evidencia a espacialidade da experiência sintomática do 
construtor que reverbera na seguinte definição de espaço de Didi-Huberman: “Pois portamos o espaço 
diretamente na carne. Espaço que não é uma categoria ideal do entendimento, mas o elemento 
despercebido, fundamental, de todas as nossas experiências sensoriais ou fantasmáticas. (...) E que 
assim ele só aparece na dimensão de um encontro em que distâncias objetivas sucumbem, em que o aí 
que se ilimita se separa do aqui, do detalhe, da proximidade visível; mas em que subitamente se 
apresenta, e com ele o jogo paradoxal de uma proximidade visual que advém numa distância não menos 
soberana, uma distância que “abre” e faz aparecer”. Cf. DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que 
nos olha. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Ed.34, 2010. p. 247. 
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desorientante produzindo um espaço de crise, frágil e vulnerável “que mal resistirá a um 

ataque sério”372. Esse espaço anti-funcional e anti-arquitetural, oscilam entre o labirinto e a 

ruína, sempre a se alterarem. É sobre essa vulnerabilidade nesse espaço de crise, na eminência 

de arruinamento de si que se constituirá a experiência do construtor. A medida de seu risco é a 

da aderência ao espaço-tempo que habita. Em que cada movimento se indicia o signo de uma 

catástrofe e de um crime: “e com sua mudez e vazio a construção me saúda e reforça aquilo 

que digo”373. A perturbação do silêncio na construção evoca a presença imaginária de vários 

seres, apresentando diversos riscos à propriedade e à vida do construtor na medida em que 

sucumbem as distâncias e anunciam o encontro que será fatal. Essa abertura à experiência é o 

que inquieta-o, o que o faz estranhar a própria construção, que já não é mais um espaço 

doméstico, mas uma interioridade incomodada e angustiante . 

“Completa inversão da situação: o que até então era um local de ameaça, na 

construção, se tornou lugar de paz, ao passo que a praça do castelo foi 

arrastada para o barulho do mundo e dos seus perigos. Pior ainda, também 

aqui, na realidade, não existe paz, nada aqui mudou: silenciosos ou agitado, 

o perigo espreita, como antes, em cima do musgo, mas eu fiquei insensível 

em relação a ele, fui solicitado demais pelos zumbidos das paredes.”
.374

  

O zumbido vai tornado-se cada vez mais forte, e, ao mesmo tempo, a percepção dele, na 

medida da impotência do construtor em resolver seu problema de segurança e 

conseqüentemente na sua entrega à experiência, ao risco. A partir daí abandona seus projetos: 

“cheguei a um ponto em que não quero absolutamente ter certeza”.375 Renuncia ao trabalho 

diante das conjecturas,  e com ele qualquer perspectiva ideal. E na renuncia, “tudo continuou 

inalterado”376. Ou seja, nesse mito contemporâneo, a experiência não é programável, ela está 

aí, pode até ser desejável, mas escapa de ser o objeto do desejo. A sua aquiescência 

deliberada é a negativa de seus limites. No caso limite em questão, é a morte que não vem.  

Essa aderência do espaço com o homem em sua monstruosidade é a cisão do 

antropomorfismo para a aparição de uma realidade insubordinada, fora da ordem dominante, 

heterogênea. Toda crítica ao antropomorfismo que faz do homem “uma fase intermediária 
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 KAFKA, Franz. Op.cit. p.71. 
373

 Ibidem. p.85. 
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Id.ibid.p.97-98. 
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Id.ibid.p.104. 
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Id.bid.p.106. 
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entre os macacos e os grandes edifícios”377 alastra-se às formas de sua realização amparada  

no projeto, no trabalho, na ordem, na imunidade, na homogeneidade. Essa imagem 

dominante do homem é posta em crise na catástrofe da sua representação, catástrofe que 

corresponde no espaço à chaminé da fábrica ou os muros das prisões – estendido a todas as 

instituições – desmoronando diante do sujeito de um jeito bem estranho. Esses elementos 

espaciais determinantes dos modos de organização e de realização do trabalho e em forma 

falocêntrica no caso da chaminé, que tem sua reverberação no panóptico da prisão, 

juntamente com os monumentos, são o retrospecto da imagem dominante do homem branco, 

heterossexual, razoável em idade produtiva, qualquer. São, nesse sentido, a sua “evolução 

natural”. E, portanto, a análise crítica de seus hábitos e de sua realização talvez anteveja 

alguma contestação à própria produção do espaço das cidades. 

