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Abertura e recapitulação 

Para concluir nosso percurso desse ano, pedi a  Guilherme Gutman que nos apresente o 

trabalho de Manoel Messias. Temos trabalhado juntos na PUC, no núcleo de estudos sobre a 

loucura, que criamos, o caso de Messias a partir do que Guilherme, que não é apenas 

autoridade clínica, mas também um pouco curador da obra, pôde elaborar de seu trajeto.  

Apesar disso, estamos, com Messias, na mesma situação de precariedade que nos 

encontramos diante de uma instalação. É o mesmo impasse que encontramos diante de 

muitos pacientes: não há Um. Não há Uma história, com começo meio e fim, assim como não 

há unidade na obra. Não é apenas porque pouco sabemos dos fatos. É difícil encontrar um 

centro de gravidade interno. Há apenas sua mãe que com ele andou a vida toda e sabemos 

que ele parou de produzir quando ela morreu. 

Habitualmente, consideramos que a história se confunde com o sujeito. Na psicose, muitas 

vezes tudo é estilhaçado, ou ainda encontramos duas ou três histórias com o mesmo peso: 

uma história familiar, outra delirante e ainda outra institucional, por exemplo. Muitas vezes 

perdidos, criamos a entidade “técnico de referência”, aquele que mais sabe do paciente em 

questão por ter sido designado para isso. Digamos então que Guilherme será a referência para 

Messias.  

Aceitamos a relativa ignorância sobre a pessoa de Messias porque contamos com sua obra e  é 

quanto a essa obra que Guilherme é referência. Vejamos se podemos, com Messias aprender 

sobre o que temos chamado de invenção ao aproximá-la do que Lacan chamou “sinthoma”. 

Para não ficarmos demais no ar, definamos, por hoje, invenção como aquela articulação entre 

o mundo das formas e o campo dos nomes que permita escoar um tanto de gozo de um 

vivente. Ah, é preciso que isso esteja entrelaçado de forma a produzir um lugar no Outro.  

Quanto a Messias, estaremos buscando a  invenção no campo da produção de um “si”, um 

lugar no Outro a partir de um fazer (artístico ou não). A seguir, com Orlan, com a ajuda de Ram 

Mandil, veremos se podemos falar em invenção de um “si” a partir do corpo. 

Passo a palavra a Guilherme. 

Guilherme Gutman: Na verdade conheço bastante da vida desse sujeito que acontece de ser 

também um psicótico e um artista de forma mais ou menos independente, no sentido de que 

ele não se tornou um artista porque era psicótico. Ela já era um artista com certa expressão 

quando o surto passou a ser um elemento mais claro. 

É sempre uma questão quando se estuda um artista e sua obra o fato de haver ou não alguma 

relação entre, por exemplo, certos eventos cruciais da vida desse artista (o enlouquecimento 

pode ser entendido nesse caminho) e o quanto isso repercutiu sobra a obra produzida. Às 

vezes a impressão é de que repercute enormemente no sentido de uma virada na obra ou de 

um início da obra ou às vezes de uma conclusão da obra.  A impressão é curiosíssima embora a 

vida possa ter virado de ponta a cabeça a obra segue o seu rumo de uma forma mais ou menos 

independente. Não indica nem, por exemplo, uma mudança de fase. Uma fase rosa para uma 



fase azul. Quando falamos de um artista e da sua obra. Estamos sempre, digamos pensando 

uma espécie de duplicidade ou de uma espécie de duplo do artista na obra.  

Talvez a obra pudesse funcionar não como aquilo que digamos daria o selo final de que o 

sujeito enlouqueceu num dado momento, ou se estabilizou num dado momento, mas como 

uma espécie de material comprobatório. Se quisermos fazer uma analogia podemos pensar na 

análise. O que de um modo geral numa análise oferece a gente a idéia de essa foi uma 

intervenção ou uma interpretação acertada no sentido de “com efeitos na direção da cura”? 

Certamente não é o fato de que o paciente expressou um afeto ou que parece perplexo, ou 

chore, mas é provavelmente que é ele trazer um material comprobatório em seguida. Então 

num certo sentido, essa duplicidade essas duas coisas que caminham encontrando-se e 

separando-se talvez possam ter um efeito um para o outro. Não diria apenas da obra na vida 

do artista, mas também de acontecimentos na vida do artista comprovando algo em relação à 

obra.  

Arte e Psicose: três leituras 

Há dois conjuntos de interpretação para as obras de artistas psicóticos ou obras de psicóticos 

(não eram entendidos originalmente como artistas) que precisam ser revisados. Digo revisados 

porque não conseguimos afastar esses conjuntos com um desprezo definitivo. Esses conjuntos 

a que me refiro retornam incessantemente, com roupagens diferentes. São dois conjuntos que 

sempre aparecem, quando a gente aborda um artista e sua obra. 

