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Lascaux, grafismos pré-históricos e ergografia: Apontamentos sobre arte 

e ilegibilidade a partir de Georges Bataille e Roland Barthes 

 

Resumo: Partindo da relação de Georges Bataille com as pinturas encontradas 

em Lascaux e do interesse de Roland Barthes pelos grafismos pré-históricos, 

pretende-se compreender em que medida esses dois pensamentos se 

tangenciam. Seguindo uma intuição comum a Raul Antelo e Karl Erik 

Schollhammer, busca-se entender principalmente o lugar da ilegibilidade no 

trabalho dos pensadores franceses, bem a relação entre ilegibilidade, erotismo 

e o prazer do texto. Finalmente, propõe-se um olhar crítico sobre a arte/poesia 

contemporânea com base no que Barthes chama de ergografia. 

Palavras-chave: Arte, escrita, ilegibilidade. 

 

Para que a escrita seja manifestada em sua verdade (e não em sua 
instrumentalidade), é necessário que ela seja ilegível. 

 
Roland Barthes 

 
Ao menos, essa maneira de ver tem o mérito de substituir a 

interpretação mágica (utilitária), evidentemente pobre, das imagens 
das cavernas, por uma interpretação religiosa, mais condizente com 

um caráter de jogo supremo, que geralmente é próprio à arte e ao 
qual corresponde o aspecto dessas pinturas prodigiosas que nos 

chegaram do fundo das eras.  
 

Georges Bataille 
 
 

Como se sabe, um dos mais intrigantes patrimônios históricos franceses, 

a caverna de Lascaux, descoberta por quatro adolescentes no ano de 1940, foi 

uma das muitas obsessões de Georges Bataille. Em diversos momentos da 

sua obra ele discute aquelas imagens fabricadas há cerca de dezessete mil 

anos, desde um estudo publicado em 1955 – A pintura pré-histórica: Lascaux 

ou o nascimento da arte, reelaborado em 1957 na sua pesquisa sobre o 

erotismo e, finalmente, ao escrever sobre a relação entre erotismo e morte no 

livro As lágrimas de Eros, de 1962. Buscando compreender o fascínio de 

Bataille pelo homem de Lascaux, acerca do qual já se produziu extensa 

bibliografia, aproximamo-nos de um problema importante e menos desgastado, 

que é a relação possível entre a perspectiva batailliana das imagens pré-

históricas e o interesse de Roland Barthes, sobretudo em sua última década de 



vida, pelos primeiros grafismos humanos encontrados em pedras e ossos de 

grandes animais. Um vai encontrar na gruta francesa a própria origem da arte; 

o outro busca reconhecer nos grafismos um início mais remoto e menos 

utilitário para a escrita.  

Logo de cara eles são movidos contra o lugar-comum científico que 

reduz os fenômenos às suas meras manifestações (digamos, 

barthesianamente) naturais. No primeiro caso, basta considerar o contraste 

gritante entre a relação de Bataille com aquelas imagens e a afirmação de 

Henri Breuil, professor dos quatro descobridores e primeiro cientista a estudar 

a gruta, de que Lascaux é a Capela Sistina da pré-história (cf. NECHVATAL, 

2015). Apesar de espirituosa, é uma conclusão nada batailliana. Nenhum olhar 

mais distante do seu erotismo do que uma aproximação instantânea, 

simplificadora, daquelas imagens enigmáticas com o universo da arte 

quatrocentista. Pois, ainda que para Bataille a “clara e ardente presença” das 

pinturas de Lascaux seja a mesma que provocam todas as obras-primas de 

todos os tempos (Cf. BATAILLE, 2015), fascina-se não apenas com a 

exuberância das imagens vistas, mas com a beleza do que está para além de 

qualquer imagem. O sagrado, o desconhecido, o que dali ficou no que há muito 

desapareceu. Como afirma Karl Erik Schollhammer, ao analisar o diálogo entre 

Bataille e Blanchot, em seu livro intitulado justamente Além do visível: 

