
As marcas no corpo...

Francisco José dos Reis Goyatá1

Este subtítulo de nossa jornada,  As marcas no corpo, pode dar margem a pensar seu 

avesso, um corpo não marcado: pelo significante, pela letra, suporte material do significante e 

pelo traço, litoral de qualquer continente do falante que se possa conceber.

Procurei em minha clínica e não achei os fenômenos de marcas contemporâneas no 

corpo: os piercings, as tatuagens, etc. Encontrei marcas de histórias, cada vez mais e mais 

traumáticas  por  um encontro que  não  se  realiza  ou  que  se  realiza no choque.  Algo para 

driblar, fazer armadilha com a verdade lacaniana de que o encontro sexual “não há”. 

Penso que o teatro é uma das formas mais expressivas de fazer o ato aparecer. Foi 

oportuno encontrar referências ao tema que pretendia, na peça O despertar da primavera, de 

Frank Wedekind. O texto que Lacan escreveu no programa do espetáculo montado no âmbito 

do festival de outono de 1974, no teatro Récamier, e no prefácio da tradução francesa de 

François  Regnault,  também me inspirou para  dar  conta  da  tarefa.  Li  o  texto  lacaniano e 

admirei as considerações oportunas e atuais sobre a peça, a juventude e nossa época. Ele 

afirma a presença de um autor que antecipa Freud, como quase sempre a arte antecipa o 

acontecimento surpreendente. O aforismo central do texto é: “a sexualidade faz furo no real”. 

O clímax da peça me parece ser fiel a este aforismo. 

Uma  jornada,  ademais  de  nos  convidar  ao  dever  ético  de  transmissão  do  que  se 

depreende da clínica psicanalítica também é oportunidade para atualizar nosso saber. Faz-se, 

então, necessário um caso, um mote. Ou como diz o terno personagem do filme Valentin, 

aparentemente  deslocado neste  mundo onde o  Outro  não  existe:  esta  narrativa  sirva  para 

contar uma história,  amarrar uns pedaços e  tentar fazer um corpo.  Hoje tão em moda os 

corpos sarados e os corpos de texto muito emendados, tão avessos à psicanálise e seu fazer 

clínico cotidiano. 

Também me recordei de quando assisti ao espetáculo de Wedekind dirigido por nosso 

admirado  diretor  mineiro  Eid  Ribeiro.  Quanto  a  alguns  espetáculos,  o  termo  assistir  é 

inadequado, por isso relacionai o teatro ao ato. Lembro-me de adolescência, passagem ao ato, 

despertar  dos  sonhos  infantis,  como comenta  Lacan  e  o  programa  da  peça  de  Eid.  Eles 
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funcionam  como  celebrações,  rituais,  eventos,  para  não  dizer  outra  vez  com  Freud,  em 

Construções em Análise, dispensam alguns artistas de sua análise. Eid, no programa, diz de 

Wedekind (1864-1918): 

Censurado, perseguido e levado à prisão pela crueza e “perversão” de suas peças 
teatrais  e  seus  poemas,  foi,  no  entanto,  reconhecido  por  Nietzsche,  para  quem 
Wedekind proclamou, bem antes de Freud e D. H. Laurence, o poder avassalador 
dos instintos, enaltecendo o “espírito da carne” e “a santidade dos instintos”, numa 
postura ousadamente dionisíaca.   

Sobre o espetáculo, justifica sua montagem:

Mas o teatro de Wedekind também é muito assim, livre, louco, inesperado, obscuro, 
intuitivo, misturando drama com farsa, tragédia com comédia, envolvimento com 
distanciamento,  poesia com banalidade, sonho com alucinação, e,  como pano de 
fundo, aquela revolta visceral contra o moralismo hipócrita da sociedade burguesa, 
que tão bem caracteriza sua obra. 

E mais:

Os figurinos são de época, mas não de uma época determinada, uma mistura de 
épocas,  assim  como as  músicas  da  trilha  sonora.  Procuramos  com isso  unir  os 
adolescentes, independentes do tempo em que viveram, aos adolescentes de todos os 
tempos, pois a fase da puberdade é comum a todos, seja em qualquer sistema ou em 
qualquer  família.  O  que  muda  são  as  formas  de  repressão,  mais  sutis  ou  mais 
ostensivas, de acordo com as mudanças de comportamento das sociedades.

