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→  “Para dizer a palavra exata, A mulher [...] refiro-me ao em-si d´A mulher, 
insisto, essa que não existe, é justamente a letra – a letra como significante de 
que não há Outro, S(A/)” (LACAN. Sem. 18, p.102) → A MULHER NÃO EXISTE → 
A MULHER É A LETRA/LETTRE/CARTA → A carta roubada, de Edgar Alan Poe. 

→ NÃO HÁ RELAÇÃO SEXUAL → Fórmulas da sexuação: 

Quadro 

Lado Homem                    Lado Mulher 

 
 

→ O texto “A significação do falo”(1958), de Lacan, começa da seguinte 
maneira: “Sabe-se que o complexo de castração inconsciente tem uma função de 
nó”. → Não se trata de pensar que a presença da palavra “nó” indica que Lacan 
já pensava no nó borromeano, mas que o  falo se caracteriza por ser um ponto 
de encruzilhada; um ponto para o qual caminhos distintos convergem e onde se 
produz a convergência das diferentes ordens que Lacan definiu como seu três: o 
simbólico, o imaginário e o real.1 

********* 

 

                                                             
1 Deve-se a isso o jogo que Lacan fará posteiormente com o próprio título do artigo “A significação do 
falo”, quando afirma que esse título, na realidade, queria dizer algo diferente daquilo que parecia dizer, 
ao modificar o sentido do termo Bedeutung – significação, em alemão –, dando-lhe o sentido lógico de 
Frege, que equipara a Bedeutung a referente ou referência. No momento, não temos prova alguma que 
Lacan, nessa época, tomasse esse termo no sentido de Frege. Graças ao sentido técnico de Bedeutung 
em Frege, retroativamente, a significação do falo sofrerá um reviramento muito diferente. 



 

Excertos de “A literatura e o direito à morte”, In: BLANCHOT, Maurice. A parte 
do fogo, pp.291-330. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. 

 

Digo: essa mulher. Hölderlin, Mallarmé e, em geral, todos aqueles cuja poesia tem como 
tema a essência da poesia viram no ato de nomear uma maravilha inquietante. A palavra me dá 
o que ela significa, mas primeiro o suprime. Para que eu possa dizer: essa mulher, é preciso que 
de uma maneira ou de outra lhe retire sua realidade de carne e osso, que a torne ausente e a 
aniquile. A palavra me dá o ser, mas ele me chegará privado de ser. Ela é a ausência desse ser, 
seu nada, o que resta dele quando perdeu o ser, isto é, o único fato que ele não é. Desse ponto de 
vista, falar é um direito estranho. Hegel, nesse ponto amigo e próximo de Hölderlin, num texto 
anterior a A fenomenologia, escreveu: “O primeiro ato, com o qual Adão se tornou senhor dos 
animais, foi lhes impor um nome, isto é, aniquilá-los na existência (como existentes).”2 Hegel 
quer dizer que, a partir desse instante, o gato cessa de ser um gato unicamente real para se 
tornar uma ideia. O sentido da palavra exige, portanto, como preâmbulo a qualquer palavra, 
uma espécie de hecatombe, um prévio dilúvio, mergulhando num mar completo toda criação. [...] 
e o homem foi condenado a só poder se aproximar e viver das coisas pelo sentido que lhes dava. 
Ele se viu prisioneiro no dia, e soube que esse dia não podia findar, pois o próprio fim era luz, já 
que era do fim dos seres que vinha sua significação, que é ser. 

Certamente, minha linguagem não mata ninguém. No entanto: quando digo “essa 
mulher”, a morte real é anunciada e já está presente em minha linguagem; minha linguagem 
quer dizer que essa pessoa que está ali agora pode ser separada dela mesma, subtraída à sua 
existência e à sua presença e subitamente mergulhada num nada de existência e de presença; 
minha linguagem significa essencialmente a possibilidade de destruição [...] esse assassinato 
diferido é minha linguagem. 

Portanto, é precisamente dizer, quando falo: a morte fala em mim. Minha palavra é a 
advertência de que a morte está, nesse exato momento, solta no mundo, que entre mim, que falo, 
e a pessoa que interpelo aquela surgiu subitamente: ela está entre nós como a distância que nos 
separa, mas essa distância é também o que nos impede de estar separados, pois nela reside a 
condição de todo entendimento. Somente a morte me permite agarrar o que quero alcançar; nas 
palavras, ela é a úncia possibilidade de seus sentidos.  