Na crítica ao relatório Kinsey378, sobre a sexualidade do cidadão branco norte americano 

realizada em fins da década de 40 do séc. XX, Bataille379 questiona a ênfase quantitativa e a  

coisificação dos fatos sexuais. Contra o reducionismo das representações mecânicas da 

sexualidade em porcentagens e categoriais como a masturbação, jogos sexuais, relações 

conjugais ou não, bestialidades e homossexualidade, ele vai de encontro “às verdades íntimas” 

que tais práticas anunciam. Os próprios autores do relatório compreendem que as estatísticas 

levantadas a partir de milhares de entrevistas, correspondem a histórias que perpassam por 

frustrações, dores, desejos insatisfeitos, desapontamentos, situações trágicas e de completas 

catástrofes. Essas situações que perpassam as verdades íntimas, marcam a veridicidade no 

sentido de algo irredutível, de algo que escapa a probabilidade científica. Algo que é tão 

improvável quanto impróprio.  Algo que corresponde inicialmente em aproximar a sexualidade 

da animalidade, na concepção batailliana que a coincide com o totalmente outro, com o 

sagrado e o heterogêneo. Em tal aproximação, a animalidade do homem é exatamente aquilo 

que lhe escapa, que escapa de sua consciência e de qualquer objetivação. A partir da 

impossibilidade de coisificação da  exuberância animal que está dada na sexualidade humana, 

Bataille traça uma contraposição a outra atividade humana, essa, por sua vez, redutora por 
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 Cf. Verbete Arquitetura do Dicionário crítico de Bataille. In: BATAILLE, Georges. A mutilação sacrificial 
e a orelha cortada de Van Gogh. Tradução de Carlos Valente. Lisboa: Hiena editora, 1994. p. 90. 
378

  O Relatório Kinsey compreende uma extensa pesquisa sobre a sexualidade do norte-americano 
branco, sua publicação entre os anos  de 1948 e 1953 provocou bastante polêmica pois certos dados 
chocavam a estrutura clássica da família americana, como, por exemplo, que 92% dos homens e 62% 
das mulheres se masturbavam. O relatório foi motivo de sensacionalismo e foi um dos responsáveis pela 
chamada “revolução sexual”. Cf. KINSEY, Alfred; POMEROY, Wardell; MARTIN, Clyde. Conducta sexual 
del Varón. México: Editorial Interamericana,1949. Cf. KINSEY, Alfred; POMEROY, Wardell; MARTIN, 
Clyde; GEBHARD, Paul. A Conduta sexual da mulher. Rio de Janeiro: Atheneu, 1954. 
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 Cf. La Revolution sexuelle et le ‘Rapport Kinsey’ In: BATAILLE, Georges. Oeuvres complètes t.XI. Paris: 
Gallimard, 1988. p.339-360. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Masturba%C3%A7%C3%A3o


175 
 

   
 

excelência: o trabalho. O trabalho, além do sentido de tortura que sua etimologia se impregna, 

ele é a via da consciência pela qual o homem sai da animalidade. Através do trabalho 

adquirimos uma consciência clara e distinta dos objetos reforçada no âmbito da técnica e da 

ciência. A exuberância sexual, por sua vez, nos distancia da consciência. Essa contraposição vai 

induzir uma  conclusão que não deixa de ser uma redução próxima àquela da ciência: a de que 

o trabalho, principalmente o físico, diminui o apetite sexual380. Aqui uma atualização sobre o 

executivo workaholic que no ápice do stress urina sangue. Ao mesmo tempo a sexualidade 

mais bestial, qualificada de imunda se opõe ao extremo à redução do homem à coisa. Nesse 

sentido Bataille anuncia seu corolário: “A ‘animalidade’, ou a exuberância sexual, é aquilo pelo 

qual não podemos ser reduzidos à coisa. A ‘humanidade’ ao contrário, no que ela tem de 

específico, no tempo do trabalho, tende a fazer de nós coisas, ao custo de nossa exuberância 

sexual” 381 . A contribuição do Relatório Kinsey seria, portanto, servir de base para a 

contestação da redução e da coisificação do mundo, que tem um de seus contrapontos na 

exuberância sexual que em sua irredutibilidade não cessa de indiciar o heterogêneo. É por ai 

que Bataille anuncia a revolução sexual de seu tempo, compreendendo-a para além de uma 

reformulação moral, indo mesmo na contestação de qualquer moral. 

Talvez tenha sido o sentido de uma bestialidade, de uma sexualidade imunda que tenha me 

estranhado naquela situação de rua, que tenha me lançado na “noite dos animais”. Um 

desconcerto  perturbador que insiste na pergunta de alguma insurreição sexual? 