O primeiro é o de que o artista dá noticias com sua obra, que pode ser a gravura no caso do 

Messias, de algo a que não se teria acesso com facilidade e um psicótico, supostamente, traria 

isso com cores de verdade diferentes daquelas com que um neurótico traria. Digamos que um 

neurótico circundaria A Coisa, faria um contorno enquanto que o psicótico traria notícias mais 

vibrantes de um certo real. Esse é o primeiro conjunto de interpretação que precisamos 

repensar. Ou então, acho que é tarefa nossa dizer o que nessa interpretação que proporemos 

seria fundamentalmente distinta.  

Por exemplo, a ideia de que a obra possa domesticar minimamente o gozo e esse real que é 

apresentado na obra. Nessa possibilidade de interpretação da obra do Messias pode entrar 

pelos fundos a idéia de que no final das contas um artista e sua obra fazem aparecer algum a 

coisa que é, (aqui já uso termos desses conjuntos a ser revisados) primeira, mais pura, mais 

original, mais perto de algo, de um real talvez... Ou seja, a idéia de que a obra revela alguma 

coisa melhor do que a trajetória da vida dele pode retratar. De outra forma diríamos, aparece 

alguma coisa na tela que dá notícias de um real passado por uma primeira formatação. Tudo 

isso me faz lembrar, por exemplo, essa idéia de arte bruta, ou de certo primitivismo da arte 

dos loucos, das crianças e dos outsiders. Pergunto-me se a cada proposta interessante de 

compreensão como essa oferecida, por exemplo, não se percebe a força dessa interpretação 

“arte bruta”, ou “do mais real do artista” como sua obra prima. Nesse caminho, as palavras são 

muitas, não são as que Marcus usou, mais genuíno, mais puro, mais bruto, virgem, primeiro. 

O segundo conjunto possível de interpretação - as pessoas costumam bater nela pensando que 

estão chutando cachorro morto, mas não tenho certeza de que esteja tão morto assim - é idéia 

de que existem traços distintivos na assim chamada (se existir uma) arte psicopatológica. 



Ernest Kris, por exemplo, pesquisou muitas expressões artísticas em manicômios e conseguiu, 

supostamente, encontrar alguns elementos comuns a todos essas obras.  Há elementos que se 

repetem em todas elas apesar da grande diversidade. Não importa se é uma casa que é feita 

com as fezes do hospício inteiro, ou se é uma gravura, um recorte de papéis. Esses elementos, 

traços distintivos, estariam em todas obras. Um deles seria o horror ao vácuo, ao vazio. Ele diz, 

dessa forma, que há uma tendência na arte psicótica a um preenchimento, de alguma forma, 

do vazio. Não importa tanto como isso se expresse, mas o fato é que a gente reconheceria aí 

uma especificidade. O oposto também pode ser proposto: a de que a arte viria para criar um 

vazio. 

Se vocês quiserem alguém menos criticado do que Kris, poderíamos pegar, por exemplo, a 

sempre honrada História da Loucura1. Encontraremos ali Foucault tentando também 

determinar certos traços distintivos daquilo que seria próprio da loucura em qualquer uma de 

suas expressões. Diríamos alguma coisa do tipo: “Existe um grau zero da loucura, ao qual não 

temos acesso direto”. E se teríamos algum acesso a esse grau, a essa loucura que não é 

apropriada por nenhum tipo de formato, seria exatamente através da obra de certos artistas o 

que ele chama de artistas trágicos. Ele cita alguns autores e alguns pintores. Seriam pessoas 

que trariam notícias desse grau zero.  

Há ainda um terceiro conjunto. Ele consiste em entender a obra de arte ponto a ponto como 

um delírio. Ou seja, uma construção tal qual o delírio é um construção, então o sujeito poderia 

delirar, mas não delira, pois sua obra vem neste lugar, como por exemplo, Bispo do Rosário. 

Ou então ele coloca lado a lado, o seu delírio com a composição de alguma coisa que é 

digamos vicariante em relação a ele. Teríamos aqui um terceiro conjunto interpretativo. Um 

pouco como quem diz: “Quando a obra faz algo pelo psicótico, no sentido da estabilização, ela 

faz o que o delírio faz.”  

Proponho que aceitemos um pouco de cada uma delas, mas sem que nenhuma seja nosso 

apoio exclusivo. 

Messias – primeiro tempo 

Sobre o Manoel Messias teríamos muito a falar, então vou falar só de duas coisas.  

Poderíamos dividir a obra do Messias em quatro fases. No entanto, separei a primeira e a 

segunda num primeiro bloco e a terceira e quarta num segundo e último bloco, pois podem 

ser entendidos como representativos de momentos muito diferentes. Opondo dois blocos 

vamos tentar ver como é possível a apresentação tão diferentes da obra que é de uma mesmo 

sujeito, que num certo sentido é contínua. 

