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Iniciarei minhas considerações de hoje com Lacan e por Lacan. Precisamente, por uma 

passagem do Seminário XX – Mais, ainda – onde ele diz:  

Para me fazer compreender, vou tomar como referência o que vocês lêem, o grande livro do 
mundo. Vejam o vôo de uma abelha. Ela vai de flor em flor, ela coleta. O que vocês aprendem é 
que ela vai transportar, na ponta de suas patas, o pólen de uma flor para o pistilo da outra flor. 
Isto é o que  vocês lêem no vôo da abelha. No vôo de um pássaro que voa baixo – vocês 
chamam isto um vôo, mas, na realidade, é um grupo, num certo nível – vocês lêem que vai 
haver tempestade. Mas, será que eles lêem? Será que a abelha lê que ela serve à reprodução das 
plantas fanerógamas? Será que o pássaro lê o augúrio da fortuna, como diziam antigamente, 
quer dizer, da tempestade? Aí é que está toda a questão. Antes de mais nada, não está excluída 
que a andorinha leia a tempestade, mas também não se está certo disso.No discurso analítico de 
vocês, o sujeito do inconsciente, vocês supõem que ele sabe ler. E não é outra coisa, essa 
história do inconsciente, de vocês. Não só vocês supõem que ele sabe ler, como supõem que ele 
aprende a ler  (Lacan, p. 52).  

 
“As abelhas são como os homens; uma desgraça e um desespero prolongado turvam-

lhes a inteligência; e lhes perverte o caráter” nos informa Maurice Maeterlinck em “A vida 

das abelhas” (p. 14). Se um acidente ocorrer com a rainha, a notícia se espalha e o povo 

empurra-se e se lamenta. Se a raptam do cortiço, e as abelhas não podem esperar substituí-la; 

em duas ou três horas o trabalho cessa quase por toda parte. Tudo é abandonado, e, pouco a 

pouco, a cidade empobrece e se despovoa, e as suas habitantes, desanimadas, não tardam a 

morrer de tristeza e de miséria, ainda que todas as flores do verão brilhem diante delas. 

Amélia, como a abelha referida por Lacan, também voava de flor em flor sem saber o 

que transportava nem por quê. Seguia em sua existência “real”, inconsciente e satisfeita, 

como todo sujeito nascido no Jardim do Outro. Entretanto, um dia a tempestade desabou e 

não só a golpeou como fez desaparecer a flor-significante para a qual voava e de onde se 

reconhecia: abelha – rainha. A ação da contingência, de um mau – encontro, de um buraco no 

Real, desorganizou sua existência e suas referências já não a sustentaram, porque a alienação 

que lhe era própria foi nocauteada (abelha – rainha – S1), provocando uma interrupção brutal 

de sua defesa.   

Vejamos o que se passou. Amélia uma mulher de 53 anos chega à consulta, 

encaminhada pela sua dermatologista em virtude de um eczema localizado, principalmente, 

na área das orelhas, pescoço e mãos. Eczema persistente e sem remissão apesar dos inúmeros 
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médicos e inúmeros tratamentos. Apesar do incômodo o eczema é pouco falado. Não ocupa 

em absoluto, o lugar central da cena. Aqui o sujeito não fala, dá a ver o insuportável. 

Tudo começou há cerca de um ano e meio quando a filha mais velha assume sua 

homossexualidade e uma relação estável com uma parceira. Embora, conviva com ela, sem 

agressividade manifesta, não consegue aceitar a situação, pois não sabe o que dizer aos 

amigos e familiares o que a faz inventar mil desculpas para as ausências da filha que passa 

longos períodos com sua companheira que mora em outra cidade. 

É casada com um homem 16 anos mais velho, que era viúvo e pai de 4 filhas do 

primeiro casamento. O marido é um empresário muito bem sucedido. O casamento foi 

descrito, por um bom período, como um idílio. Sua influência sobre ele chega ao ponto de 

quando ter algo para resolver dizer: “vou conversar com dona Amélia”. Entretanto, nem tudo 

são flores no reino das abelhas, “a real presença foi destruída”, por uma outra abelha na 

colméia. Contrariando o “espírito da colméia” me relata que pouco tempo antes dessa 

descoberta da filha, descobriu que o marido teve um romance com a copeira de sua casa. Diz-

me, jamais ter superado essa traição e que a partir daí seu mundo caiu. Vive alimentada pelo 

desejo de se vingar do traidor. O filósofo Spinoza, falando sobre a vingança em sua Ética, 

considera que “a vingança costuma ser a resposta de uma vontade derrotada ou de um desejo 

demasiado potente”. Nesse sentido, sabemos que há mulheres que não se separam porque não 

terminaram de se vingar. 

Há diferentes posições subjetivas frente à falta e sua inscrição. Diante de uma perda o 

sujeito ou elabora uma resposta. Por exemplo, um sintoma conversivo, que é uma mensagem 

dirigida ao Outro, uma questão a decifrar mas que oferece as marcas corporais do esquecido, 

uma formação do inconsciente que encerra uma mensagem que apesar de sua complexa trama 

de combinações  significantes, são dóceis à interpretação clássica via simbólico. É 

manifestação no sentido do reconhecimento do desejo, embora de uma maneira ilegível num 

1o. momento. 