Dessa situação resultariam várias conseqüências. [...] Eu me nomeio, é como se eu 
pronunciasse meu canto fúnebre: eu me separo de mim mesmo, não sou mais a minha presença 
nem minha realidade, mas uma presença objetiva,3 impessoal, a do meu nome, que me ultrapassa 
e cuja imobilidade petrificada faz para mim exatamente o efeito de uma lápide, pesando sobre o 
vazio. Quando falo, nego a existência do que digo, mas nego também a existência daquele que 
diz: minha palavra, se revela o ser em sua inexistência, afirma, dessa revelação que ela se faz a 
partir da inexistência daquele que a fez, de seu poder de se afastar de si, ser outra que não o seu 

                                                             
2 Ensaios reunidos sob o título Sistema de 1803-1804. Em Introduction à la lecture de Hegel, A. Kojève, 
interpretando um personagem de A fenomenologia, mostra de maneira notável como, para Hegel, a 
compreensão equivale a um homicídio. 

3 Jacques Lacan: “um significante representa um sujeito para outro significante”; Maria Gabriela Llansol: 
“Somos criados longe, à distância de nós mesmos”.  



ser. Por essa razão, para que a linguagem verdadeira comece, é preciso que a vida, que levará 
essa linguagem, tenha feito a experiência do seu nada, que ela tenha “tremido nas profundezas e 
tudo que nela era fixo e estável tenha vacilado”. A linguagem só começa com o vazio; nenhuma 
plenitude, nenhuma certeza, fala; para quem se expressa falta algo essencial. A negação está 
ligada à linguagem. No ponto de partida, eu não falo para dizer algo; é um nada que pede para 
falar, nada fala, nada encontra seu ser na palavra, e o ser da palavra não é nada. Essa fórmula 
explica por que o ideal da literatura pôde ser este: nada dizer, falar para nada dizer. [...] Se só 
falamos das coisas para dizer por que não são nada, pois bem, nada dizer – eis a única esperança 
de dizer tudo delas. 

Esperança naturalmente árdua. A linguagem corrente chama um gato de gato, como se 
o gato vivo e o seu nome fossem idênticos, como se o fato de nomear não consistisse em reter dele 
somente a ausência, o que ele não é. Todavia, a linguagem corrente tem momentaneamente razão 
nisto: a palavra, se exclui a existência do que designa, remete-se ainda a ela pela inexistência que 
se tornou a essência da coisa. Nomear o gato é, se o quisermos, fazer dele um não-gato, um gato 
que cessou de existir, de ser o gato vivo, mas não por isso fez dele um cão, nem mesmo um não-
cão. Essa é a primeira diferença entre linguagem comum e linguagem literária. A primeira 
admite que a não-existência do gato, uma vez passada para a palavra, leva a que o próprio gato 
ressuscite plena e certamente como sua ideia (seu ser) e como seu sentido: a palavra lhe restitui, 
no plano de ser (da ideia), toda a certeza que ele tinha no plano da existência. E mesmo essa 
certeza é muito maior: a rigor, as coisas podem se transformar, às vezes cessam de ser o que são, 
permanecem hostis, inutilizáveis, inacessíveis; mas o ser dessas coisas, sua ideia, não muda: a 
ideia é definitiva, segura, dizem mesmo eterna. Seguremos, portanto, as palavras sem retornar 
às coisas, não as soltemos, não as tomemos como doentes. Então, ficaremos tranquilos. 

[...] Mas a linguagem literária é feita de inquietude, é feita também de contradições. Sua 
posição é pouco estável, pouco sólida [...] observa que a palavra gato não é apenas a não-
existência do gato, mas a não existência que que se tornou palavra, isto é, uma realidade 
perfeitamente determinada e objetiva. [...] Façamos um esforço para ouvir uma palavra: nela o 
nada luta e trabalha, sem descanso cava, se esforça, procurando uma saída, tornando nulo o que 
aprisiona, infinita inquietude, vigilância sem forma nem nome [...] Assim começa essa 
perseguição pela qual toda a linguagem, em movimento, é chamada para responder à exigência 
inquieta de uma coisa privada de ser, a qual, após ter oscilado entre cada palavra, procura 
retomá-las todas, para negá-las todas ao mesmo tempo, a fim de que designem, nele 
submergindo, esse vazio que elas não podem preencher nem representar.  