Manoel Messias era um imigrante de Aracaju, um menino pobre, que veio numa espécie de 

pau de arara ficando um tempo em Salvador. Desembarcou com sete anos no Rio de Janeiro 

para viver a difícil situação subjetiva de ser o filho da empregada doméstica numa casa de 

classe média da zona sul do Rio de Janeiro. Um tipo história que todo mundo conhece.  Em um 

dado momento a dona da casa, que era casada com um sujeito que foi Diretor do MAM, 

resolve que quer fazer algo pelo filho da empregada colocando-o para estudar com Ivan Serpa. 

Ele era professor lá. O Messias entra na turma do Ivan Serpa e aprende técnica. 



Nos depoimentos e nas suas obras - a grande maioria é de gravuras- ele faz muitas referências 

ao Ivan Serpa. Ele faz, sobretudo, referência ao fato de ter sido discípulo de Ivan Serpa. Num 

depoimento ele conta sobre aquelas aulas da escola de artes. Num desses dias, após Messias 

ter mostrado o desenho, o Ivan Serpa - a aula parecia que era assim, as pessoas desenhavam 

depois mostravam e o Ivan comentava - teria dito: “Esse desenho do jeito que está vai cair. 

Você não é pintor nem desenhista você é gravador.” Ele tomou isso para si e ficou repetindo.  

Parece que isso poderia ter funcionado como alguma inscrição simbólica, uma nomeação que 

serviu, pois isso, não só no momento em que aconteceu, faz dele um gravador (ele assume a 

profissão e passa a trabalhar como gravador).  

Mas ele faz coisas diferentes com isso supondo que ele obtenha duas coisas diferentes nesses 

momentos diferentes. De todo modo, acontece alguma coisa aos 17 anos que é uma espécie 

de nomeação “Tu és gravador” e é o que ele passa a ser então e depois alguma coisa que não 

deixa de retornar nos depoimentos dele, e no concreto de alguém que a cada madeira deixa 

aquilo escrito. 

Um crítico bastante importante, que ainda se encontra vivo, Frederico Moraes, escreveu uma 

crítica sobre o Messias nessa primeira fase dele. E vejam o que eu quero dizer com uma 

interpretação de certa forma amarrada ao imaginário. Ele lê a história do Messias como se 

dissesse “Olha como o messias que veio do nordeste, agrário, feudal, difícil, olha como ele faz 

isso aparece nas gravuras dele quando ele coloca essas ossadas de boi, reproduz esse 

nordeste. Vejam como ele decalca isso na própria obra.” De fato, ele coloca bichos com caras 

humanas e ares terríveis, figuras humanas parcialmente animalizadas, meio bestializadas.  

Como, por exemplo, essa imagem: 

Segue a crítica: 

“Nelas (xilogravuras) o artista dá dimensão fantástica à 

paisagem física e social da região de onde veio: o Nordeste 

miserável, feudal, maniqueísta. Na caatinga de sua 

gravura o bem e o mal travam uma luta feroz, o homem e 

o animal se entredevoram, se metamorfoseiam no duro 

ofício de viver. A gravura de Manuel dos Santos é áspera 

como a própria realidade que ele retrata, e refaz. A 

madeira é cortada, cavada, furada com coragem, sem 

vacilação” 2 

É uma ótima crítica, no sentido em que ela diz “Olha como 

essa memória que ele traz do nordeste, dessa infância no 

nordeste, olha como isso aparece nos temas na forma de fazer, na técnica de cavar a 

madeira.” Mas notem que isso também tende a dizer, mal comparando, “Olha como um 

jardineiro pinta flores. Ele consegue traduzir o amor dele pelas flores na escolha das cores, na 

aquarela bem feita”. 



Um segundo Messias: de um furacão tempestade 

No segundo momento da obra teremos coisas bem diferentes. Primeiro teremos obras muito 

mais impressionantes e fortes. É quando ele alcança o que a crítica de arte entende como arte 

da sua carreira. Ele começou a fazer gravuras muito grandes por volta de 1,85 m de temas 

ligados a crucificação ou então às últimas palavras de Cristo na cruz.  

Temos, nessas gravuras, praticamente retângulos com algumas 

dessas frases que foram retiradas do evangelho. Muitas delas 

nem temos uma coisa pictórica.  

Temos por exemplo um vermelho muito forte e impressionante, 

que certamente é melhor ao ver o original, em que a primeira 

sensação é a presença de sangue vivo. E como isso a matriz que 

ele usava para fazer isso era a madeira esse vermelho não é 

uniforme. É um vermelho com mil gradações que dá uma 

organicidade, um organismo que sangra. 