 
Blanchot argui que a arte pré-histórica, nesta perspectiva, está mais 
próxima à experiência moderna da arte do que, por exemplo, a arte 
clássica grega, marcada pela historicidade de seu projeto e que hoje 
nos parece mais “arcaica” do que as pinturas das cavernas de 
Lascaux. (SCHOLLHAMMER, 2007, p.102) 
 
 

Como poderia a arte moderna estar mais próxima dessas pinturas de 

17.000 anos do que da arte feita no Mediterrâneo há meros dois ou três mil 

anos, ou mesmo dos sublimes afrescos renascentistas de Rafael e Botticelli? O 

que determina essa distância, segundo Blanchot, é a historicidade do projeto 

da arte clássica; o fato de pertencer a um momento em que a representação é 

possível, desejável, quando a qualidade estética se referia sobretudo à 

figuração contida no objeto, na obra. A arte dita moderna é justamente aquela 

que se propõe a atravessar a obra e a representação, onde, como afirma Jean-

Luc Nancy (apud Schollhammer, 2007), a “presença não aparece sem apagar a 



presença que a representação gostaria de designar (seu fundamento, sua 

origem, seu sujeito)”. Nesse sentido, é mais curta a distância entre a 

sensibilidade moderna e a possível origem pré-histórica da arte, onde o que 

importa é menos o que se representa do que aquilo que se apresenta: a morte, 

o desconhecido. É isso o que encanta Bataille na Olímpia de Manet, por 

exemplo (tela em que nos revela uma Vênus muito diferente daquela retratada 

por Tiziano em 1550, apesar de remeter a ela), na medida em que a prostituta 

e sua criada negra parecem desafiar a crítica do “belo” e do “bom gosto”. É 

assim que Manet desloca a pintura de sua utilidade comunicativa, livrando-a de 

tudo aquilo que não diz respeito à sua essência, mostrando um gesto que 

dissolve o mito, a narrativa, privilegiando uma espécie de desaparecimento 

(sobram apenas as cores, formas, movimentos) – cujo “resultado é um 

sentimento de ausência em meio à plenitude da imagem” (SCHOLLHAMMER, 

2007, p.99).  

Para deixar mais clara esta correspondência entre as pinturas do 

homem de Lascaux e a arte moderna (ou pós-romântica), cabe voltar à 

associação proposta entre Bataille e Barthes, de algum modo já intuída por 

Schollhammer no livro que vimos citando, assim como no prefácio à edição 

brasileira de O Erotismo escrito por Raul Antelo, sobre o qual vamos nos 

inclinar daqui a pouco. Os dois cruzam o pensamento de Bataille com textos 

incluídos em O Óbvio e o obtuso, volume organizado postumamente; um deles 

em que Barthes pensa o trabalho de Cy Twombly, o outro sobre as 

semiografias do acefálico André Masson. Além disso, nos dois textos vemos 

sublinhada uma questão de interesse comum entre os pensadores franceses: a 

arte como dispêndio, resíduo de uma queima inútil, resultado de um excesso. 

 

Cy Twombly e o desobramento 

 

No quinto capítulo de seu livro, “O nascimento da arte – um diálogo entre 

a arte e a escrita”, Schollhammer percebe o quanto a analogia feita por Bataille 

“entre a natureza constitutiva da pintura e a sua realização na pintura moderna” 

