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Disciplinas oferecidas no 1º semestre de 2020 

 
Código: LIT816 - Turma: B - Nível: M/D - 60 horas - 4 Créditos 

Disciplina: Seminário de literatura comparada (MAURICE BLANCHOT, GEORGES BATAILLE 

ANTROPOLOGIA E LITERATURA, AMIZADE E RISCO) 

Professor(es): Aline Magalhães Pinto 

 

Ementa:  

O curso busca analisar e debater, do ponto de vista teórico, uma questão cada vez mais recorrente em Literatura 

Comparada, na esteira de uma tendência que nos ensina a ler escritas provenientes de culturas híbridas ou mesmo 

predominantemente não ocidentais: a dimensão antropológica do fenômeno literário. Não se trata de uma 

visitação à antropologia como disciplina, e sim uma busca por uma dobra reflexiva que ajude a compreender a 

força heterogênea e indecisa do literário, entendida como um dispositivo ou faculdade antropológica. Com esse 

objetivo, nossa proposta é colocar em conversação a obra de dois autores extremamente atentos a essa 

problemática: o crítico literário, ensaísta e romancista M. Blanchot e o antropólogo, historiador da arte e pensador 

da cultura G. Bataille. 

 

Programa:  

O curso pretende explorar, a partir da acentuada proximidade intelectual e a amizade entre os dois autores 

principais do curso M. Blanchot e G. Bataille se conhecem no final da Segunda Guerra, em 1943), o fenômeno 

literário, segundo uma exigência antropológica ligada à negatividade sem emprego traduzida pelo riso, pelo risco 

e pelo gozo. Essa exploração partirá do cenário contextual de elaboração discursiva do Imediato pós-guerra, para a 

qual Bataille e, sobretudo, Blanchot são protagonistas importantes. Georges Bataille dedicou-se, dialogando com a 

obra de G. Durand e M. Eliade, ao tema do sagrado e sua relação com o mundo moderno. Bataille pensa o sagrado 

como uma dimensão não submetida ao trabalho e à utilidade. Esta dimensão emerge, tanto em experiências 

extáticas capazes de suspender momentaneamente o mundo da cotidianeidade quanto nas experiências religiosas 

dos homens primitivos, como algo que se oferece à criatura humana de modo imediato. Estes estudos e reflexões 

tem um peso significante para a elaboração do pensamento de Blanchot e para ambos, a arte surge deste vazio 

ambíguo e silencioso pelo qual a criatura humana sente se terrivelmente ameaçada e incrivelmente estimulada. 

Como traço talhado no fundo escuro de uma caverna, para Blanchot e para Bataille, os gestos artísticos repetem o 

que há de doloroso e inapagável no movimento pelo qual a criatura torna-se humana nascendo de sua obra, 

gravemente ameaçada e incrivelmente fascinada pelo que dela emana. Partindo, portanto, de uma noção de 

sagrado que é anterior aos próprios deuses, Blanchot teoriza sobre a tarefa da arte literária no mundo 

contemporâneo. O percurso básico do curso será um debruçar-se, numa leitura corpo-a-corpo, sobre dois livros-

irmãos: La part Maldite (A parte maldita) e La part du feu (A parte do fogo), ambos publicados em 1949. 

Entrelaçados  pois como mostra Bataille, a parte maldita deve ser sacrificada, ela deve ser a parte do fogo -esses 

textos constituem uma reflexão sobre a literatura, sobre a criatura humana e o mundo moderno. Ao lado das 

leituras principais, incrementaremos o debate com textos que colaborem para aprofundar a discussão crítica sobre 

a temática. 
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