Um segundo crítico, talvez mais importante que o Frederico 

Moraes, e que em suas crítica tocou alguma coisa que o 

Frederico não tocou anteriormente (talvez o Messias tenha 

alcançado essa coisa apenas com esse tipo de gravura) diz 

respeito a esse sangue que aparece gotejando e convincente na 

gravura dele. Ele traz alguma coisa que é da ordem de um real 

que assola e coloca isso numa domesticação mínima, numa 

formatação primeira, num apolíneo mínimo.  

O crítico percebendo justamente essa grandeza diz: 

“Manuel Messias apresenta a vocês xilografia com sangue 

de cristo que surge de madeira pingando, pingando. A cor 

tresanda, poreja e, para lá do outro, do tu, do nós e do ele, 

cabe na força inquebrantável do quadrado e na 

pronominal ressonância de todos. Nada um do outro se 

separa, tudo é medido pela violência que vem da verdade 

e deixa por isso mesmo de ser violência para ser apenas as 

essências do amor depurado.” 3 

Marcus André: Creio que as gravuras nos ensinam sobre a 

possibilidade de fazer um furacão se transformar numa 

tempestade.  Viver dentro do olho do furacão é 

impossível, mas se conseguimos desse olho fazer uma 

espécie de chuva que seja, aquilo pode entrar um pouco 

no social e fazer algum laço. O trabalho dele produz esse 

efeito. Justamente por isso pedi ao Guilherme que o 

apresentasse. 

O “porejamento de uma verdade” merece comentários. 

Quando a verdade poreja, o que acontece é a produção 



de uma verdade. Há uma depuração que produz alguma coisa e isso vale a pena destacar.   

A verdade é algo que necessita certo uso da linguagem para instaurar-se. Ela supõe que se 

esteja na linguagem, que implica verdade e mentira. É esse “estar-na-linguagem” que um 

quadro como esse me parece materializar.  

Não é possível estar na linguagem se ela for um sistema sem furos, sem porejamento. Ela 

precisa ter seus furos, seus segredos. O vermelho nesta obra, nos dá essa dimensão de um 

puro vermelho prévio, de um vermelho absoluto em que não se poderia nem pensar em furo. 

Como ele não dispõe dessa coisa, da falta, do furo, função por excelência do simbólico 

segundo Lacan em RSI para ordenar este vermelho, como tampouco ele dispõe de um 

imaginário forte o bastante para englobar este furacão de sangue e lhe dar uma forma 

consistente, ele faz outra coisa. Um pouco de tudo: emoldura, represa o sangue e acrescenta 

ditos em cima. Falas que remetem diretamente à Bíblia e ao sacrifício do cordeiro de Deus 

(não são quaisquer falas). E disso pinga uma gota vermelha que parece estar prestes a cair no 

vermelho, mas que podemos inverter. Muito grosseiramente o porejamento da verdade vale 

para mim como a produção de um furo, ou a produção de um segredo na linguagem sem que 

se conte previamente com ele. A produção no Outro de um furo, nesse sentido que podemos 

pensar alguma coisa do tipo da estabilização. 

Criação, Invenção e Sinthoma 

Pedi também ao Ram que expusesse algumas das idéias que me comunicou sobre o fazer de 

Orlan, artista francesa, que foi entrevistada por J. A. Miller, pois ela parece articular o fazer da 

instalação com o imaginário do corpo de um modo especialmente interessante. Ela coloca 

muitas questões a todos nós, mas vou destacar um ponto de convergência para nosso tema.  

O desafio é que se temos uma teoria de invenção razoável ela deve poder não contar apenas 

com a história do sujeito e com o tempo cronológico, com a narrativa de uma vida, para que 

algo se defina como invenção. Em outras palavras, se queremos dizer o que é uma 

estabilização ela não pode ser comparativa com outros momentos da vida ou não apenas. E 

ela não pode ser apenas o fato de que a linha do tempo foi retomada. Talvez não 

respondamos, mas isso precisa ficar registrado como questão importante quando falamos de 

invenção. É o que nos permitirá afastar o tema das estabilizações apenas do senso-comum. 

Alguém está estável? Como instrumentalizamos isso conceitualmente? Desafio primeiro: 

Como podemos dizer que ele está estável sem ser por comparação co um momento prévio 

tido como “bem-adaptado”? Ou que ele está estável porque a linha do tempo está estável e 

ele continua vivendo amando e trabalhando, criando e produzindo como todos? 

Ram Mandil: Minha idéia é retomar algumas coisas a partir do que foi apresentado e também 

do que andei investigando com relação a isso que Marcus propõe para que possamos 

caracterizar melhor do ponto de vista da psicanálise o que venha ser uma invenção e de que 

maneira esse tema pode contribuir para a termos uma idéia do que seja uma saída, uma 

estabilização, que se possa produzir.  

Achei interessante essa oposição que foi sugerida aqui entre invenção e criação (ou obra). 