(SCHOLLHAMMER, 2007, p.103) está próxima do relato genealógico feito por 

Barthes em O grau zero da escrita (seu livro de estreia), ao situar “a aparição 

da Literatura-objeto em Flaubert em função de uma escrita que não faz senão 



contemplar-se a si mesma, dando início a um processo de désoeuvrement que 

culmina na escrita branca de Camus, Blanchot e Cayrol” (idem). Esse 

desobramento refere-se, como vimos, a uma força capaz de atravessar a 

dimensão comunicativa (em seu sentido convencional), assim como de 

sacrificar a subjetividade ou a intenção autoral, bem como os temas enquanto 

eixos de representação. Além disso, esse movimento é uma “desobra” na 

medida em que, afastando-se do sentido e aproximando-se do gesto1, desse 

rastro das pulsões de um corpo, a arte volta-se não para as leis constitutivas de 

sua linguagem particular, mas à sua origem. Não se trata, é certo, de reavivar o 

mito romântico do artista original, pois 

 
“nascer” aqui se converte no traço que unifica não apenas os 
primeiros exemplos históricos de arte à essência imanente da arte, 
mas que também estabelece uma relação entre essa ontologia da 
arte e aquela característica da arte moderna, o que inverte 
genealogicamente a ilusão intrínseca da origem para uma 
emergência ou devir na sensibilidade artística atual. 
(SCHOLLHAMMER, 2007, p.103) 
 

 

O desobramento está ligado a uma perversão do sentido, virando ao 

avesso o signo que se tornou natural, cultural: um mito. É este o grande alvo de 

Barthes em Mitologias, por exemplo. Não é por acaso que os eventos de 

telecatch, sumo bizarro do espetáculo estadunidense, são tratados como 

fenômenos épicos; da mesma forma que na literatura de Marquês de Sade ele 

encontra a autoria de um “princípio de delicadeza”. O que interessa a Barthes, 

como já estamos fartos de saber, é encontrar no interior da linguagem (não 

existe um fora) formas de perversão do discurso, da lei. Daí seu percurso, 

muito irregular (não linear), em que se notam ao menos quatro diferentes 

etapas de destruição da linguagem, partindo da escrita-objeto que contempla a 

si mesma (Flaubert) rumo à escrita branca (Camus, Blanchot), passando pelo 

homicídio da escrita realizado por Mallarmé – como ele mesmo afirma em O 

grau zero da escrita – até chegar a uma quarta e última destruição, que se 

realizará através das escritas ilegíveis.  

                                                           
1
 “O que vem a ser um gesto? Algo como o complemento de um ato. O ato é transitivo, objetiva apenas 

suscitar um objeto, um resultado; já o gesto é a soma indeterminada e inesgotável das razões, das 
pulsões, das preguiças que envolvem o ato em uma atmosfera (no sentido astronômico do termo). 
Façamos a distinção entre a mensagem, que quer produzir uma informação, o signo que quer produzir 
uma intelecção, e o gesto, que produz todo o restante (o “suplemento”) sem querer obrigatoriamente 
produzir alguma coisa. (BARTHES, 1980, p.145-146) 



Há diversos textos de Barthes que tratam da ilegibilidade e de artistas 

que se dedicam, sobretudo a partir da emergência das vanguardas históricas 

no início do século passado, aos estranhos limiares entre o gráfico, o pictórico 

e o escritural.2 Seu livro Variações sobre a escrita, encomendado por um 

instituto acadêmico italiano, que Barthes desejava publicar ao lado de O prazer 

do texto (como se fez depois de sua morte), é um pequeno inventário dessas 

experiências, no qual defende uma perspectiva dissonante a respeito da 

escrita. Assim como Bataille, que se encontra particularmente atingido pela 

força das imagens pintadas pelos Cro-Magnons no interior da caverna de 

Lascaux,  atribuindo a tais pinturas o nascimento da arte, Barthes subverte a 

genealogia linguística convencional no que concerne à origem da escrita.  