Estranhamento aberto como possibilidade de contestar aquilo que o realiza enquanto uma 

opressão e celebrar aquilo que escapa dessa mesma opressão e que, na evidência de algo 

irredutível,  contesta-a ainda mais. O que seria uma revolução sexual, no rastro de Bataille, do 

que uma contestação à homogeneidade, ao imperativo do trabalho que na tomada de 

consciência, objetiva o mundo e o reduz. Contestação que assume uma de suas formas na 

exuberância sexual, naquilo que, portanto, não pode ser objetivado e escapa. Daí o interesse 

de Bataille, como foi visto acima, em Sade382, na pletora sexual que opera na excreção, no 

escape da apropriação, cuja produção é a prática de exclusão da homogeneidade. Mas como 

esse lançar para fora do domínio homogêneo corresponderia a um alcance social que a 

caracterizaria como uma revolução? Talvez a revolução fique para trás, mas talvez ainda haja 

algum alcance dela na sexualização exuberante da humanidade que não se constrange nas 

formas apriorísticas de dominação. 
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Na leitura que faz de Sacher-Masoch, Deleuze383 relativiza o par contrário e complementar de 

Sade, sintetizado no binômio sado-masoquismo na relação sexual baseada na dominação e na 

subordinação e busca a frieza e a crueldade como potência de reinvenção do humano e de 

suas relações. Parte da produção literária de  Masoch foi agrupada no que ele nomeou de O 

Legado de Caim que “devia tratar de seis temas: amor, propriedade, dinheiro, Estado, guerra e 

morte (apenas as duas primeiras partes foram concluídas, mas nelas os demais já se 

encontravam presentes)”384.   Caim, do hebraico que significa lança, é a figura no antigo 

testamento do primeiro homicida que após seu crime parte em fuga para o leste do Éden onde   

funda uma cidade com o nome de seu filho Enoc.  Miticamente ele lança a humanidade no 

crime e funda o espaço para isso, a cidade. É esse seu legado que faz de cada pessoa um 

criminoso, da cidade uma construção criminosa, e de seus espaços locais de crimes.  Nesse 

sentido a pretensão de grandes temas de Masoch é condizente ao legado mítico inaugural, 

abrangendo a herança de crimes e sofrimentos que deles derivam e que recaem 

incessantemente sobre a humanidade. Herança que se alastra e faz os governantes serem 

condenados como os assassinos385. Além dessa condenação que atravessa do mais alto ao mais 

baixo, Deleuze lê na transmutação da crueldade a descoberta do destino de Caim. 

Transmutação que vai de encontro ao sentido trágico da vida no qual a natureza avança com 

frieza sobre o homem - talvez no mesmo ímpeto em que um “peixe devora outro” ou que faz 

do “destino do homem o mesmo que o do animal”.  É desse encontro com a crueldade que 

emerge a possibilidade de transmutação do homem, que Deleuze anuncia como um modo 

singular “de, ao mesmo tempo, ‘dessexualizar’ o amor e sexualizar toda a história da 

humanidade”.386 Assim, essa transmutação – que prefiro pensar nos termos de uma alteração 

radical – vai provocar outros modos de existência que questionam as bases homogêneas atuais 

e que partem de um fio comum de desvio capaz de subverter desde dentro a homogeneidade, 

a saber, as práticas sexuais. 

O sado-masoquismo se encontra no extremo da crueldade classificável das práticas sexuais. 

Mas, em consonância ao “legado de Caim”, a dominação e a submissão também não deixam 

de ser o contrato social de uma maioria dominada. Para adentrar nessa dimensão social, seria 

preciso situar onde essas práticas sexuais extremas irrompem sobre o socius. Uma tarefa 

complexa, pela própria estrutura aparentemente fechada, íntima, dessas relações, mas me 
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 Cf. DELEUZE, Gilles. Presentácion de Sacher-Masoch:Lo frío y lo cruel. Tradução de Irene Agoff  

Amorrortu. Buenos Aires: Letra e, 2001. 
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177 
 

   
 

parece que em algum deslize – aqui, ainda fora da tomada exemplar e histórica - que 

correspondente ao fora mesmo enquanto aquilo que escapa da relação de dominação e 

retorna em reatividade, que a perversão sexual contribui para a subversão social. Se a 

perversão é um movimento do eu que considera o outro no extremo de sua objetivação, a 

premissa da frieza se coaduna à crueldade, no sentido em que o distanciamento que leva a 

coisificação do outro libera a crueldade sobre aquela idealização. Mas a frieza da crueldade se 

expande sobre a idealização, desmanchando-a para fazer aparecer um outro radical tão 

implacável quanto o castigo a que foi infligido ou se submeteu. E, nesse instante, a operação 

de dessexualização implica num salto de ressexualização.  Como coloca Deleuze sobre a 

perversão sexual: “Se dessexualiza Eros, o mortifica, para ressexualizar melhor a Tanatos”387. O 

limite dessa relação de dominação é o enlace de Tanatos, uma “alegria diante da morte” como 

dramatiza esse encontro as imagens de Fou Tchou Li, o supliciado chinês em 1910, em êxtase 

agônico, ou a “Dalía Negra”, o assassinato de Elizabeth Short, aspirante a atriz hollywoodiana, 

em 1947 cujo sorriso foi aberto de um lado ao outro da face388. Se a principio todo esse 

movimento repercute no sujeito da perversão, na produção do prazer no limite do horror, ele 

também não deixa de ser produção do heterogêneo, que escapa seja na re-subjetivação do 

que antes era objeto, ou se identifica nos restos da relação que chega ao limite quase 

subvertendo a morte, como na expressão em êxtase. Fazem ver aquilo que é abominável, 

desde dentro, fazem ver a intimidade enquanto entrincheiramento de si num corpo 

dominador. Mas também fazem olhar para fora. Olhar para um eu débil e ao mesmo tempo 

triunfante, ainda que instantaneamente, no supliciado. 