Podemos, do ponto de vista mais imediato ou abstrato, associar a criação ao campo da arte e 



as invenções ao das ciências e das tecnologias. Parece-me que esses dois aspectos, essa tensão 

entre invenção e obra, são interessantes de serem mantidos. Talvez, elas permitam responder 

a alguns aspectos, seja pela via da ciência seja pela via da arte, a respeito do que está em jogo 

na produção de alguma coisa que antes estava lá (e a referência aqui é a criação) ou então a 

produção de alguma coisa a partir de elementos prévios, materiais preexistentes – modo como 

estamos entendendo a noção de invenção.  

Diria, e também é um pouco a intenção do curso, que poderíamos agregar à obra e à invenção 

um terceiro termo próprio a psicanálise que é a noção de sintoma. Se pudermos medir a noção 

de sintoma a partir da tensão com a obra ou com a invenção, talvez digamos a partir de Lacan 

ou mesmo a partir de Freud, que o sintoma tem alguma coisa de invenção e também de obra 

Afinal ele é um tipo de resposta sui generis que também se distingue da invenção e da obra.  

Ouvindo essas elaborações em torno da obra o Manoel Messias, ocorreu-me num primeiro 

momento pensar a própria noção de obra. O termo merece ser debatido porque não é tão 

simples caracterizarmos como obra - ele é todo atravessado por sentidos do discurso religioso 

(obra de deus) e por sentidos artísticos (obra de arte). Alguns elementos me parecem 

interessantes na noção de obra, no que ela implica no ponto de vista da arte. É um tema que a 

filosofia de Kant traz de uma maneira bem contundente, que é o enigma que a obra de arte 

constitui para nós do ponto de vista da filosofia kantiana. Como uma obra consegue produzir 

um tipo de aprovação social como obra de arte sem que haja um conceito de beleza que 

defina e permita produzir essa aprovação?  É possível uma aprovação sem conceito?  

O que é o belo? Sabemos que é uma coisa bastante difícil de definir e a filosofia do século XVIII 

pensava que a produção da obra de arte era a produção do belo. Nós já estamos a léguas 

disso, dado que hoje a gente vê que a obra de arte pode estar associada ao horror, ao feio, ao 

disforme não tendo mais a noção de beleza com parâmetro.  Mesmo assim é algum tipo de 

coisa que produz um laço social sem que saibamos exatamente o porquê e como. Esse é o 

enigma que intrigou Kant.  

A partir do que foi colocado tive a impressão de que a obra de arte num certo sentido, pela 

aprovação social que ela gera, tem um efeito de nomeação de um determinado autor aquela 

obra como artista. Temos, com efeito, na história da arte produções cujos autores não 

intencionaram incorporar seus trabalhos, mesmo assim foram absorvidas como arte através 

dos tempos.  

Entre nós temos o exemplo clássico do Arthur Bispo do Rosário, que certamente será 

reconhecido como artista e não com um paciente de um manicômio que produziu trabalhos de 

terapia ocupacional. O fato de certo espírito do tempo ter capturado aquilo como obra de arte 

tem efeito de nomeação sobre sujeito enquanto artista. Tem-se então uma inscrição social. 

Essa é uma leitura que o Lacan faz dos efeitos de nomeação que a obra de James Joyce teve 

sobre ele mesmo, uma nomeação que participa da estabilização.  



Corpo e invenção 

O ponto que gostaria de destacar, que tem me chamado atenção e que tenho investigado é se 

uma obra também é capaz de fornecer ao autor uma ideia de si mesmo, não como nome, mas 

como corpo. Minha pergunta é: “Posso ter um corpo a partir de uma obra?”. 

Acho que isso foi uma região menos explorada que diz respeito ao fato de ter um corpo não 

ser algo tão simples como imaginamos. É um pouco o que Lacan diz no Seminário 10: 

Angústia4. Nosso corpo é constituído de pedaços de real e objetos “a” que não são muitos 

propícios para constituir a idéia de um corpo estável, estabilizado. Por isso existem variadas 

maneiras como o sujeito poderia lançar mão de certos dispositivos para ter uma Idéia de si 

como corpo. A via principal até então é que o sujeito possa constituir ter idéia de si mesmo 

como corpo a partir de um suporte da imagem de seu próprio corpo.  Então, a imagem do seu 

próprio corpo é uma via privilegiada para que o sujeito tome posse do seu corpo como 

unidade. Todo o estádio do espelho5 parece-me uma demonstração disso. 

Um aspecto que me parece importante destacar: Essa ideia do corpo como unidade se ela não 

se sustenta pela imagem do corpo ela pode se apoiar, por exemplos, sobre outras matérias. E 

no caso de Joyce, parece que sobre o som ou a voz. Schreber, por exemplo, com seus pássaros 

miraculosos e falantes emitiam certas frases e injetavam veneno de cadáver nele - uma 

experiência de comoção corporal. É interessante ver que nas memórias ele inventa um 

dispositivo da assonância. O pássaro fala algo e ele “responde” com algo de som semelhante, 

isso silenciava os pássaros e os venenos. Permitia-lhe ter uma estabilização de seu próprio 

corpo, um corpo comovido por esses raios de gozo. Por uma emissão sonora ele encontrou 

uma forma, de estabilizar o seu corpo. 