Neste livro, Variações (...), publicado em 1973, atribui um possível início 

da escrita aos grafismos herdados do Paleolítico Inferior ou Médio (35.000 

a.C.), onde pela primeira vez pedras e ossos foram entalhados com 

instrumentos pontiagudos. Ele sabe, é claro, o quanto a sua voz se torna 

marginal no meio científico, linguístico, sobre o assunto. Mas afirma: “(...) a 

escritura não pode se reduzir a uma pura função de comunicação (de 

transcrição), como pretendem os historiadores da linguagem” (BARTHES, 

1980, p.140). Mesmo em livros bastante atuais sobre a história da escrita, ao 

menos naqueles em que se propõe uma historiografia “séria”, sua invenção 

continua sendo narrada como consequência de uma demanda contábil da 

civilização suméria (3.500 a.C.). Ou, nos casos em que a datação é 

relativizada, como no interessante (porém excessivamente esquemático) livro 

de Steven Roger Fischer (2007), encontra-se a distinção entre um antes e um 

depois da “escrita completa”, cujo primeiro requisito básico seria o de ter como 

objetivo a comunicação, além de dever relacionar-se à articulação da fala. 

Barthes, pervertendo a visão logocêntrica da linguística ocidental – que 

tende a avaliar no processo histórico da escrita um progressivo 

aperfeiçoamento, a culminar no sistema vocálico contemporâneo – vai 

entender que a escrita nasce, antes de qualquer relação com os fonemas, de 

um gesto. Do esforço muscular. De um corpo. Daí o seu prazer em atrelar as 

ranhuras feitas em ossos pelo homem do Mousteriano às experiências 

                                                           
2
 Sobre isso, ver meu artigo: MELLO, Marcelo Reis de. Escritas ilegíveis. Revista Todas as Musas, ano 07, 

nº2, Jan-Jun 2016. Disponível online em: http://www.todasasmusas.org 

http://www.todasasmusas.org/


estéticas das vanguardas do século XX, onde a representação é atravessada 

pela presença do corpo; onde o que se oferece ao olhar não são formas 

previamente conhecidas, mas escritas quase ou completamente ilegíveis. É 

caso do norteamericano Cy Twombly, ao qual se refere de modo mais ou 

menos vago em Variações, e a quem volta com mais profundidade em dois 

textos incluídos no livro O óbvio e o obtuso. É a partir de um desses textos que 

Schollhammer elabora uma intuição, acertada, na minha interpretação, a 

respeito de certas semelhanças entre o pensamento de Barthes e de Bataille. 

A intersecção ocorre, como se frisou acima, numa perspectiva da arte e 

da escrita como dispêndio, gasto, combustão inútil (além da utilidade). Tal 

ponto de vista se vincula ao problema da comunicação, crucial tanto na escrita 

de Bataille, onde a palavra assume uma nova possibilidade de sentido, quanto 

no processo do pensamento barthesiano sobre escrita e escrição. 

Considerando a sua tradução interna, a comunicação do ponto de vista Bataille 

só se torna possível no instante em que o sujeito desaparece (através do 

êxtase, da loucura). É um paradoxo da linguagem: ou ela se revela como uma 

experiência incompleta (em suas pretensões totalizantes), ou acomete 

plenamente o sujeito quando ele já não está mais ali para compreender o 

objeto. Esta interdição é o que leva Barthes a desprezar os significados 

(demasiado arrogantes) e valorizar a significância, o devir de sentido aberto 

pela perversão. No seu caso, entretanto, não se trata de uma experiência 

extática, mas de um satori, um discreto “sacode” na lógica causal das ações, 

capaz de confundi-las através de “circunstâncias pequenas, até ridículas, 

aberrantes, estapafúrdias, que despertam o sujeito para uma negatividade 

radical” (BARTHES apud SCHOLLHAMMER, 2007, p.106). Ou ainda: 

 
Considero os “grafismos” de TW pequenos satoris: partindo da 
escritura (campo causal, talvez: escrevemos, dizem, para comunicar), 
são como estilhaços inúteis, que nem chegam a ser letras 
interpretadas, que vêm anular o ser ativo da escritura, a malha de 
suas motivações, mesmo se estéticas: a escritura já não habita 
nenhum espaço, é totalmente demais. Não é neste limite extremo que 
começa verdadeiramente a “arte”, o “texto”, todo esse “para nada” do 
homem, sua perversão, seu esforço? (BARTHES, 1980, p.146) 