Da letra de Wedekind, corpo da obra, recolho os seguintes fragmentos: 

Moritz
Eu estudei a edição pequena da Enciclopédia Meier tudo, de fio a pavio. Palavras... 
só palavras e mais palavras! Nem a mais leve sombra de explicação. Oh!, que coisa, 
esta  vergonha! De que é que me serve uma enciclopédia se não me responde à 
questão da vida mais importante? (p. 51)

Melchior
Pareces  uma  rapariga.  Mas  como  queiras!  Parece-me  um  trabalho  com  muito 
interesse. Ouve lá, Moritz.

Moritz
Hum!? 

Melchior
Já alguma vez viste uma rapariga? 

Moritz
Já.

Melchior
Mas toda?!

Moritz
Completamente!

Melchior
É que eu também! Então não é preciso fazer ilustrações. (p. 52-53)
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Wendla
Sonhei que era uma menina pobre, muito pobre, uma mendiga, que me mandavam 
de manhãzinha cedo, pelas cinco horas, para a rua, e que eu tinha de pedir durante 
todo o dia, ao sol e à chuva, e que pedia a homens cruéis, duros. E voltava a casa de 
noite, a tremer de fome e de frio, e não tinha o dinheiro que o meu pai queria, e 
então batiam-me... batiam-me... (p. 75)

Moritz
As folhas estão a murmurar tanto. É como se estivesse a ouvir a minha avó, que 
Deus haja,  a  contar  a  história  da  Rainha Sem Cabeça.  –  Era  uma rainha  muito 
bonita,  linda  como o  sol,  mais  linda  que  todas  as  raparigas  do  reino.  Mas  por 
infelicidade tinha vindo a este mundo sem cabeça. Não podia comer, nem beber, não 
podia ver, nem rir e também não podia beijar. Ela fazia-se compreender pela corte 
só por meio de uma mãozinha muito macia. Declarava a guerra e as sentenças de 
morte com movimento dos seus delicados pés. Ora um dia ela foi derrotada por um 
rei que por acaso tinha duas cabeças que estavam sempre a brigar e que discutiam 
uma com a outra de tal maneira que nenhuma deixava a outra falar. Ora o mágico-
mor da corte pegou na cabeça mais pequena e pô-la na rainha. E imagina, ficava-lhe 
a matar. Então o rei casou com a rainha, e os dois deixaram de brigar, mas passaram 
a  beijar-se  na testa,  na  face  e  na  boca  e  viveram felizes  durante  muitos  anos... 
Maldito disparate! Desde as férias que não penso noutra coisa senão na rainha sem 
cabeça. Quando vejo uma rapariga bonita, ela não tem cabeça – e ela aparece-me 
logo como se fosse a rainha sem cabeça!!! Talvez me venham a pôr uma um dia. (p. 
85)

Senhora Gabor
Melchior,  tens  idade  suficiente  para poderes  saber  o  que  te  convém e  o que  te 
prejudica. Faz aquilo de que te possas responsabilizar sempre perante ti próprio. Eu 
serei a primeira a reconhecer e agradecer o facto de tu não me dares nunca motivo 
para ter de te recusar o que quer que seja. Eu queria apenas chamar-te atenção para o 
facto de que o melhor pode ser prejudicial, quando ainda se não tem a maturidade 
necessária para se assimilar como deve ser. Prefiro confiar mais em ti do que em 
quaisquer  regras  de  educação.  Se  precisarem  de  mais  alguma  coisa,  Melchior, 
chamas-me, sim? Estou no meu quarto. (p. 89)

Moritz
Mas isso é  ainda  prazer,  não é,  Melchior? A rapariga,  Melchior,  goza  como os 
deuses no céu. A rapariga defende-se pelo seu temperamento. Até ao último instante 
ela mantém-se liberta de todo o azedume para ver abrirem-se de uma só vez os céus 
sobre si mesma. A rapariga tem medo do inferno ainda no momento em que se 
apercebe de um paraíso em flor. A sua sensibilidade tem a frescura de uma fonte que 
brota da rocha. A rapariga pega numa taça sobre a qual ainda não soprou nenhuma 
brisa terrena, um cálice de néctar cujo conteúdo ela sorve, enquanto ele flameja e 
cintila... A satisfação que o homem encontra nisso parece-me insípida e insossa. 

