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Resumo: A partir da proposta de Roland Barthes de destacar o “Arrebatamento” como a figura 

que origina o discurso amoroso, propõe-se transpor três textos: o "texto Roland", o "texto 

Duras" e a homenagem feita por Jacques Lacan à Marguerite Duras. Há nessa trama um litoral 

entre a cena do Arrebatamento e a tentativa de sua reconstituição. Se a narrativa fracassa em 

dizer do acontecimento, é em fracasso que algo se transmite, e quando se transmite 

testemunhamos o arrebatamento do leitor.  
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O livro Fragmentos de um discurso amoroso (2003), de Roland Barthes, 

publicado originalmente em 1977, foi precedido pelo seminário O discurso amoroso 

(2007), realizado na École pratique des hautes études, de 1974 a 1976. Barthes (2007), 

em sua primeira aula, apresenta o que será feito durante o seminário: serão destacadas 

cem figuras do discurso amoroso, a partir do livro Os sofrimentos do jovem Werther, de 

Goethe, e dessa espiral em torno de Werther se fará um segundo texto, o Texto Roland. 

Barthes propõe, ainda, que essas figuras - definidas como uma unidade, um elemento, 

ou melhor, um corte sobre o discurso - sejam tomadas como o começo de uma lista 

aberta, à qual os ouvintes são convidados a agregar, implicitamente, variações próprias. 

Há, portanto, elementos que provêm de Werther e de outras leituras (dos místicos, da 

psicanálise, de Nietzsche), outros que são de confidências entre amigos e também 

elementos autobiográficos de Barthes.  

Torna-se necessário encontrar uma ordem para apresentar as figuras. Para isso, 

Barthes (2007) recusa de imediato uma ordem temática que pretende agrupá-las por 

afinidade associativa, pois esse ordenamento pelo atributo acabaria forçando uma 

classificação, na tentativa de não deixar as figuras excedentes à deriva. Renuncia, em 

seguida, à ordem narrativa, porque seria acreditar mais uma vez na doxa, segundo a 

qual o discurso amoroso é submetido a um devir narrativo: “eclosão, jubilação, 

angústia, crise, catástrofe, isto é, o modelo endoxal do romance de amor.” (BARTHES, 

2007, p.64) Essa construção sequencial seria oposta à afasia do amante, que não fala 

senão por borbolhas. Para tensionar essa ordem narrativa estabelecida, Barthes propõe 
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outra temporalidade ao discurso do amante: a temporalidade da repetição e da 

desordem, em que as figuras seriam ideogramas inclassificáveis, não havendo nenhuma 

hierarquia entre elas, senão “uma poeira de figuras, permutáveis, reversíveis (...) em 

suma uma imobilidade agitada.” (idem). 

Por fim, Barthes (2007) encontra no abecedário uma ordem que seria 

simultaneamente uma desordem, como “um louco apanhado de letras”. Desse modo, 

Barthes escolhe a ordem alfabética para reproduzir as ondas de linguagem que atingem 

o corpo do amante e, para tal, cada figura é submetida a uma palavra que a torna 

alfabeticamente manejável, como a Ausência, a Carta, o Encontro. Desconectada da 

linearidade romanesca, a figura ganha estatuto de letra, já que a letra é essa unidade 

linguística que não se refere às outras e, portanto, é captada fora dos efeitos de sentido. 

Esse ordenamento será a quadratura do circuito constelar das figuras, para o qual não 

haveria nenhum modelo retórico.  

 

Após justificar sua escolha em ordenar as figuras do discurso amoroso através da 

ordem alfabética, Barthes destaca uma exceção, a figura do começo: o Arrebatamento. 