 

A “obra” de um artista como Cy Twombly se apresenta por um gesto que 

elide a autoria ou a autoridade do autor, mas que nos aproxima das pulsões 

que originaram o rastro de sentido, as texturas. Esta força, este trabalho 



enquanto ação visível nos traços ou letras quase desleixadas de Twombly, é o 

que Barthes chama de energon: uma experiência com o tempo, escrita onde já 

não nada há a ser decifrado, jogo (play) através do qual o leitor se põe a 

“contemplar retrospectivamente um movimento, o antigo devenir da mão” 

(BARTHES, 1980, p.156). A escrita é aqui um excesso, é “totalmente demais” 

porque se coloca no limite onde é atravessada pelo inútil, a futilidade que 

constitui o universo artístico, “todo esse para nada do homem”. Potlatch. 

Queima. Satoris que “rompem a causalidade da escrita, suas motivações de 

comunicação (...), em pequenas explosões que convertem a escrita numa 

atividade gratuita, que já não obedece a nenhuma causa, e assim torna-se um 

absoluto em excesso” (SCHOLLHAMMER, 2007, p.106). 

 

André Masson e o erotismo 

 

O prefácio de Raul Antelo à edição brasileira de O Erotismo, de Georges 

Bataille (originalmente publicado em 1957) começa e encerra com uma 

pergunta de Roland Barthes, premissa fundamental do prazer do texto: “O luxo 

da linguagem faz parte das riquezas excedentes, do gasto inútil, da perda 

incondicional?” (BARTHES apud ANTELO, 2014, p.19). O crítico argentino 

tangencia o tempo todo essa mesma questão, expondo algumas características 

da Teoria do Texto (em curso nos anos 1970), assim como o estudo feito por 

Barthes sobre o período asiático (ou textual, como ele prefere) de André 

Masson, um dos principais colegas de Bataille na aventura acefálica. É preciso 

ressaltar que Texto aqui assume a dimensão do desconhecido – é o que 

derruba a separação entre as artes – aquilo que nas semiografias de Masson 

indica um movimento incompleto entre o pictórico e o literário. Como nos 

lembra Antelo, a fase textual de André Masson “estabelece deliberadamente 

em seus trabalhos aquilo que Barthes ou Kristeva mais tarde chamariam de 

intertexto” (ANTELO, 2014, p.22), pois circula entre os gestos (e as práticas) da 

pintura e da ideografia chinesa. Mas “tal como acontece na intertextualidade, 

os signos asiáticos não são modelos inspiradores, mas condutores de energia, 

reconhecíveis pelo traço, e não pela letra” (idem).  

Essa última consideração serviria para pensar a presença e a atualidade 

da fase textual de Masson, principalmente no que se refere a um fenômeno 



iniciado no final do século XX, mais precisamente a partir da década de 1990, 

que ficou conhecido como asemic writing. Muitas das escritas assêmicas (ou 

assemânticas) produzidas até hoje, que podem ser encontradas facilmente na 

internet ou em alguns livros publicados sobretudo nos Estados Unidos, 

procuram estabelecer um vínculo entre os ideogramas (assim como outras 

formas de escrita arcaica) e a pintura ou o desenho. Independentemente de um 

juízo estético a respeito dessas experiências, é muito bem-vinda a escavação 

histórica que vem sendo realizada aos poucos, e que rastreia as origens dessa 

prática despojada de uma finalidade inteligível ou comunicável – por isso 

mesmo assêmica. Aliás, sabemos que as nossas vanguardas ocidentais foram 

beber em fontes geográfica e historicamente longínquas, principalmente os 

surrealistas, dissidentes ou não do grupo de Breton. André Masson, embora 

possivelmente desconhecesse estes exemplos, aproximava-se, com suas 

semiografias, de dois monges calígrafos do Império Tang (618 – 907 d.C.): o 

louco Zhang Xu e o bêbado Huai Su. Ambos produziram um vasto número de 

belos ideogramas sem nenhum sentido: uma arte, uma escrita do dispêndio. 