Se no sádico opera a expulsão do eu com todas as suas forças e conseqüências enquanto que 

no masoquista se afirma o eu débil na dor, esse encontro assume contornos transgressivos na 

imagem que interpela a ambos, como aquela da mulher-carrasco  anunciada Leiris: 

“(...) a mulher mascarada como um carrasco- ou, como uma rainha, 

decapitada – se ergue; e, mantendo-se de pé bem na frente dela com sua 

face a face de um Deus, o parceiro admira seu corpo, ainda mais magnífico 

pela ausência de rosto, que a faz a um só tempo mais verídica e 

inapreensível, e a transforma gradualmente numa espécie de coisa em si 

obscura, tentadora e misteriosa – resíduo supremo (...)”.
389

   

                                                           
387

 DELEUZE, Gilles. Op.cit. p.123. 
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 A Encontrada no mato mutilada com uma pose “artística” bastante parecida com Etant Donné (1946-
1966), realizada posteriormente por Duchamp.  
389

 Cf. LEIRIS, Michel. Le caput mortuum ou La femme de l’alchimiste, Documents, 1930, n°8, p.466. apud 
DIDI-HUBERMAN, Georges. A semelhança informe ou o gaio saber visula segundo Georges Bataille. 
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Figura de um entre dois, de um eu fora de si  e de uma possibilidade de restituição de si como 

“totalmente outro”, ela resta como “resíduo supremo”, como heterogêneo irredutível. Ela é 

cara de pele de Vênus sem rosto. E, ainda, conforme Bataille, sua “mascara é o caos de carne” 

em que “caos não é mais a natureza estranha ao homem, mas o próprio homem animando 

com sua dor e sua alegria aquilo que destrói o homem”390. Essa imagem que assombra os 

homens da escrita é a imagem de um mundo subvertido que contesta as bases ontológicas de 

uma humanidade que se olha à imagem e semelhança de Deus. Parece-me que aqui no 

extremo considerável das práticas sexuais, no feminino e na animalidade desprendidos da 

subordinação e da semelhança a um deus-homem que, na obscenidade, se anuncia o pior por 

vir. Feminino que anuncia o pior afligindo a linguagem  e que se alastra ao socius, como 

detecta Genet nas brumas das palavras: “Lemos algumas vezes, mas nos textos românticos, 

que o herói está noivo da morte: orgasmo, palavra francesa muito masculina mas abatida pela 

agonia, a morte, a mulher, a guerra, femininos franceses que tem a última palavra”391. 

Arriscando para além da última palavra, me parece que a subversão das práticas sexuais recai 

como uma avalanche sobre os modos de realizações sociais392. A insurreição que assume as 

imagens do feminino sem rosto e da animalidade não objetivável talvez seja uma das frentes 

daquilo que subsiste e movimenta tanto a “revolução negra”, junção de marxismo e êxtase 

sagrado, quanto da revolução sexual – ambas nos termos bataillianos -  de alguma dimensão 

erótica do socius. Trata-se, no face a face, de um ataque a realidade do homem branco e 

daquilo que fundamenta o ethos ocidental. Agora pode-se aportar no espaço desse ethos, que 

assume sua forma mais acabada na imagem da cidade contemporânea vista de longe com seus 

grandes edifícios falocêntricos e que clamam aos céus,  mas que não passam da “evolução 

natural entre o homem e o macaco”. Dentro e fora deles, espaços de controle social que se 

especializam cada vez mais, a ponto mesmo de diluir a polaridade público e privado, bem 

                                                                                                                                                                          
Tradução de Caio Meira, Fernando Schiebe, Marcelo Jacques de Moraes. Rio de Janeiro: contraponto, 
2015. p. 119-120. 
390

 BATAILLE, Georges. Le masque. Oeuvres complètes t.II, p.403-404. Apud DIDI-HUBERMAN, Georges. 
Op.cit. p.110. 
391

 GENET, Jean. Um cativo apaixonado. Tradução de  Cláudia Fares. São Paulo: Arx, 2003. p.237. 
392