Única figura tomada fora da ordem, o arrebatamento [ravissement] é o ato que origina o 

discurso amoroso e do qual todas as demais figuram dependem. É um acontecimento ou 

tremor original e de sua refração se produz o enxame significante, que finalmente ganha 

forma discursiva. O Arrebatamento é para Barthes, o começo de tudo: 

 

Começaremos então pela única figura que foi, para nós, tomada fora 

da ordem alfabética, porque é a única figura que pode prevalecer sobre 

uma marca temporal, marca diegética da origem, da partida, da 

determinação. Figura do „tomber amoureux’, do enamoramento, do 

rapto, ou melhor: do arrebatamento. (BARTHES, 2007, p.67)  

 

Ato de captura que remete às mulheres raptadas durante as situações de guerra, o 

arrebatamento ou rapto mescla o vocabulário amoroso e o vocabulário militar. Caráter 

“brusco, irruptivo, violento, eventual, sémelfactif” (BARTHES, 2007, p.68) do 

nascimento do amor, o rapto reenvia à ideia de um trauma, de uma ferida, evento que 

determinaria o estado amoroso, em que a captura seria a causa mesma da paixão. Esse 

trauma seria uma visão, a colocação brusca de uma imagem - ou voz - pela qual o corpo 

do amante encontra-se absolutamente tomado, nas palavras de Barthes: “os olhos 

colados em uma visão” (idem). A partir desse evento de natureza imprevisível, abre-se 
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uma hiância entre a facticidade mundana e a verdade do amor: para o enamorado, a 

verdade do amor não seria partilhada, como se estivesse fora dos fatos mundanos.  

Essa situação em que o amante é capturado por uma verdade do amor, ou melhor, 

por uma verdade revelada pela imagem do corpo do outro, é precedida, para Barthes, 

por um estado “vago, devaneante, disponível, ou seja, crepuscular”. (BARTHES, 2007, 

69). Sob esse estado de certa vacuidade, o amante seria bruscamente atravessado por 

uma imagem -- a imagem do arrebatamento --, aquela de um corpo em situação, uma 

“organização sutil do corpo (das mãos) em uma situação” (BARTHES, 2007, p.72). 

Nesse sentido, o coração do rapto seria uma postura corporal, ou mesmo, uma “postura 

de linguagem”, uma frase, pela qual o corpo do amante é subitamente atingido.  

 

O Arrebatamento - palavra quase durasiana e começo do discurso amoroso de 

Roland Barthes - ao ser, desta forma, transposto em figura por Barthes, transporta-nos 

imediatamente à cena do baile de T. Beach, cena inicial do Arrebatamento de Lol V. 

Stein (1986), de Marguerite Duras.  

No livro de Duras, é o narrador, Jacques Hold, quem inventa uma versão sobre a 

noite do Cassino de T. Beach - da qual estava ausente – e, desse modo, forja uma 

reconstrução da cena de captura, do aniquilamento de Lol V. Stein. Jacques Hold opta 

por começar sua história de Lol a partir da noite do baile, evento no qual ele procura 

juntar-se a ela. A narrativa do baile começa, portanto, quando a orquestra para de tocar, 

ao mesmo tempo em que “duas mulheres, chegadas por último, transpõem a porta do 

salão do Cassino Municipal de T. Beach.” (DURAS, 1986, p.9).  

Para além desse enquadramento inicial, Jacques Hold dirá, mais adiante, ser 

impossível saber exatamente onde começava sua história de Lol V. Stein, pois, no início 

havia um não-olhar,  essa mulher que  atravessa subitamente a porta do salão tinha um 

olhar ilocalizável:  

 

Tinha olhado Michael Richardson de passagem? Tinha o varrido com 

aquele não-olhar que ela passeava pelo baile? Era impossível sabê-lo, 

é impossível, portanto, saber quando começa minha história de Lol V. 

Stein: o olhar, nela – de perto compreendia-se que esse defeito 

provinha de uma descoloração quase dolorosa da pupila -, se alojava 

em toda a superfície dos olhos, era difícil captá-lo. (DURAS, 1986, 

p.11).   
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Lol V. Stein permanece, durante todo o baile, atrás das plantas verdes do bar, os 

olhos colados em uma visão: assiste silenciosamente ao rapto de seu noivo, arrebatado 

por aquela mulher que entrou subitamente. Lol olhava, com certa vacuidade, Michael 

Richardson mudar: “ele se tornara diferente. Todos podiam percebê-lo. (...) Lol olhava-

o, olhava-o mudar.” (DURAS, 1986, p.11). Michael Richardson, noivo de Lol, convida 

essa mulher misteriosa para dançar e ela não recusa. Eles dançam e dançam mais uma 

vez. Lol se cala, e quando, por um momento, ele se aproxima novamente, ela apenas lhe 

sorri. É quando um fim começa a se esboçar que Lol grita pela primeira vez, mas, 

apesar de suas súplicas, Michael Richardson e a mulher saem juntos do baile. Lol V. 