Barthes e Bataille decerto teriam gostado de conhecer essas duas figuras 

excêntricas do oriente antigo, onde “a escrita (imaginada ou real) aparece, 

então, como o próprio excedente de sua função” (ANTELO, 2014, p.23) e se 

opõe pervertidamente ao útil: 

 
A isso Bataille chamava erotismo, aquilo que se opõe ao útil. É o que 
Lacan ainda colocará como epígrafe-guia em seu seminário Ainda: o 
gozo é aquilo que escapa à regra da utilidade e é, finalmente, o que 
Roland Barthes, mesmo que com a prudência de uma pergunta, 
incluirá como premissa do prazer do texto: o luxo da linguagem faz 
parte das riquezas excedentes, do gasto inútil, da perda 
incondicional. (ANTELO, 2014, p.24) 

 

Ainda sobre a apresentação de Raul Antelo e ao vínculo entre a teoria 

do texto barthesiana e o erotismo de Bataille, cabe reiterar que ele se 

estabelece através da significância, isto é, de uma prática erótica da 

linguagem. Aquela que está para além da leitura de simples consumo, além 

inclusive da comunicação elaborada a partir de códigos previamente 

organizados (propiciada pelo mero ordenamento alfabético, por exemplo), na 

medida em que depende do prazer do leitor, até mesmo na vontade que este 

leitor sente de escrever o que lê:  



 
A significância que aí emerge situa o sujeito – sujeito entendido tanto 
enquanto escritor, quanto em seu caráter de leitor – no texto, porém, 
não como uma simples projeção, mesmo fantasmática, mas, acima 
de tudo, como uma perda, um dispêndio, um gasto, daí sua 
identificação com o gozo. Recua Freud, avança Bataille. (ANTELO, 
2014, p.21) 

 

Os textos de Schollhammer e Antelo cruzam-se em diversos aspectos e 

não por acaso versam sobre ensaios dispostos lado-a-lado pelos 

organizadores de O óbvio e o obtuso. Poderíamos ir além e falar dos textos 

sobre Erté, Réquichot, ou até mesmo daquele em que são percebidas as 

figuras de linguagem de um retórico Arcimboldo, que abre um espaço delirante 

de criação entre a pintura e a escrita. Também não custa lembrar que uma das 

primeiras, senão a primeira manifestação do interesse de Barthes pelas 

escritas ilegíveis se dá no início de 1971, quando o cineasta Hugo Santiago 

entrega-lhe um exemplar dos cadernos da argentina Mirtha Dermisache (que 

entre 1966 e 1967 já havia produzido um livro de 500 páginas recheados de 

grafismos). O impacto é sensível, tanto que ele, além de escrever uma carta à 

artista, ressaltando a “alta qualidade de seus traçados” e “a extrema 

inteligência dos problemas teóricos da escrita suscitados” por ela. É nessa 

carta, inclusive, que Barthes parece ter cunhado a expressão escritas ilegíveis, 

referindo-se aos grafismos de Dermisache. E o próprio professor do Collège de 

France arrisca-se a algumas experiências de escrita assêmica, não tão 

distintas esteticamente de alguns trabalhos da argentina.  

De qualquer modo, em todos esses exemplos, a lição talvez seja aquela 

que trazemos na epígrafe, e que pode ser encontrada no final do texto de 

Barthes sobre Masson: “para que a escritura seja manifestada em sua verdade 

(e não em sua instrumentalidade), é necessário que ela seja ilegível” 

(BARTHES, 1980, p.141). E logo em seguida, para encerrar seu ensaio:  

 

(...) enquanto o texto escrito deve debater-se ainda, e 
incessantemente contra uma substância aparentemente significativa 
(as palavras), a semiografia de Masson, vinda diretamente de uma 
prática in-significante (a pintura), realiza, no ato, a utopia do Texto. 
(BARTHES, 1980, p.141) 