Melchior
Podes pensar o que quiseres, mas guarda isso para ti. Eu não gosto de pensar nisso... 
(p. 91)

Wendla
Também eu, mãezinha; também eu. O meu juízo deixa muito a desejar. Ora tenho eu 
uma irmã que está casada há dois anos e meio, eu própria sou tia pela terceira vez e 
não faço a mais pequena idéia do que se passa... Não te zangues, mãezinha! Não te 
zangues. A quem é que eu hei-de perguntar senão a ti? Por favor, mãezinha, conta-
me tudo! Diz-me como é, mãezinha. Eu tenho vergonha de mim própria! Peço-te, 
mãezinha, diz-me! Não me ralhes por eu te perguntar uma coisa destas. Responde-
me – como é que é? – Como é que é isso tudo? – Tu não podes exigir a sério que eu 
aos catorze anos ainda acredite na cegonha. (p. 96)
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Sonnentisch
Aproxime-se da mesa! Após o senhor Stiefel ter tido conhecimento do ímpio crime 
do filho, revistou o desconsolado pai os papéis do seu filho Moritz na esperança de, 
possivelmente,  encontrar  desta  maneira  uma  indicação  do  motivo  do  acto 
inqualificável do jovem e encontrou, num lugar que aqui não interessa, uns escritos 
que, se bem que não tornem compreensível em si aquele acto inqualificável, dão 
uma explicação  infelizmente  mais  do  que  suficiente,  da  desorientação  moral  da 
pessoa em questão e que foi decisiva para o crime. Trata-se de uma dissertação em 
forma de diálogo, intitulada “O Coito”, cheia de ilustrações de tamanho natural, com 
vinte  páginas  repletas  das  imundícies  mais  desbragadas;  tal  dissertação  deveria 
corresponder às exigências mais vis que um libertino corrupto seria capaz de desejar 
de uma leitura imoral. 

Melchior
Eu...

Sonnentisch
A sua  obrigação  é  estar  calado!  –  Depois  de  o  Sr.  Stiefel  nos  ter  entregado o 
documento em questão, e de nós termos feito a promessa àquele pai fora de si, de 
descobrir o autor, custasse o que custasse, a letra do documento que nos foi patente 
foi  comparada  com a  letra  de  todos os  condiscípulos  do  malvado suicida,  e  de 
acordo com o parecer unânime de todo o corpo docente, assim como em perfeita 
concordância com o parecer especial do nosso prezado colega senhor professor de 
Caligrafia, verificou-se a mais indiscutível semelhança com a sua. (p. 128-129)

Sonnentisch
(Deita uma pá de terra para dentro da campa.)

O suicídio sendo a infracção mais grave que se pode imaginar contra a ordem ética 
universal é a prova mais grave que se pode imaginar a favor da ética universal, 
porquanto  o  suicida  dispensou  a  ordem ética  universal  de  proferir  a  sentença  e 
confirma a sua existência. (p. 134)

Moritz
... De facto os vivos não metem pena! – Confesso-te que eu também nunca teria 
pensado nisso. E agora não compreendo como é que se pode ser tão ingênuo. Agora 
vejo tão claramente a fraude que não há sequer uma nuvenzinha. Como é que podes 
hesitar, Melchior! Dá-me a mão! Num ai elevas-te muitíssimo acima de ti próprio. A 
tua vida é um pecado de omissão... 

Melchior
Vocês podem esquecer?

Moritz
Podemos tudo.  Dá-me a  mão!  Podemos  lamentar  a  juventude  pelo  facto  de  ela 
pensar que a sua angústia é idealismo, e a velhice pelo facto de o coração se lhe 
partir de superioridade estóica. Vemos tremer o imperador perante modinhas e o 
Lazzaroni perante a trombeta do Juízo Final. Ignoramos a máscara do comediante e 
vemos  o  poeta  a  pôr  a  máscara  da  escuridão.  Avistamos  o  felizardo  na  sua 
mendicidade, o capitalista na sua moléstia e na sua carga. Observamos os amantes e 
vemo-los  corar  em  frente  um  do  outro,  pressentindo  que  são  enganadores 
enganados. Vemos pais pôr filhos no mundo para lhes poderem gritar: como sois 
felizes em ter os pais que tendes! – E vemos os filhos afastarem-se e fazerem o 
mesmo.  Podemos  escutar  a  inocência  nas  suas  solitárias  urgências  de  amor,  a 
prostituta barata sobre a leitura de Schiller... Vemos Deus e o Diabo invectivando-se 
mutuamente e nutrimos a consciência, que nada pode desfazer, de que ambos estão 
bêbedos...  Uma  calma,  um  contentamento,  Melchior!  –  Tu  só  precisas  de  me 
estender o dedo pequenino. Podes tornar-te branco de neve antes de voltar a surgir 
outro momento tão propício. (168-169)  