Toda essa investigação dessa constituição do sujeito como um corpo é introduzida por Lacan 

no seminário da angústia, ela será conduzida na dimensão escópica. Toda primeira parte do 

Seminário 10 é uma grande exploração do campo escópico do olhar, da cena. Isso forma uma 

grande oposição entre o mundo e a cena. 

 

 

Ele toma a referência do Lévi-Strauss sobre a idéia de mundo ligado a uma materialidade. E ele 

faz uma espécie de três ou quatro passos para produzir um aparato que nos permita dizer o 

modo que o corpo se constitui e só. O mundo da materialidade que veremos, dos pequenos 

pedaços de real que é dado como uma espécie de axioma, o corpo despedaçado sem a idéia 

de eu ainda. E um movimento de passagem ou de subida para a cena (ao palco, no sentido 

teatral) que é o lugar aonde as coisas do mundo vem a se dizer.  Só que existe dentro dessa 

cena um momento ou uma passagem onde algo do mundo transpõe para cena. Existe alguma 

coisa do objeto a que não se apresenta na cena, não se representa na cena. Interessante essa 

noção de cena, pois o fato de o objeto a não entrar em cena é justamente o que estabiliza a 

cena. A cena só é porque há algo que fica fora dela. 

Olhando, por exemplo, o teatro grego ele tinha o eles chamavam de orquestra o público em 

volta eles tinha uma coisa que se chama de skené em grego significa barraca/ tenda. Para que 



falamos disso aqui? Com a tenda se produz coisas que vão estar dentro dela e por isso fora da 

cena. Para estabilizar a cena há de haver elementos que ficam fora da cena e o teatro grego 

sabia disso. E esses elementos eram, por exemplo, não se colocar em cena o ato sexual, não se 

colocava em cena os assassinatos, os incestos e outras coisas relativas à transgressão. Inclusive 

a noção de obsceno vem daí, pois tudo aquilo que deveria permanecer fora da cena foi trazido 

a ela. Esse é um aparato que Lacan traz no Seminário 10. 

O interessante que nossa idéia de corpo se constrói na cena com elementos que não se 

transpõe para cena. É interessante pensar que o corpo como unidade ou, talvez possamos 

dizer, que atualmente nossa idéia de corpo vai muito mais pelo lado da bricolagem, da 

associação de coisas heterogêneas, como por exemplo, me parece que é o caso do Manoel 

Messias.  

Nossa idéia de hoje é que o corpo é menos homogêneo e mais uma montagem, de toda 

maneira para que esse corpo se estabilize na cena alguma coisa algum elemento deve estar 

marcado como não inscrito. Ele aparece marcado em sua não representação tem que ser 

marcada na cena. Marcus traz isso com a noção de furo. Poderíamos pensar isso nas clínicas da 

passagem ao ato. Essa não transposição é encontrada, por exemplo, em Philippe Lacadeé6, 

num dos trabalhos dele, no qual ele fala da carta 46 do Freud onde ele diz explicitamente 

assim, “Há sempre um excedente sexual que não se traduz em imagem verbal” Essa é a 

definição do objeto a.  

Corpo de Orlan 

Nesse sentido, me parece interessante para concluir falar sobre uma entrevista que Fo feita 

recente mente por Jacques-Alain Miller com uma artista francesa chamada Orlan. Nessa 

entrevista que é conduzida para as coisas que realmente interessam a psicanálise e ao próprio 

sujeito.  

É interessante o modo que ela produziu o nome 

dela Orlan. Ela é uma analisaste, freqüentou vários 

analistas e um episódio anedótico da confecção do 

nome dela. No final de uma sessão o analista dela 

diz a ela que ele não deverá mais pagar a sessão 

em cheque depois o próprio analista olha por 

cheque e diz: “Mudei de idéia continue pagando 

em cheque”. Ela sai intrigada com essa situação. 

Um ou dois dias depois ela vai comprar alguma 

coisa e ao passar um cheque ela vê que na 

maneira como ela assina o cheque dela, as letras 

do nome original que se destacam formam a 

palavra morte (mort). Ela percebe isso volta à 

sessão ela diz então que até então tinha um laço 

com a morte, e a partir ela gostaria de fazer um 

laço com a vida e a partir de então ela paga a 

sessão em dinheiro. A partir daí, ela tira do nome 



dela duas letras deixando o “o” pois achava que era o que ela tinha de mais vivo e produziu o 

nome Orlan.  