 Nesse ponto de insubordinação dos pretensos pares masculino-feminino e da humanidade-
animalidade, poder-se-ia avançar sobre práticas sexuais diversas que não correspondem aos gêneros e 
vão nos limites das ocorrências biológicas, como propõe a filósofa Preciato, que investe na escrita a 
partir da sua transformação hormonal. Cf. PRECIADO, Beatriz. Testo yonqui: sexo, drogas y biopolítica. 
Buenos Aires: Paidos, 2014. Mas me parece que ainda se trata de uma reterritorialização da 
transgressão no domínio da sexualidade, e o que se pretende aqui é um pensamento sobre a 
transgressão dos limites, mais do que seu alargamento, ou seja, não se trata de ampliar o espectro das 
práticas sexuais, mas como ela se esparrama e transgride aquilo mesmo que a define. Nesse sentido, um 
questionamento da realização sexual, realização que é um imperativo da promessa do domínio social, 
estaria dada na subversão do gozo que interpela o gozador na seguinte indagação: quando você goza, 
quem ou o quê  goza em ti? 
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como a presença evidente do seu habitante baseada na semelhança do deus-homem que 

define o branco, trabalhador, heterossexual, razoável, qualquer. Nesses espaços de 

reprodução dos rostos dos professores, prelados, juízes, políticos e generais, são naturalizadas 

as relações de domínios subordinados aos poderes instituídos.  Todo um território de controle 

estabelecido é voltado para interioridade, seja daquele que controla garantindo sua 

propriedade desde o panóptico, seja a do controlado que se entrega nas janelas sem grades 

dos aparelhos de sociabilidades telemáticas para se salvaguardar do olho mágico. Todo o 

processo de subordinação e domesticação da vida, adquire sua correspondência nos espaços 

em que essa vida acontece e cuja alternativa imperativa é o consumo dirigido. A esse espaço 

normatizado e instituído de modo global por um capitalismo avançado, Cortés393 identifica 

locais de resistência que ele chama de espaços queer – palavra que de modo geral designa 

pessoas que não seguem o padrão da heterossexualidade ou do binarismo de gênero. Sem 

defini-los, ele delineia espaços que pervertem os códigos instituídos da cidade, que estão 

coadunados a temporalidade que os coloca em trânsito, em inacabamento e no entre. Eles 

correspondem a atitudes de experimentação, mais do que características apriorísticas, não 

podem ser instituídos, além de confrontarem a axiomática da propriedade hegemônica e, de 

algum modo, produzirem o movimento alterante. Nesse sentido se aproximam da noção de 

espacialidades da experiência. 

Mas o sentido “insubordinado” ainda em conformidade com Bataille, não é o de 

contraposição, mais do que o de contestação na própria evidência, no resto que lança ao 

irredutível. E o que se evidencia mais do que uma democratização da propriedade ou de uma 

socialização dos bens e da produção, é a inadequação da espacialidade da experiência à 

propriedade, tanto no seu sentido instituído, quando no movimento de escape a qualquer 

apropriação, o que ainda deriva de sua caracterização enquanto imprópria, que vai de 

encontro àquilo que escapa da norma e é considerado obsceno.  Na genealogia da moral, a 

propriedade é o roubo inaugural, é tomar posse de algo que a principio não pertencia a 

ninguém, atuando nos moldes parecidos da perversão que “objetifica” a exterioridade. 

Retomando o “legado de Caim”, o homicídio, a morte do homem pelo homem, é o primeiro 

crime, que é seguido da apropriação, da construção de uma cidade, da instituição da 

propriedade. Mas se um homem que mata o outro não deixa de ser um crime contra a 

semelhança divina, a cidade talvez tenha, apesar de todo esforço homogeneizante, sido erigida 

para contestar uma propriedade original, aquela igualmente legitimada na semelhança divina. 
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 Cf. CORTÉS, José. Políticas do Espaço: Arquitetura, Gênero e Controle Social. São Paulo: Editora Senac, 
2008. p.207 
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As reterritorializações da cidade fazem dela a promessa de um Éden criminoso. Trata-se da 

cidade objetivada para legitimar a propriedade sustentada pelo deus-capital que oferece a 

cada cidadão-adão a possibilidade de consumo dirigido, enquanto, vez em quando, aparecem 

uns filhos peregrinos, desses que atravessam os jardins, atravessam as terras, as propriedades 

e as pátrias.  

A Godiva do Irajá atravessa a cidade no cavalo branco pela noite suburbana, toda nua e 

levando um míssil Exocet394. Imagem obscena que, além do não visto e do risco eminente de 

morte, anuncia o movimento de desaparecimento. O desaparecimento se coaduna ao 

impróprio no escape à apropriação homogeneizante no sentido de uma prática de exclusão – 

de excreção no léxico batailliano – que a seu passo peregrina para o limiar da morte. Trata-se 

de um jogo de desaparecimento, que na consciência do limiar escapa da captura do mundo 

homogêneo. E isso corresponde a uma expropriação tanto do espaço quanto dos sujeitos. 