O senhor disfarçado
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Por que é que se gaba com essa história do sublime?! Nós sabemos que isso é tudo 
disparate – uvas verdes! Por que é que mente de propósito, seu – fantasma! – Se isso 
lhe dá tanto prazer, então fique, lá por isso! Mas acautele-se com os sonhos, caro 
amigo – e por favor tire-me daqui a sua mão de cadáver. (p. 171)

O senhor disfarçado
O senhor teu pai procura agora consolação nos braços fortes da tua mãe. Eu abro-te 
as portas do mundo. A tua perplexidade momentânea é o resultado do teu estado 
miserável. Um bom jantar e rir-te-ás dela. 

Melchior
(Para si.)

Só pode ser um dos diabos. 
(Alto.)

Com as culpas que sobre mim pesam não será um bom jantar que me irá dar a paz 
outra vez! (p. 172)

Melchior
Adeus, meu caro Moritz. Não sei onde me leva este homem. Mas é um homem... (p. 
176)

Melchior
Adeus,  Moritz.  Aceita  meu  sincero  reconhecimento  pelo  facto  de  me  teres 
aparecido. Quantos dias alegres e calmos nós não passámos nestes catorze anos! 
Prometo-te, Moritz, que aconteça o que acontecer, seja eu dez vezes outra pessoa 
nos  anos  que  aí  vêm,  possa  a  vida  correr-me  bem ou  mal,  de  ti  nunca  eu  me 
esquecerei... (p. 177)

É curioso  como Lacan  escreve  aludindo à  forma  mesma do  espetáculo:  inúmeros 

personagens, “meninos adolescentes” e “as mocinhas”, os pais, a família, as autoridades, os 

fantasmas, e mesmo o mascarado como fazendo parte de soluções nesta passagem que é de 

como os meninos e as meninas fariam para, no despertar de seu sonho, fazer amor com os 

adolescentes. Uns adolescentes, nem todos, não-todos, não tolos para que não fiquemos a 

interpretar a cultura e os tempos. 

A propalada juventude, a sociedade dos eternos jovens praticada pela cultura atual, nas 

suas mais diversas formas, falha enquanto pretende-se não marcada pelo trauma, pela palavra 

e pelo excesso. Escrevo no dia dos mortos. Como eles gozam dos vivos na fala de Moritz. 

Acaso não vivemos dizendo que não temos coragem para suicidar?! 

Marcar o corpo, desde Freud, é sempre re-marcar. Quando ele já não vale mais para 

nada, os defuntos, como os objetos em liquidação, devemos remarcá-los. Hoje se usa incinerá-

los, torná-los pó, lançá-los ao vento como se fossem fertilizar a terra. Ressuscitá-los num 

movimento de eterno retorno. Fazer incidir sobre eles mais violência como a dizer, numa 

espécie de nova negativa, que não há mais sujeito dividido e objeto a. Na morte e na vida um 

corpo que não se cansa de trabalhar, nem no dia de finados. Não sabíamos acaso com as luzes 

que não havia nada além do corpo?! Pois bem, menos charmosos que os budistas com os seus 

galões de nafta dos anos sessenta, que desejavam mais que pó tornar-se energia, hoje estão em 
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moda os ataques suicidas e as bombas que dão filhotes; o homem não cessa de desejar que 

suas marcas desapareçam sobre o nirvana da pulsão de morte. 