Depois, ela disse e pretende inventar um corpo. Ela começa a entra numa relação com o 

próprio corpo. Ela tem algumas instalações uma clássica dela, que se chama o Beijo do Artista 

em que ela se posta diante do Grand palais em Paris faz uma imagem dela como santa e uma 

imagem dela como distribuidora de beijos. Ela beija quem vier (Não é qualquer beijo, é beijo 

pra valer, elemento de intimidade com o corpo dela) e quem quiser depositar velas para a 

santa, deposita. Fica-se entre a santa e a prostituta. 

Ela entra num certo escândalo e na parte seguinte. E depois ela vai para uma série que ela 

chama fase cirurgia que é a de produzir modificações no próprio corpo. Interessante ver todo 

o contato dela com os cirurgiões plásticos e o modo como que ela foi conseguindo convencê-

los. Ela faz modificações corporais através de intervenções cirúrgicas transmitidas pela 

internet, inclusive está no site como construção de obra de arte.  O que ela fala e é 

interessante “Gostaria de usar meu corpo como material entre outros”. 

Diferentemente, ela distingue sob o ponto de vista o que ela chama de Body Art, arte corporal. 

Para ela essa arte tem ainda um compromisso com a dor, um masoquismo e que ela prioriza 

também os produtos, os excedentes do corpo. O sangue os pelos, fezes, urina, tudo aquilo que 

é produzido pelo corpo. Ela, no entanto, prefere o trabalho no corpo como unidade corporal, 

ou seja, o próprio corpo como material de intervenção artística. E não só seus produtos. Em 

um determinado momento ela percebe que há alguma coisa no corpo que ela considera uma 

aberração que é o fato de nós não termos controle sobre nosso próprio corpo, de nosso corpo 

ter vontade própria.  Como ela fala “Esse estúpido ainda vai me matar” 

Entre ela e seu pensamento sobre seu próprio corpo há uma 

relação que ela diz ser de desconexão. A intervenção do Miller 

me parece interessante “Que você possa manipular seu corpo 

como uma exterioridade, como se fosse um objeto do mundo, 

para modificá-lo, para modelá-lo isso interroga sobre o que é 

que desconectou. O que é isso desconectado entre você e seu 

corpo?” A idéia de que há uma desconexão entre ela e o 

próprio corpo e que o Miller procura investigar como isso se 

produziu. E ela traz uma lembrança de infância do corpo 

feminino, quando ela começava a perceber que os seios 

cresciam que a menstruação chegava e que ela ficou grávida 

eram coisas que ela sentia como falta de controle sobre o 

corpo. Então ela começou a “lutar” contra o corpo 

descontrolado, um corpo que não se pode dominar. 

Lembrando da minha clínica, um paciente que tinha dificuldade de falar em público. Ela 

percebe que quando à frente dos outros ficava vermelha e tremia. Ela estava querendo 

controlara aquilo para que não fosse visto que ela estava nervosa, mas tudo isso era mais forte 

que ela.  E isso nela produzia uma série de efeitos. Ela dizia, “Meu corpo me trai”. 

Essa dimensão corporal sobre a qual nós não temos controle, um corpo que trai um corpo vivo 

o qual não se pode representar totalmente.  Parece que a tensão, de certa forma, é como lidar 



com o corpo que trai ou esse corpo que aparentemente tem vida própria. No mundo 

contemporâneo, daí a ocupação com a Orlan - ela conflui com uma construção atual do corpo - 

percebemos que há uma tentativa do discurso do mestre contemporâneo de produzir um 

controle total do seu corpo. Esse exemplos do Viagra, Cialis todas essas drogas que teria uma 

operação de produzir um efeito corporal independentemente da contingência aleatoriedade 

do momento ou a via própria do corpo. No exemplo, o pênis, deixa de ter vida própria ele 

passa a ser também uma área corporal submetida a efeitos medicamentosos. De certa 

maneira, parece-me que essa construção. Entre o que eu sou e o corpo que eu tenho não há 

homogeneidade. Às vezes, essas conexões entre o que se é e o corpo que se tem caminham 

por lugares que apelas para discursos já estabelecidos e, às vezes, para caminhos bastantes 

singulares. 

Discussão 

Marcus André: A primeira coisa que gostaria de marcar é que é preciso que algo não se 

represente na cena do mundo para que ele se estabilize.  Vamos manter isso como um axioma. 

Poderíamos também imaginar que furo não seja o principal e que haja outras formas de 

estabilização deixando algo fora de cena por exemplo. Só para fazer uma comparação 

podemos imaginar que ao mesmo tempo em que, um corpo na cena do mundo só é possível 

com algo fora dela, o corpo também é uma cena. A cena do mundo e a cena do corpo são 

homologas. O corpo também tem seus segredos e porque ele tem seus segredos pode-se dizer 

que ele é estável. Zona erógena e umbigo são freqüentemente suma boa representação disso 

como ponto de contato com o desconhecido. A produção do furo no corpo é tão necessária 

como a produção do furo no mundo. 