Corresponde a uma terra expatriada, e pátria do latim deriva de pater que se refere aos 

antepassados, ao pai e ao patrão, assim, corresponde àqueles que se aventuram, que 

peregrinam por essas terras, numa condição de sem pátria que é também sem antepassados, 

sem pai e sem trabalho submisso395.  

O sertão brasileiro em fins do séc. XIX e início do séc. XX era uma terra indomável  que não se 

submetia nem aos ditames da monarquia nem à recém república. É nessa terra expatriada que 

aparece uma forma mágica de escape, em que o jagunço, esse homem marginal e sem 

propriedade que peregrina pelo sertão, se transforma num elemento da paisagem, se 

                                                           
394

Diz a lenda que aproximadamente nos anos 1.000, a bela Lady Godiva ficou sensibilizada com a 
situação do povo de Coventry, que sofria com os altos impostos estabelecidos por seu marido. Lady 
Godiva ter-lhe-á apelado tanto que ele acordou conceder abatimento dos impostos com uma condição: 
que ela cavalgasse nua pelas ruas de Coventry. Ela aceitou a proposta e seu marido Leofric mandou que 
todos os moradores da cidade se fechassem em suas casas até que ela passasse. Somente uma pessoa, 
Peeping Tom, ousou olhá-la, e ficou cego por consequência. Ao final da história, Leofric retira os 
impostos mais altos assim mantendo sua palavra. Para uma versão contemporânea Cf. Clipe de Kátia 
Flávia (A Godiva do Irajá) com Fausto Fawcett & os Robôs Efêmeros, 1982, disponível em: 
https://vimeo.com/72511378 
395

 O questionamento da pátria em Nietzsche está dado na contraposição à Vanderland, país dos pais, 
pela Kinderland, país dos filhos e das crianças, que não pode ser traduzido com exatidão. Se encontra 
em Zaratustra nos seguintes termos: “Mas não encontrei a minha pátria em parte alguma; errante sou 
eu em todas as cidades e um decampar diante de todas as portas de cidades. / Estrangeiros, são para 
mim, e motivo de escárnio, os homens do presente, para junto dos quais meu coração, de pouco tempo, 
me arrastou; e sou expulso de todas as terras pátrias e mátrias. / Assim, amo somente a terra dos meus 
filhos [Kindeland], a terra por descobrir nos mares distantes; para ir a sua procura, icei minha vela. / 
Quero compensar nos meus filhos o ser filho de meus pais, e, em todo o futuro – este presente!” 
NIETZSCHE, Friedrich. Assim falou Zarathustra.Um livro para todos e para ninguém. São Paulo: Círculo 
do Livro, 1979. Tradução de Mário da Silva. p.133-134. 
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metamorfoseia em meio para desviar das balas. É o que Santiago396 identifica como um dos 

carismas bélicos que, juntamente com a capacidade de interpretação de sinais e de vidência, 

tornam o “corpo fechado”  fazendo do jagunço invulnerável. Sobre esse poder de desaparecer, 

escreve Santiago: 

“Existe uma outra série de carismas bélicos que não está relacionada 

diretamente com a invencibilidade, como, por exemplo a habilidade de se 

transformar em tronco, ou termiteira (‘cupim’), ou moita de capim, e o 

poder de desaparecer, ou de ‘envultar’. Uma expedição policial contra a 

messiânica e política União de Jeová da região do contestado mineiro-

capixaba levava consigo um ‘desenvultador’, para que os policiais 

localizassem os ditos fanáticos transformados em ‘árvore, cupinzeiro, 

murundu ou pau de cerca’”
397

.  

O desaparecimento como elemento de realização carismática398  se aproxima da noção do 

heterogêneo imperativo de Bataille  e vai produzir lideranças místicas e bélicas no sertão que 

contestam e resistem à ordem política daquela época.  Que chegam mesmo a produzir espaços 

como a cidade de Canudos no sertão da Bahia, duramente reprimida e  destruída entre 7 de 

novembro de 1896 e 5 de outubro de 1897  pelo exército republicano. Isso porque a 

dominação puramente carismática são inovadoras e oferecem uma ameaça ao padrão de 

dominação racional  e econômico (homogêneo), sendo necessária a sua adequação pela 

cotidianização399. Cotidianização que é a subordinação à tradição, o lastro dos antepassados; à 

família cujo pai é o líder, e à propriedade, que garante o trabalho e a produção do espaço 

subordinada aos interesses racionais e econômicos que privilegiam uma minoria dominante.  