Stein, desinvestida de seu amante, cai no chão, desmaiada. Assistimos a seu 

aniquilamento, que se dá por um grito sobre um fundo de silêncio: “o que lhe resta 

agora é o que diziam de você quando você era pequena, que você nunca estava 

exatamente ali.” (Lacan, 2003, p.201).   

Lacan dirá, em “Homenagem a Marguerite Duras pelo arrebatamento de Lol V. 

Stein” (2003): “A cena de que o romance inteiro não passa de uma rememoração é, 

propriamente, o arrebatamento de dois numa dança que os solda, sob o olhar de Lol, 

terceira, como todo o baile.” (LACAN, 2003, p.199) Nesse acontecimento, há o 

arrebatamento de Michael Richardson – sob o olhar de Lol e, ao mesmo tempo, seu 

aniquilamento ou o arrebatamento de Lol V. Stein, cena que o romance inteiro 

rememora. Há também o arrebatamento do leitor pelo texto de Duras. E este é, afinal, o 

arrebatamento de Lacan: “Essa arte sugere que a arrebatadora é Marguerite Duras, e 

nós, os arrebatados” (LACAN, 2003, p.199).   

É dessa forma, arrebatado, que Lacan dá seu testemunho de que há uma 

convergência entre a prática da letra e o uso do inconsciente. Na leitura desse trecho, 

Flávia Trocoli destaca a escolha feita por Lacan da palavra uso:  

 

Em outras palavras, a hipótese é de que essa pura extravagância não 

pode ser toda apreendida pelas leis, ou pelas formações, do 

inconsciente em seu fundamento fálico e, por isso, a ênfase precisa se 

deslocar para o uso, para diferir de lei e de formação. Tal qual Lol, tal 

qual o feminino, tal qual a poesia? Um modo da escrita de, no próprio 

ato de desenodamento, reatar o nó? (TROCOLI, 2016, p.55). 
 

Para Trocoli, a escrita de Duras estaria entre a tentativa do narrador em reconstruir 

a cena do arrebatamento e o grito de Lol. Ou, ainda, entre o fracasso da reconstrução e a 
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pura extravagância. A prática da letra - não toda referida à lei fálica e nem às formações 

do inconsciente (tal como o lapso, o chiste e o sonho) - esbarraria justamente nesse 

balbucio que não pode ser todo apreendido pelas leis da linguagem. Nesse ponto, a 

prática da letra convergiria com o uso do inconsciente, ao colocar em ato sua estrutura, 

tal como formula Lacan. 

Se a escrita de Duras marca justamente esse litoral entre a construção narrativa e o 

grito de Lol, Lacan marca, por sua vez, que Lol, em seu balbucio, “não pode dizer que 

está sofrendo” (LACAN, 2003, p.199). E, mais ainda: para Lacan, “ser compreendida 

não convém a Lol, que não é salva do arrebatamento” (LACAN, 2003, p.203). 

Diferentemente, o amante barthesiano, ao tomar a palavra - ainda que de forma 

fragmentada - parece se distanciar da cena do rapto. Ao mesmo tempo distanciado e 

implicado, o amante expõe a situação e transforma seu arrebatamento em figura. Se Lol 

não pode dizer que está sofrendo, o amante barthesiano diz sobre essa imagem-situação 

que o arrebatou. Lembremos que é dessa forma que Barthes apresenta seu livro: “é um 

amante que fala e que diz”, é o corpo do amante em ação.  