O messias nesse sentido parece mais clássico. Ele já tem o corpo. A mãe dele parecia que 

funcionava muito como esse outro imaginário e isso garante uma certa estabilidade corporal 

pela forma, não porque tem furo. E a intervenção dele para produzir um furo é sobre a cena 

do mundo do que sobre a cena do corpo. Ele se refere ao Cristo na cruz, o vermelho no 

orgânico da madeira, nesse lugar ele produz algo que está fora de sena, uma gota de sangue 

fora de cena. 

Enquanto Orlan vai escolher o corpo como lugar onde se produzirá o furo. É nesse sentido que 

digo que o messias é mais clássico. Ele está aparentemente estável, mas o mundo está 

estranho então se produz um porejamento da verdade.  A Orlan tanta fazer isso com o próprio 

corpo. Aí que é a questão será que ela faz furo? Talvez ela esteja montando alguma coisa com 

o excedentes do que tentando extrair alguma coisa. Será que para estabilizar um corpo para 

além da forma imaginária que é sempre instável uma opção é extrair algo que vai dar unidade 

e outra opção construir algo? O Messias me parece que vai extrair algo da cena do mundo. 

Ram Mandil: No caso da Orlan especificamente ela produz um laço importante seja com o 

mundo da arte, como o próprio discurso analítico que é um elemento fundamental pra ela. 

Parece-me que, para ela, é insuportável um corpo do qual não se tem domínio. “Parece ter 

vida própria”. De certa forma, podemos dizer que é a pulsão que é o grande enigma pra ela. 

Poderíamos dizer que ela vai tentando fazer um contorno do que é, e o que poderia 

circunscrever isso. É difícil dizer aqui no caso dela em que o nível de invenção aqui certamente 



o fato de ela experimentar essa desconexão com o corpo e tratar seu corpo como um material 

que é diferente da maquiagem por exemplo. Ela se maquia ela não é uma pessoa 

desconectada da idéia de imagem corporal. A maquiagem me parece diretamente ligada coma 

imagem que se tem do próprio corpo. Aqui é a materialidade, a textura, a pela, a deformação 

produzida na própria carne. Parece que ela está tentando circunscrever-se. 

Marcus André: A circunscrição clássica era. Tenho meu corpo imagem e ele precisa ser 

habitado feito pelo ponto de contato com o excedente. O excedente aparece por ali ele não 

aparece em outros lugares. O que o corpo fora de cena só se apresenta nos bastidores ele não 

se apresenta na cena. Dessa forma a cena do corpo fica limpa da pulsão.  A pulsão só vai ficar 

em torno dos furos. Esse é o dispositivo clássico para uma articulação entre o real do corpo e o 

corpo como imagem - ou seja isso é feitos nos furos. Imediatamente faz com que o real do 

corpo existe. No caso da psicose já não se está mais assim.  Então ela vai se produzir num 

dispositivo desse tipo ou outro.  

Guilherme: Orlan obtém muito a partir do trabalho que faz sobre o próprio corpo. Ela tem 

ganhos incomensuráveis. Ela tem um laço social, por exemplo, ela é entrevistada, ela é 

reconhecida no meio artístico, reconhecida como excêntrica. Com essas modificações iniciais 

ela iniciou uma certa invenção de si, acho que podemos dizer assim. Uma versão radicalíssima 

de estilística da existência. Então a minha impressão é que, talvez porque a saída do Messias 

seja mais clássica, num certo sentido, ele resolve, como o Marcus disse, amalgamando um 

pouco a mãe. O fato de ele, por exemplo, dizer “eu e minha mãe” é uma espécie de contínuo. 

Ele muito paranoicamente dizia que a mãe através dos sentidos dela transmitia tudo e sentia 

tudo, o fato dele sentir que são objeto de escárnio riso, maus tratos. Ele garante um certo 

corpo nessa espécie de fusão com a mãe, as ele vai obter coisas do tipo que a Orlan obtém 

trabalhando sobre o próprio corpo, ele vai ter “ganhando o mundo” precisando trabalhar 

sobre madeiras cada vez maiores (a partir de um dado momento ele começa usar os tapumes 

de obras construções como um lugar onde ele vai gravar) e a partir de um certo ponto ele 

começa também tendo que inventar o mundo inventar um alfabeto. Não tive oportunidade de 

falar isso mais ele inventa um alfabeto  e começa a gravar  em palavras esse alfabeto que não 

encontra muitas correspondências.  

Marcus André: Nesse sentido é muito mais fácil chamar de louco um corpo que tenta 

reinventar o mundo do que um mundo que tenta reinventar um corpo. Nós estamos todos 

tentando inventar um corpo e Orlan segue esse sentido. O que Orlan está discutindo é que o 

nosso corpo está louco, perdido e ela está tentando descobrir que coisa é essa. 
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