Parece-me que é num sentido bem próximo da insubordinação à cotidianização que aparecem 

os “terroristas” como aqueles do ataque na cidade de Paris em 13 de novembro de 2015. São 

jovens de origem árabe nascidos na França, mas que são expatriados: não possuem o lastro 

dos antepassados; não tem pai, não são considerados cidadãos franceses pelos franceses; nem 

são adequados ao mundo homogêneo da racionalidade e do trabalho. Vivem no território do 

inimigo no limiar do risco, muito antes de ser cooptados pelo E.I. (Estado Islâmico).  
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  SANTIAGO, Luís. O Mandonismo mágico no sertão. Corpo fechado e a violência política nos sertões 
da Bahia e de Minas Gerais (1856-1931) . Pedra Azul: Edição do autor, 2015. p. 193. 
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 Ibidem.p.193. 
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 Versão sociológica de uma das modalidades de política dos três tipos puros de dominação em Max 
Weber: a tradicional vinculado à hereditariedade;  a racional econômico vinculado a propriedade e 
amparado na burocracia; e o carismático . Cf.   SANTIAGO, Luís. Op.cit. p.240. 
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 Id.ibid. p.207. 
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Quando a Godiva atravessa a cidade cerrada, um território inimigo,  ao qual ela não pertence 

apesar de ser esposa do dono, como coloca o mito, ela cega quem se atreve a vê-la pela fresta. 

A cidade enquanto o núcleo centralizador é contraposta ao que toma parte nela de modo 

excêntrico, fechada ao domínio homogêneo, ela emerge a parte maldita. Aparecem nela os 

moradores de rua se divertindo, as práticas escusas e inclassificáveis da vida na noite da 

cegueira peremptória.  Suas espacialidades no jogo de construção de realidades se aproximam 

da noção de informe Bataille, como espacialidades em alteração e inclassificáveis, que não se 

definem a priori e adquirem suas formas-moventes singularmente considerando as 

temporalidades no devir provocado pela experiência. Movimento que vai no limite de uma 

alteridade radical e daquilo que é “totalmente” outro como diferença expressa. E, nesse 

sentido, qualquer propriedade lhe escapa: seja a propriedade dos espaços que garantem a 

axiomática urbana; seja a propriedade das tecnologias disponíveis, como as que permitem 

conexões desejantes via telemáticas; seja a propriedade dos pensamentos sobre um assunto, 

que se garantem no limiar da construção de realidades mais ou menos ficcionais; seja na 

relação entre a atualização duma potência com os seus possíveis meios de manifestações, 

como formas de expressão de alteridades urbanas. Os fragmentos de espacialidades como 

campo do que é radicalmente outro, talvez permitam a narrativa, mais ou menos ficcional, de 

uma cidade parcialmente expropriada e imprópria. Expropriada porque ela se conecta a partir 

da suspensão temporária da propriedade e consiste na re-invenção cultural como forma de 

arranjo de sociabilidades. Imprópria, pois não se sustenta geopoliticamente, mas num 

conjunto de espacialidades heterogêneas e nos processos de subjetivação coletiva em suas 

experimentações.  Esses fragmentos conectados da cidade feita outra, consistem por 

espacialidades em transe delineando situações temporárias que subvertem a configuração da 

produção do espaço urbano e sua axiomática fundamental que naturaliza a noção de 

propriedade seja ela privada ou pública. Espacialidades da experiência em que os 

experimentadores formam sociabilidades colaborativas momentâneas cujos termos comuns 

são as diferenças expressas. Co-existe alguma espécie de cidade – se é que ainda se pode 

sustentar essa identidade -  onde parcialmente a noção de propriedade esteja colocada em 

xeque a partir da subversão dos usos dos espaços e em processos de subjetivações coletivas 

em ocupações colaborativas, criativas, insurgentes, subversivas, imprevisíveis. Cidade em 

dispêndio. Trata-se de uma cidade cantada em seus campos temporários, onde as ocupações 

não são uma superação completa da propriedade e, nesse sentido, seus labirintos temporários 

são inúteis. Não há alterações cristalizadas e nem funcionalidade alguma em se perder 

neles.  A experiência não é imposta na benesse de uma vida urbana melhor, pois o que 

aparece às vezes tende ao estranho e à diferença e, talvez, mesmo ao pior. E o estranho, 
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muitas vezes, desconcerta e assusta, escapa e faz correr. Mas deixo ao leitor a velocidade de 

seus passos. 

Aparecem, inevitavelmente, outras formas de viver e pensar as cidades que não são 

necessariamente melhores ou piores que as instituídas. São produzidas pela decisão que não 

pode ser programada e nem ter suas conseqüências inteiramente previstas. Diante de um não 

saber, um caminho tem que ser decidido. E, nesse sentido, a decisão engaja a responsabilidade 

da contestação no caminho do êxtase. Trata-se basicamente de uma transgressão de 

perspectiva sobre os modos de pensar e realizar a vida. De uma abertura privilegiada ao 

heterogêneo que, no caso em questão, é um limite ao pensamento sobre a cidade, emergindo 

um não saber que repentinamente salta a um gaio saber que não é somente um ato filosófico 

ou científico, mas também abertura à desordem e, no limite, ao próprio caos avançando sobre 

a produção de outras “formas” urbanas. Pode-se imaginar outra cidade a partir da revisão do 

paradigma de dominância da homogeneidade? Toda uma erótica territorial contestando o 

ideal, contra a razão, contra o trabalho em uma cidade heterogênea entregue ao caos? A 

erótica territorial não implica numa politização direta do sexual mais do que na abertura ao 

caos. Na visão que cega o homogêneo, faz aparecer uma cidade sacrificial, cujos maus 

presságios se antevê pelos cantos da cidade contemporânea. Uma contestação urbana radical 

seria, assim, atraída pelo “direito” ao buraco sem saída, ao seu próprio aniquilamento? 