A simulação do dizer do amante substitui uma possível descrição do discurso 

amoroso, e desse modo, o método dramático afasta o recurso à metalinguagem e coloca 

em cena “uma enunciação, não uma análise” (BARTHES, 2003, p.XVII). Barthes 

localiza, a partir desse distanciamento, a operação narrativa em jogo, através da qual o 

amante expõe seu pequeno drama: 

 

O que pode ser lido no caput de cada figura não é sua definição, é seu 

argumento. Argumentum: “exposição, narrativa, sumário, pequeno 

drama, história inventada”; ao que acrescento: instrumento de 

distanciamento, plaqueta, à moda Brecht. Esse argumento não se 

refere ao que é o sujeito amoroso (ninguém exterior a esse sujeito, 

inexistência de um discurso sobre o amor), mas ao que ele diz. 

(BARTHES, 2003, p.XX).  
 

Duras, em A Vida Material (1989), confessa que tentou ler os Fragmentos de um 

discurso amoroso de Barthes, mas não conseguiu. Reconhecia ali uma inteligência, 

mas, para ela, um homem que não conheceu o corpo de uma mulher e imagina ter feito 

uma carreira literária estaria enganado: “Apontamentos amorosos é, é isso, amorosos, 

eximindo-se daquele jeito, sem amar, mas alguma coisa, parece-me, nada, um encanto 
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de homem (...). E escritor, de todo modo. Aí está. Escritor de uma determinada escrita, 

imóvel, regular”. (DURAS, 1989, p.38)  

 

Ao figurar seu arrebatamento, Barthes não se refere ao livro O arrebatamento de 

Lol V Stein, de Marguerite Duras, como teria feito um Lacan, arrebatado em seu 

testemunho. Por sua vez, Jaques Hold, narrador do livro de Duras, tenta reconstruir a 

cena do arrebatamento de Lol V Stein, mas “desse minuto só resta seu tempo puro, de 

uma brancura óssea” (Duras, 1986, p.34). Para Barthes, o arrebatamento é a origem do 

discurso amoroso, mas não se sabe exatamente onde começa a cena da captura: no 

inicio, há um não-olhar, uma descoloração dolorosa da pupila. Lacan dirá, ainda: “No 

jogo do amor, tu te perdes” (LACAN, 2003, p. 198), e isso que insiste em escapar a uma 

inscrição aponta, justamente, para uma impossibilidade de localizar o começo de tudo. 

Onde estaria o começo do amor? Ou, ainda, seria possível sustentar uma figura que 

origina todas as outras nesse lugar fora da ordem, fora da revoada de mosquitos que 

compõe o discurso amoroso? No segundo ano de seu Seminário, Barthes redige uma 

nota, ao retomar a figura do Arrebatamento:  

 

Colocamos o “Ravissement” no topo das figuras, como a única figura 

sem a qual as outras não seriam possíveis: única distorção à ordem 

alfabética. Mas é essa talvez uma exceção provisória: não é certo que 

o começo do amor seja referenciável. Talvez será necessário colocar, 

mais tarde, o Ravissement no “R”: uma figura como as outras, um 

“delírio” retrospectivo. (BARTHES, 2007, p.594). 

 

  Ao publicar o livro Fragmentos de um discurso amoroso, Barthes reinsere o 

Ravissement
2
 na ordem alfabética, reconhecendo que o começo do amor não seria 

referenciável: “A cena inicial, no decorrer da qual fui arrebatado, reconstituo-a apenas: 

é um a posteriori.” (BARTHES, 2003, p.309) Esse trauma que permanece ao longo de 

uma linha temporal, é reconstruído no presente pelo amante e, entretanto, conjugado no 

passado – Eu o vi. Esse acontecimento de amor seria, assim, um imediato anterior: 

“Quando “revejo” a cena do rapto, crio retrospectivamente um acaso (...) e toda cena 

reconstruída opera como a montagem suntuosa de uma ignorância.” (idem). Trata-se da 

                                                           
2
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opta-se pela tradução do Ravissement por Sedução, no entanto essa escolha não parece sustentar a 

potência presente em Arrebatamento.   