Porém ao não se dispor de recurso simbólico significante, se reage com o real orgânico. 

Uma letra de gozo, tal qual uma tatuagem, inscreve-se no corpo e de alguma forma o lesiona. 

Esta escrita não pertence ao simbólico, está feita daquilo que Lacan considera próximo do 

real: o número. 

Na reação psicossomática não há um apelo a uma resposta do lado do Outro, a um saber 

suposto que permita trabalhar ao lado do significante, porém, somente um significante abrirá 

uma linha possível para pensar algo de uma interrogação que poderá vir a se articular. 
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Volto à Amélia. Fala-me bastante que o marido é um perdulário, um esbanjador que não 

põe limite nas filhas. A filha embriagada deu uma batida, com perda total, em um Honda 

Civic. Ele imediatamente lhe deu um outro. De forma inteiramente clivada, ela me relata que 

se antecipa a todos para solucionar seus problemas. É capaz de em 24 horas providenciar para 

que um lustre que estava no Recife esteja instalado na sala da casa de uma enteada que mora 

em Fortaleza e por aí vai no relato de suas proezas. 

Num momento, por mim, considerado oportuno, coloquei que o significante “excesso” 

ocupava um papel central em seus relatos. Não só não resistiu à minha pontuação como 

passou a falar de sua relação com o álcool. Exprime-a com o seguinte eufemismo: “Eu bebo 

direitinho... Os homens não me acompanham... Certa vez, um amigo nosso quis beber como 

eu. Ele disse: ‘Se Amélia pode eu posso’. Quando se levantou da poltrona em que estava 

sentado, caiu num vaso de plantas, cortou-se de tal forma na cabeça que foi preciso levar 

pontos, em um hospital”. A interpretação imaginária de Amélia é: “Sou mais forte do que os 

homens”. 

Conta-me que na adolescência quando pedia um vestido novo, a mãe dizia que não 

podia. Porém, se a irmã pedisse a mãe dava. Sobre isso diz: “não tinha para mim, porém tinha 

para Isabel”... Observa-se, a dimensão de engano do Outro, tão presente no relato dos que têm 

uma compulsão a ingerir. Traída pela mãe, ela reedita com o gozo (traída pelo marido) a 

questão de Isabel. 

Amélia, como todo sujeito pós-moderno, é um consumidor consumido seja, pela última 

moda, por jóias ou pelo álcool. Não aceita que há um mal-estar estrutural que não pode ser 

resolvido nem pelo álcool, nem por viagens ou por dinheiro. 

 O encontro com um analista visa favorecer o sujeito a começar a ler seu inconsciente. 

Tentar que essa abelha que voava sem saber ler seu plano de vôo, comece a percorrer seu 

inconsciente e nesse movimento inscreva-o, leia-o e o arme como discurso. Trata-se de 

apreender os significantes amos (S1) que comandavam sua vida e dos quais nada sabia, 

somente voava e esbarrava com ele, como entre as flores. 

 Em Amélia, o desencadeamento da manifestação psicossomática a partir de um golpe 

narcísico corresponde a um movimento de não saber. Não quer saber do que se trata seu 

eczema que como enigma é pura inclusão de gozo. Um analista ao permitir a fala tenta 

instalar o sujeito suposto saber aí onde não há nenhum desejo de saber. Falando, Amélia, de 

alguma forma, vai balizando a lógica da sua vida e de seus impasses. A tarefa do analista é 

causar este dizer até que o sujeito descubra como se arrumou com cada golpe do real, em 



 4 

quais flores se agarrou, que plano de vôo seguiu, em quais significantes se representou para 

driblar os golpes. Sendo uma psicanálise aplicada à terapêutica ajuda-la a descobrir o que 

quer dizer o puro “nonsense” de seu eczema, porém abordando-a de soslaio... 

Isso porque esses sujeitos estão em posição de “não quero saber nada disso” que evoca 

Lacan em Les non – dupes – errent, em 1973. Augustin Ménard em Nouveaux symptômes 

dans l’oralité lembra que na clínica do gozo, o sintoma não é mais abordado pelo que ele quer 

dizer, mas pelo que ele quer gozar, pelo “a que ele serve” e não mais pelo seu sentido. Como 

para o toxicômono, é preciso em tais casos inventar o que permite substituir à “monstração” 

pela palavra, (In: La petite girafe, No. 14, p. 67). 

E Éric Laurent1 (p. 44) precisa que: 

ante o Real o que vale é um ato que faça o corte. Constituir algo que se possa elaborar. Sobre 
essa verdade do sujeito o analista deve pontuar o fora de sentido. A atitude do analista consiste 
em isolar o fora de sentido e saber que isso não é algo sobre o que se possa atuar. A 
interpretação consiste em localizar o ponto que escapa à nossa ação, em fixar o fora de sentido 
em um ponto e depois abrir o sujeito mais além desse ponto, a tecer o sentido. É uma alavanca 
para dizer que aí há um sentido a tecer.  

 
Com Amélia, sempre de soslaio, porém firme no sentido de levá-la a elaborar as 

conseqüências de ter, num esforço reativo, trocado o amor pela competência. 

 
 

                                                 
1 Laurent, E. – La atribuición real del cuerpo: entre ciencia y psicoanalisis. – In: Lazoz no. 2. Publicación de la 
seción Rosário de la EOL. 