Os nossos neuróticos têm sido vítimas, com mais ou menos assentimento, de uma 

violência desmedida e nossos psicóticos, como restos de resto da civilização, também. Não há 

nada de novo nas guerras atuais porque Wedekind do pós-guerra de 1948 esteve fugindo 

como nós estamos da guerra da globalização do nefasto capitalismo. Guerras em nome da lei 

ética  universal,  na  fala  do  personagem  Sonnentisch  (insolação)  para  Melchior  ou  na 

declaração de guerra universal de Bush contra o terror. Existe, por outro lado, a globalização 

da  solidariedade,  como escreveu Leonardo Boff  em  O Tempo,  da qual  devemos também 

participar. Em Minas Gerais, marcamos por siglas nossas tribos, escolas, grupos musicais e 

eles avançam mundo afora. Como a dizer que é necessário um pertencimento que não tenha 

cabimento no território  exíguo de um corpo.  Os corpos precisam de parceiros,  como nos 

lembra Lucíola Macedo, quando cita Miller: 

“A hipótese de Miller e de Éric Laurent no seminário “O Outro que não existe” é 
que  não  existindo  o  Outro,  recuperamo-nos  com  o  parceiro...  Miller  define  o 
parceiro, em psicanálise, como uma instância “com a qual o sujeito está ligado de 
forma  essencial,  uma  instância  que  lhe  causa  problemas  e  que  eventualmente  é 
enigmática”. (V. 3, p. 4 de 14). 

Lacan, no escrito sobre a peça, lembra-nos que “há relação do sentido com o gozo”. 

Podemos atestá-la nas falas de todos os personagens de Wedekind, da juventude idealista à 

velhice estóica. Não faz sentido lamentarmos a vida tão marcada e remarcada nos nossos 

corpos não tão jovens. Estar na vida é o destino, o destino de um fim suficiente para uma 

análise, sem medo de ser feliz. A vida basta para Lacan assim tão tola e errante porque o ato 

heróico, supostamente corajoso do suicida, não passa de uma comédia. O suicídio é falta de 

marca, excesso de manquice e, quando realizado, risível.  O suicídio,  a não ser por sonho 

nosso ou recurso do literato, é um ato que não interessa à psicanálise, porque, nos lembra 

Lacan no Saber do Psicanalista, que o sujeito suicida, por mais que consuma o ato, ligando 

sentido e gozo, não interessa porque não vem dizer o que lhe teria acontecido. Uma peça, um 

comentário de obra de arte é uma ficção, não é psicanálise. Serve a ela, mas não nos deve 

servir mais que nossos casos clínicos. 

Porque naquele dia, aquele paciente de tantos anos, não me escutou, não foi ao Pronto 

Socorro, não se tratou. Decidiu adiar um ato pela vida? Quando seu corpo já encenava uma 

falência  mortífera,  porque  uma  marca  não  se  fez?  Até  hoje  perguntamos.  O  que  terá 

acontecido? Que terei deixado de fazer? O que não falei? Qual o silêncio que não encontra 

eco nem resposta? Onde não escutei? Não sei... não sei... não sei... 
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Do texto de Lacan, o que os colegas citaram mais nos Boletins preparatórios à Jornada 

foi o aforismo de que a sexualidade faz um furo no real. “Eis o que se percebe pelo fato de 

que, como ninguém escapa ileso, as pessoas não se preocupem com o assunto”(1974, p. 558). 

As pessoas se preocuparam somente quando ouviram o som oco do corpo caído, saco bêbado 

no chão, pesado e esvaindo-se em sangue. Faltou marca no corpo para erigir esse saco em 

sacolas borromeanas. O corpo, em Lacan, no final de seu ensino, se configura como nó; uma 

marca ao  menos se  faz,  e  em torno dela  os  nós.  Como os  quebra-cabeças  de prego que 

encontramos por aí,  nos armazéns do Brasil  ou na mão dos ambulantes – se arranjam, se 

engancham ou desengancham segundo a habilidade e o trabalho do sujeito jogador. Há um 

jeito de corpo, um encontro de corpos que contorna o impossível,  que por ser impossível 

passa a causar o desejo e construir parceria. 

Os casos perdidos, no dia dos mortos, que já não é mais como antigamente, dia de 

respeito, tolerância e amor à vida, passam a ser lembrados nos escritos que podemos deixar 

para construir pequenas histórias...  No zênite do céu ainda existe o objeto  a e um sujeito 

disposto a encarnar esse equivocado duro desejo de durar... até o próximo analisante e o que 

se pode construir da psicopatologia da vida cotidiana.