 

A abside de Lascaux 

 



Em 1963, o então ministro da cultura da França, André Malraux, sente a 

necessidade de fechar a caverna de Lascaux para visitações do grande 

público, em virtude da alarmante deterioração das pinturas causada 

principalmente pela liberação de gás carbônico dos turistas. Exatamente duas 

décadas depois inaugura-se uma réplica da caverna, batizada de Lascaux II: 

um enorme bunker de concreto duplo localizado a cerca de 300 metros da 

caverna, construído após um penoso processo de cópia, feito em grande parte 

pela artista francesa Monique Peytral. Cerca de 90% das imagens originais 

podem ser vistas nesse espaço. Em 2015 nasceu um outro projeto, Lascaux III, 

com reproduções fac-símiles e cinco novas partes da caverna abertas ao 

público, incluindo réplicas de pinturas da Nave e do Poço, onde está a famosa 

pintura descrita por Bataille, do bisão com as tripas de fora e um homem com 

cabeça de pássaro caído tendo uma ereção (a única narrativa humana em 

Lascaux). Lascaux III segue em turnê por vários países do mundo até 2020. 

Finalmente, em dezembro de 2016 deve ser inaugurada em Montignacsur-

Vézère a galeria futurista Lascaux IV3, propiciando inclusive interação digital 

em 3D com as pinturas antigas e obras de arte contemporânea.  

Toda essa descrição histórica para que chegássemos à abside da 

caverna, a qual, graças à caótica sobreposição e embaralhamento de imagens, 

não pôde ser copiada. O teto da abside (que mede entre 1,6 a 2,7 metros de 

altura) é abundantemente decorado com essas marcas, sulcos e pinturas, e 

indica o uso de um andaime pelos homens do paleolítico (que parece 

comprovar a importância desse recôndito da caverna). Joseph Nechvatal 

chama o estilo encontrado na abside de brimful (transbordante), depois que 

Bataille já a havia chamado de fouillis (confusão). O que interessa aqui é o fato 

de que tal excesso de ranhuras e pinturas emaranhadas faz com que as formas 

se tornem indiscerníveis, ilegíveis. Aliás, é estranho que Barthes tenha deixado 

passar esse exemplo, ao iniciar a fase em que se interessa pelo texto 

assêmico. No que concerne a Bataille, embora tenha afirmado que a abside da 

caverna é um dos lugares de maior exuberância e impacto visual sobre o 

visitante, confessa certa frustração4 em face da impossibilidade de distinguir 

                                                           
3
 O projeto pode ser visto em detalhes através do site: http://www.projet-lascaux.com 

4
  “Of the Apse Georges Bataille said it was one of the most remarkable chambers in the cave but that 

one is ultimately disappointed by it. I did not share this disappointment. Indeed, what pleased and 

http://www.projet-lascaux.com/


claramente as imagens, (cf. Nechvatal, 2011, p.26). Também ressalta o fato 

curioso de que os indivíduos que trabalharam na abside tenham deixado seus 

trabalhos inconclusos para o artista que viesse depois, sem que isso afetasse a 

convicção dos seus traços (cf. Nechvatal, 2015). Além disso, Bataille conclui 

que esse grupo dinâmico de operações representativas / antirrepresentativas, 

era um lugar de angústia e horror religioso.5 

Portanto, ao falar de excesso e dispêndio, os quais parece reconhecer 

na arte fouillis da abside de Lascaux, Bataille não estava se referindo ao 

ilegível, às mesmas operações de destruição da linguagem referidas por 

Barthes a partir de 1970. O seu projeto não prevê exatamente a mesma fusão 

entre o pictórico e o linguístico proposto pela teoria do texto barthesiana, mas 

afirma, a seu modo, que a palavra só pode ser utilizada em função da sua 

própria perda, apontando o sacrifício do sentido, o inominável. O ódio à poesia 

não seria justamente a resistência à forma e o mergulho no desespero da 

morte, no informe da linguagem, no texto desfigurado? Assim, mantendo as 

devidas reservas em relação às diferenças de perspectiva adotadas por 

Bataille e Barthes, podemos associá-las na medida em que consagram ao 

poético não o contrário da prosa, mas do estereótipo (cf. BARTHES, 1980, 

p.115).   