Parece-me que para esse buraco se arrastam tanto uma cidade feita de pequenos gestos 

revolucionários, de insurreições contra o homogêneo hegemônico, e com ela todos os 

encantamentos reativos que engordam os campos disciplinares, quanto uma irredutibilidade 

trágica. Se, como afirma Bataille, “a humanidade só se reúne por um ditador ou por uma 

tragédia”400, a cidade enquanto esse espaço de agrupamento só pode ser um espaço de 

controle e de uma tragédia que não cessa de se anunciar: como um local de controle do crime 

da propriedade. Onde os criminosos podem se apropriar do que for com legitimidade – 

inclusive da vida alheia - enquanto criminosos ilegítimos são caçados e enjaulados. Só resta 

colocar mais lenha na fogueira e incendiar a cidade para ver o que sobra. O primeiro incêndio 

que se tem noticia na escala urbana aconteceu no dia 18 de julho de 64 d.C. em Roma e atingiu 

10 das 14 zonas antigas da cidade. Segundo uma das versões, o imperador Nero teria 

ordenado o incêndio com o propósito de reconstruir a cidade de modo majestoso e há ainda a 

versão complementar, de que ele provocou o incêndio para inspirar-se e poder produzir um 
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 “La vida exige que  hombres se reúnan, y los hombres no se reúnen más que gracias a un jefe o una 
tragedia”.  BATAILLE, Georges. Crónica nietzscheana. In: BATAILLE, Georges; CAILLOIS, Roger; 
KLOSSOWSKI, Pierre. Acéphale. Tradução de Margarita Martínez. Buenos Aires: Caja negra, 2005. p.130. 
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poema, como Homero ao descrever o incêndio de Tróia. Nessas versões coincidem a 

especulação imobiliária com a visão do “louco observando o incêndio”. O que resta dessa 

cidade em chamas, heterogênea, desfuncionalizada, não é a ruína das construções, nem os 

corpos carbonizados, resta talvez aquilo mesmo que escapa do poema inspirado: o prenuncio 

de uma catástrofe. Catástrofe como aquela mítica da Tróia em chamas videnciada por uma 

Cassandra desacreditada – a de orelhas lambidas pelas serpentes -  e cuja peregrinação a levou 

a fundar uma cidade com Zakíntio prenunciada pelos deuses, mas que não se sabe ao certo 

qual, e muito menos sobre como funciona ou sobre suas configurações urbanas. Cidade 

insubordinada, sem imagem, sem projeto, sem moral. Talvez como Numância, cidade na 

península Ibérica que foi sitiada e destruída pelas tropas romanas em 133 a.C., em que durante 

onze meses de cerco, sem alimentos e esgotados, os habitantes da cidade ao invés de se 

entregarem, se suicidaram. Cidade dos mortos, degolados, com sinais de canibalismo. Sobre 

esse documento do resto do heterogêneo, narrado na peça La Numacia de Cervantes401 e 

encenado em 1937 em Paris, escreve Bataille:  

“E é na medida em que a agonia e a morte entram na cidade que a dita 

cidade se converte na imagem de tudo o que, no mundo, pode exigir um 

amor total; é na medida em que se morre que toda a nostalgia do mundo 

perdido pode-se expressar agora através de um único nome, 

NUMÂNCIA”
402

. 

 Dessexualização do amor, erotização de uma história perdida da humanidade como aquela da 

cidade mítica fundada por Cassandra que também indicia um mundo perdido. Retomada da 

história do trágico. Que, em tempos de superexposição alienante, naquilo que faz surgir nas 

chamas, faz escapar do poema ou de um único nome um aforismo que coincide uma 

contestação de um mínimo ôntico com um sentido quase que imediato rumo ao irredutível, 

sentido que não cessa de escapar do sujeito e da cidade em uma vida insubordinada cuja 

vidência é inevitavelmente implacável, fria e serena: Quem é vivo desaparece. 
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 Disponível em: http://miguelde.cervantes.com/pdf/La%20Numancia.pdf 
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 BATAILLE, Georges. Crónica nietzscheana. In: BATAILLE, Georges; CAILLOIS, Roger; KLOSSOWSKI, 
Pierre. Op.cit. p.127. 
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