Lacan faz referência à experiência da diáspora de Wedekind e sua família e pergunta-

se se ele seria judeu, “levou a vida mudando-se de lugar para lugar, primeiro porque o pai, um 

médico  liberal,  inconformado  com  o  fracasso  da  revolução  de  1848,  deixara  o  país, 

refugiando-se com a família na América. [...] A família retornou a Europa em 1872 e exilou-

se na Suíça. Em 1884 Wedekind se instala em Munique”.(Ribeiro, 1984).  No espírito de sua 

época “esta peça é uma sátira bem amarga,  cruel,  contra  a escola  secundária e contra os 

professores  e  pais,  um  protesto  apaixonado  contra  a  hipocrisia  e  o  falso  moralismo  da 

educação burguesa”. (Ribeiro, 1984). Nossa época nem apela para os ideais: nossas escolas 

exigem a excelência no padrão vestibular, um concurso que não aprova, mas exclui ou então 

são escolas onde prevalece o “pagou passou”. Nossa educação pública está desolada porque 

não há vontade política. Nossos governantes nem nosso povo privilegiam educação! Que por 

impossível torna-se necessária ao jovem, desde Freud. 

A escola plural padece de um democratismo canhestro tanto quanto a idéia de inclusão 

social, que não faz mais que incluir o radicalmente diferente na massa fluida da democracia 

igualitária e unilateral. As festas de formatura, por seu aspecto de simulacro, lembram-nos, no 

excesso, os rituais das gangues quando conseguem um bom dinheiro – gastam em orgia. Não 

há  horizonte  para  ideal  algum.  Os  pacientes  psiquiatrizados  voltam para  casa,  a  reforma 

psiquiátrica se consolida mais ainda, mas na rede pública há de haver investimento econômico 

de fato. O poder público responde mais aos avatares do capital, do serviço da dívida e  menos 
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da ecologia e do ecossistema. Os jovens devem se localizar em algum nenhum-lugar  quando 

não podem entrar na disputa desenfreada dos reality shows ou na massa líquida das festas 

raves ou hip-hops. São jogados nas ruas e na errância; no exílio doméstico, quando não nos 

chamados condomínios fechados que não têm rua nem praça pública. Olham-se nos espelhos 

de  Versailles dos shoppings  centers  e  dizem:  todo mundo usa  piercing,  todo mundo tem 

celular, todo mundo toma ecstasy, todo mundo rouba... menos os que caem fora como Moritz 

ou nas estatísticas do assassinato nas gangues ou no trânsito. 

Lacan, no texto de nossa referência principal, diz que a experiência da sexualidade é 

de todos, uma experiência ao alcance de todos. Mais que nunca, a internet não mente quando 

diz não à pornografia  infantil  –  o  último baluarte  da moral.  Cada vez mais os jovens se 

adultecem e se propõe também uma adolescência eterna para os adultos. O véu só se levanta e 

aqui  Wedekind  também escreve  com  propriedade,  quando  a  morte  de  Moritz  desvela  a 

obscenidade, de Melchior?, não! – de todos. Daí o escândalo que os não marcados provocam, 

quando desvela esse corpo sem marcas, se automutilando, se despindo na rua, dizendo coisas 

sem nexo e, como Wendla, são obrigadas ao aborto ilegal. Devemos dar atenção especial à 

população  de  rua,  incluindo  aí  nossos  jovens  miserabilizados  e  psicóticos.  Um  sujeito, 

segundo Célio de Castro, não deve ser de rua. Deve encontrar no desamparo de seu corpo, ao 

relento,  nem  sempre  marcado,  um  abrigo.  Não  cabe,  pois,  a  um  analista,  na  cidade 

contemporânea,  posição  extraterritorial  de  não  freqüentar  ruas  e  praças.  Recordemos 

intervenção mais antiga de Éric Laurent chamada Analista Cidadão e recomendação de Miller 

culminando com criação dos centros de atendimento psicanalítico. Hoje devemos aprender 

com a Saúde Mental de Belo Horizonte que até que o sujeito volte para casa, deve-se inventar 

um abrigo para ele na rua. 

“O sentido do sentido está em que ele se liga ao gozo do menino como proibido [...]. 
Moritz,  em nosso  drama,  consegue  excetuar-se,  no  entanto,  e  nisso  Melchior  o 
qualifica de menina. E tem toda razão: a menina é apenas uma e quer continuar 
assim, o que é jogado para escanteio no drama”.(Lacan, 1974). 
“Moritz, ao se excetuar disso, exclui-se no para-além. É só ali que ele se conta: não 
por  acaso,  dentre  os  mortos,  como excluídos  do  real.  Que o drama o faça ali 
sobreviver,  porque  não,  se  o  herói  está  antecipadamente  morto?”. 
(Lacan, 1974)