[...] A linguagem sabe que seu reino é o dia, e não a intimidade do não-revelado; sabe 
que, para que o dia comece, para que seja esse Oriente percebido por Hölderlin, não a luz 
tornada repouso do meio-dia, mas a força terrível pela qual os seres vêm ao mundo e se 
iluminam, algo deve ser excluído.  

Quem vê Deus, morre. Na palavra, morre o que dá vida à palavra; a palavra é a vida 
dessa morte; é “a vida que carrega a morte e se mantém nela”. Admirável poder. Mas algo 
estava ali e não está mais. Algo desapareceu. Como encontrá-lo, como me voltar para o que é 
antes, se todo o meu poder consiste em fazer o que é depois? A linguagem da literatura é a 
busca desse momento que a precede. Geralmente ela nomeia a existência: ela quer o gato tal como 
existe, o pedregulho em seu parti pris de coisa, não o homem, mas este, e neste, o que o homem 
rejeita para dizê-lo, o que é fundamento da palavra e que a palavra exclui para falar, o abismo, 
[...] Eu digo uma flor! Mas, na ausência em que a cito, pelo esquecimento a que relego a 
imagem que ela me dá, no fundo dessa palavra pesada, surgindo ela mesma como uma coisa 



desconhecida, convoco apaixonadamente a obscuridade dessa flor, esse perfume que me invade e 
que não respiro, essa poeira que me impregna, mas que não vejo, essa cor que é vestígio, mas não 
é luz. Onde reside então minha esperança de alcançar o que rejeito? Na materialidade da 
linguagem, no fato de que as palavras também são coisas, uma natureza, o que me é dado e me 
dá mais do que compreendo. Ainda há pouco, a realidade das palavras era um obstáculo. Agora 
ela é minha única chance. O nome deixa de ser a passagem efêmera da não-existência para se 
tornar um bloco concreto, um maciço de existência; a linguagem, deixando esse sentido que ela 
queria ser, unicamente, procura se fazer insensata. Tudo o que é físico tem o primeiro papel: o 
ritmo, o peso, a massa, a figura, e depois o papel sobre o qual escrevemos, o traço de tinta, o 
livro. Sim, felizmente, a linguagem é uma coisa: é a coisa escrita, um pedaço de casca, uma lasca 
de rocha, um fragmento de argila em que subsiste a realidade da terra. A palavra age não como 
uma força ideal, mas como um poder obscuro, como um feitiço que obriga as coisas, tornando-as 
realmente presentes fora delas mesmas. É um elemento, uma parte recém-destacada do meio 
subterrâneo: não mais um nome, mas um momento do anonimato universal, uma afirmação 
bruta, o estupor do face-a-face no fundo da obscuridade. E, com isso, a linguagem exige jogar 
seu jogo sem o homem que a formou. Agora a literatura dispensa o escritor: ela não é mais essa 
inspiração que trabalha, essa negação que se afirma, esse ideal que se inscreve no mundo como a 
perspectiva absoluta da totalidade do mundo. Não está além do mundo, mas também não é o 
mundo: é a presença das coisas, antes que o mundo o seja, a perseverança das coisas depois que 
o mundo desapareceu, a teimosia que resta quando tudo desaparece e o estupor4 do que aparece 
quando não há nada. Por isso ela não se confunde com a consciência que ilumina e que decide; é 
a minha consciência sem mim, passividade radiante das substâncias minerais, lucidez do 
fundo do torpor. Não é a noite; é sua obsessão; não é a noite, mas a consciência da noite que sem 
descanso vela para se surpreender e por causa disso, sem repouso, se dissipa. Não é o dia, é o 
lado do dia que este rejeitou para se tornar luz. Tampouco é a morte, pois nela se mostra a 
existência sem o ser, a existência que permanece sob a existência, como uma afirmação 
inexorável, sem começo nem término, a morte como impossibilidade de morrer.  

Ela diz: Não represento mais, sou; não significo mais, apresento. Mas a vontade de ser 
uma coisa, essa recusa a querer dizer, imersa nas palavras transformadas em estátuas de sal, 
esse destino, enfim, em que ela se torna, tornando-se a linguagem de ninguém [Grifo meu]    

 

********* 

 

                                                             
4 Estupor: paralisia, assombro; o paciente, mudo e imóvel, que não reage a qualquer solicitação exterior. 