1459



 

 
 

tentativa de reconstruir uma absoluta contingência – a cena do arrebatamento - a partir 

de um ponto de invenção. Entretanto, há nessa montagem algo que resiste em se 

escrever, algo que, apesar do esforço de ciframento de Barthes, resta ignorado. Nas 

palavras de Lacan: 

 

A linguagem é feita assim. É alguma coisa que, por mais longe que 

vocês levem a cifragem, não chegarão jamais a largar o que é do 

sentido, por que ela está aí no lugar do sentido, porque é aí, nesse 

lugar onde o que faz com que a relação sexual não possa escrever-se, é 

justamente, esse buraco aí que tampa toda a linguagem enquanto tal. 

(LACAN, 2016, p. 39).   
 

Há um buraco que enrolha toda a linguagem, furo que faz com que a relação 

sexual não possa se escrever, tampouco domesticar o amor. Finalmente, com Duras, 

podemos dizer que é apenas ao celebrar “as taciturnas núpcias da vida vazia com o 

objeto indescritível” (LACAN, 2003, p.205) - como dirá Lacan ao final de sua 

homenagem -, com sua face impronunciável e com a ausência de uma palavra de 

origem, que se tem a chance de fazer essa palavra-buraco ressoar.   

 

Gosto de acreditar, como gosto dela, que se Lol está silenciosa na vida 

é porque acreditou, no espaço de um relâmpago, que essa palavra 

podia existir. Na falta de sua existência, ela se cala. Teria sido uma 

palavra-ausência, uma palavra-buraco, escavada em seu centro para 

um buraco, para esse buraco onde todas as outras palavras teriam sido 

enterradas. Não seria possível pronunciá-la, mas seria possível fazê-la 

ressoar. (DURAS, 1986, p.35)  

 

Essa palavra que não pode ser pronunciada pela via simbólica, acaba por se fazer 

existir como letra que ressoa no corpo do leitor, arrebatado pela escrita de Duras. Como 

a figura barthesiana, que em seu malogro em tocar o objeto indescritível, acaba por 

fazer do leitor sua presa. Há, ainda, nesse jogo do amor, uma indecidibilidade em 

localizar quem é de fato o arrebatado, ou a arrebatadora, como escreve Lacan: 

“Arrebatadora é também a imagem que nos será imposta por essa figura de ferida, 

exilada das coisas, em quem não se ousa tocar, mas que faz de nós sua presa” (LACAN, 

2003, p. 191). Mais uma vez, o Arrebatamento seria esse efeito de uma figura de ferida, 

de uma imagem, de uma voz, ou ainda, de uma letra que ressoa sobre um corpo – (do 

leitor?) e, finalmente, quando essa ressonância ocorre, algo da experiência se transmite.  
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Para Lacan, a letra seria litoral, nas suas palavras: “Não é a letra... litoral, mais 

propriamente, ou seja, figurando que um campo inteiro serve de fronteira para o outro, 

por serem eles estrangeiros, a ponto de não serem recíprocos? A borda do furo no saber, 

não é isso que ela – a letra - desenha?” (Lacan, 2003, p.18). Se a fronteira divide 

terrenos de mesma matéria, diferentemente, o litoral separa matérias heterogêneas, 

como a areia e o mar, o gozo e o saber, o centro e a ausência, um campo inteiro servindo 

de fronteira para o outro. Desse modo, a letra constituiria a borda disso que do gozo faz 

furo no saber, gozo que não se escreve completamente ao nível significante (ou ao nível 

do saber), justamente por serem eles estrangeiros: saber e gozo. E a letra, como litoral, 

desenha a borda desse encontro de dois absolutamente distintos.  

Com essa formulação da letra como litoral feita por Lacan (2003) e com a 

localização feita por Trócoli (2016) desse lugar da escrita entre a pura extravagância e o 

fracasso da reconstrução, localizamos aqui, a letra como litoral entre esse acontecimento 

de corpo - o Arrebatamento - e a tentativa de reconstituição desse evento pela via 

significante. A letra, ao constituir borda entre esses dois registros (que também 

podemos nomear de Real e Simbólico) acaba por provocar fissuras na narrativa e 

dissolver aquilo que constituía forma, ao evocar o que há de gozo, o que insiste em não 

se escrever: essa pura extravagância.   
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