 Alguns trabalhos que vem sendo feitos atualmente parecem muito 

instigantes para continuar pensando essas questões colocadas por Bataille e 

Barthes, que podem ser muitos produtivas também para nos aproximarmos de 

certas experiências de menor repercussão do modernismo ou pré-modernismo, 

como o trabalho do argentino Xul Solar, impressionante criador de línguas e 

símbolos, precursor das vanguardas latino-americanas. Ou das inúmeras 

experiências frutuosas entre a poesia, o desenho e a pintura, como o pequeno 

livro Escrito en el aire, de Rafael Alberti e León Ferrari, este último, criador de 

interessantíssimos trabalhos de escrita assêmica, como a famosa “Carta a un 

general”. E por que não voltarmos um instante ao século XV, quando foi 

                                                                                                                                                                          
fascinated me about the Apse was exactly its cryptic and foreboding over-all hyper-totalizing 
iconographic character granted by its boundless, palimpsestesque, wall-paper-like image explosion 
(what Bataille called its fouillis) of overlapping near non-photo-reproducible stockpiled drawings from 
which, when sustained visual attention is maintained, unexpected configurations visually emerge.” 
(NECHVATAL, 2015) 
5
 “Bataille said that the Apse of Lascaux, with its dynamic cluster of representational/anti-

representational operations, was a place of anguish and religious horror.” (idem). 



provavelmente elaborado o livro assêmico mais intrigante da história, o 

Manuscrito Voynich? Neste limite entre o pictórico, o gráfico e o escritural, os 

exemplos são inúmeros. Pouco depois da morte de Barthes, em 1981, 

publicou-se uma enciclopédia assêmica monumental, por Luigi Serafini, sobre a 

qual escreveu um fascinado Ítalo Calvino. O que dizer então do projeto da 

grega Nina Papaconstantinou,6 cujo trabalho exaustivo de cópias manuscritas 

gera resultados ilegíveis de extrema potência estética, que leva tanto a pensar 

o lugar da escrita na arte contemporânea, como propõe, de algum modo, uma 

volta à abside de Lascaux? E quanto mais não haverá, intocado pela crítica de 

arte ou literária, possivelmente em virtude da própria divisão das disciplinas? 

Afinal, ainda 

  
Assistimos ao nascimento de alguma coisa, algo que anulará não só 
a “literatura”, como também a “pintura” (e seus correlatos 
metalinguísticos, a crítica e a estética), substituindo essas velhas 
divindades culturais por uma “ergografia” generalizada, o texto como 
trabalho, o trabalho como texto. (BARTHES, 1980, p.137) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Traduzi um texto sobre a artista grega e uma entrevista feita com ela, publicados na revista 

Escamandro, Jan-2016. Disponível em: https://escamandro.wordpress.com 

https://escamandro.wordpress.com/
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ANEXOS 

 

 Fig. 1 - Cy Twombly, Untitled, 1957 

 

 

    Fig. 2 - Cy Twombly, Letter of Resignation (detail), 1959-67 

 
 



 

Fig. 3 - Detalhe da abside da caverna de Lascaux 

 

 

Fig. 4 - Detalhe da abside de Lascaux 

 



 

Fig. 5 - André Masson, Message, 1957 

 

 

Fig. 6 - Caligrafia de Zhang Xu 

 



 

Fig. 7 - Caligrafia de Huai Su 

 

 

Fig. 8 - Caligrafia de Huai Su  

 

 

Fig. 9 - Roland Barthes, sem título, 1975 

 