E no caso clínico que relato? Só há silêncio? Um ato falho que não deu chance à 

medicina,  tão  eficaz  atualmente,  de  salvá-lo  do  colapso  cardíaco?  Existia  demanda  de 

heroísmo? Na dezena de anos em que se tratou comigo, não. Era solitário. O sexo lhe era 

aversivo, faltava pouco para uma mulher, embora másculo e sarado. Não as suportava, as 

mulheres, na cama, e aos homens, supostamente lhes dava chance, mas não consentia nada. 
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Onde os fenômenos elementares, o delírio, as marcas da psicose? Na falta de marca. No mau 

humor que não se abria para a felicidade, nem a tristeza dos comuns. Havia “sentimento de 

falta de sentimento”(Jaspers, 1975). Havia falta de angústia, vivo-morto. Sabido, versado e 

até mesmo erudito, não deixou nada escrito. Delicado demais para marcar o corpo do Outro. 

Uma delicadeza que não comportava mais o risco de estar no teatro do mundo?

 Quanto ao teatro de Eid, ele uniu os três atos em um, fez dos pedaços um corpo só, 

num cenário outonal. No depois viria a primavera. A peça tinha como subtítulo, no cartaz, 

“Os  sonhos  adolescentes”.  No  tempo  seguinte  é  que  cairiam  os  sonhos  e  a  primavera 

floresceria. Porque, como nos lembrou Freud em sua época e obra “a sexualidade e os sonhos 

já estão na infância”. 

O  que  nesta  peça  toma  força  e  fará  de  Wedekind  o  precursor,  nas  artes  do 

expressionismo, em oposição ao realismo e ao naturalismo é o desvelamento da sexualidade 

infantil. Põe em ato a sexualidade adolescente na outonal cultura idealista de sua época. 

A via da clínica e a alusão ao nosso tempo que Lacan faz no texto, diz da posição dele 

em relação aos que lêem Wedekind pelo viés da adolescência bem comportada que esquece os 

fenômenos de passagem ao ato proibindo o suicídio e o véu que ele levanta. Como dizia o 

poeta: tentou contra a existência/ num humilde barracão/ Joana de tal/ por causa de um tal 

João/ depois de medicada/ retirou-se para seu lar/ Joana é mais/ uma mulata triste que errou/ 

errou na dose/ errou no amor/ Joana errou de João/ ninguém olhou/ ninguém notou/ a dor que 

era o seu mal/ a dor da gente não sai no jornal. (REIS & BARBOSA).

Lembremos que a Melchior só lhe restou o silêncio diante do educador. 

Essas políticas, que têm no “guerra às drogas” um exemplo paradigmático de um novo 

higienismo, de uma nova eugenia, ditam guerra ao mal-estar e à melancolia. 

Lacan toma Wedekind como homem de seu tempo, o de Lacan também, e finaliza seu 

escrito falando do pai. Cita os nomes-do-pai e o Um-pai – dentre os pais sua singularidade, 

existe Um que é o Mascarado. 

“Mas o Pai tem tantos e tantos que não há Um que lhe convenha, a não ser o Nome 
do Nome do Nome. Não há Nome que seja seu Nome-Próprio, a não ser o Nome 
como ex-sistência. 
Ou seja, a aparência [semblant] por excelência. E “Homem mascarado” o diz nada 
mal. (LACAN, 1974).

Só o pai como semblante vai importar a Lacan no final de seu ensino. E o nome aqui 

será por excelência, o sinthoma. O que ficou do nosso caso?, o sintoma, percurso, história 

como todas inacabada, sem fim. Alguns restos e retalhos de sua passagem. Essas letras... O 

sintoma do analista, até que venha a Deusa branca, continua sendo insistir em ocupar esse in-
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ex-sistente lugar, o da psicanálise. Uma psicanálise mundana, sem regulamentações, exposta 

ao público e que ao público tenha algo a dizer... nem tudo, ao seu tempo, à sua época, aos seus 

parceiros-sintomas.

 
Como saber se, [...] o próprio Pai, nosso eterno Pai de todos, não é apenas um Nome 
entre outros da Deusa branca, aquela que, em suas palavras, perde-se na noite dos 
tempos, por ser a Diferente, o Outro perpétuo em seu gozo? – como essas formas do 
infinito cuja enumeração só começamos ao saber que é ela que nos suspenderá, a 
nós. (LACAN, 1974).
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