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Para concluir gostaria de defender junto a vocês uma oposição que vimos construindo aos 

poucos. Trata-se da tensão entre criação e invenção, ou entre obra (de arte) e instalação. 

Acredito que podemos reunir estas referências em um esquema de oposição entre dois 

paradigmas no ensino de Lacan, o do objeto e o do nó, que poderão ser explorados a partir 

desta jogo de oposicões entre invenção e criação, e entre obra e instalação.  

Há um pano de fundo conceitual para estas oposições: aquilo que Lacan teorizou em seu 

Seminário 7 sobre a obra de arte, de um lado, e em seu Seminário 23 sobre o sinthoma, de 

outro. E Lacan não está sozinho, enquanto no primeiro, Heidegger é seu “Intercessor”, como 

Miller nomeia este tipo de apoio, de “ajuda-contra”, no Seminário 23 Joyce ocupa este lugar.1 

Finalmente, creio que esses binômios podem fundamentar um pouco mais o que estamos 

chamando de invenção a partir do texto de J. A. Miller, “A Invenção psicótica”.2 

O tema da invenção parece-me resolver um problema colocado em um curso anterior, que 

chamei “A política do sintoma”. Hesitávamos a usar o termo “obra” como um modo de 

estabilização na psicose, pois o mais importante era o trabalho de construção de uma 

ordenação estável , mais do que o resultado do trabalho. Mais o fazer, sempre a recomeçar, 

do que a obra. “Obra” soava estranho por dar a impressão de que era algo que criava um 

nome. Nada disso. Era mais um fazer repetido quase um hábito, mais próximos dos rituais e 

ritornelos esquizofrênicos. Por outro lado, se esse fazer não envolvesse algo de uma produção, 

que pudesse sair do corpo e identificá-lo, nada de suplência.3 

Com invenção, tal como proposta por Miller, alargamos o campo e em vez de falarmos apenas 

de estabilização na psicose, estamos abordando um modo especifico de lida com o real que 

define todo um fazer na clínica psicanalítica em geral. 

Vaso 

O Seminário 7: A Ética da Psicanálise4 praticamente sustenta uma doutrina lacaniana sobre o 

que é arte e que encontramos extremamente bem formulada por François Regnault no livro 

Em torno do vazio5.  

Um exemplo inicial é a retomada por Lacan de um caso de Melanie Klein, em que a paciente se 

faz artista, produz sua obra, a partir de um movimento desencadeado por um quadro retirado 

de sua parede que a leva a produzir como modo de preencher o vazio que havia ficado.6 

Lacan vai mais longe, dizendo que o essencial não é o par vazio-cheio, mas a produção de um 

objeto “em torno” desse vazio. A artista não irá nunca preenchê-lo e cada obra dela vem 

compor um pouco do contorno dele. 

É como se do campo disforme do gozo fosse recortado um objeto que, uma vez destacado, 

passa a representá-lo E isso se dá não mais a partir da fantasia do artista. É o que lhe dá seu 
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caráter de novidade. Esse objeto é um objeto novo no sentido em que de desprende do campo 

do gozo fantasmático de seu criador. A tesoura que o recorta é movida pela fantasia do artista, 

mas o objeto que cai é relativamente independente dela. O efeito é como se o Outro ganhasse 

um objeto “do nada”, ex-nihilo. Após ter sido absorvido pelo Outro, por ele incorporado sob a 

forma de uma exposição em uma galeria por exemplo, esse novo objeto pode até passar a 

representar o artista e ter efeitos subjetivos sobre ele, ou não (o mais comum é que esse 

objeto retorne de fora, causando estranheza ao próprio artista). 

Isso é ilustrado por Lacan, a partir de Heidegger com a metáfora do trabalho do oleiro fazendo 

o vaso. A arte criaria este objeto em torno do vazio ou, dialeticamente, daria um lugar, nome e 

endereço, ou vazio que nos constitui.7 Lacan não fica apenas na metáfora, recorre igualmente 

à topologia e usa o cross-cap para mostrar esta operação em um plano mais concreto, digamos 

artesanal. Ela corresponde ao corte dessa superfície paradoxal, unilátera em termos 

topológicos, e que, uma vez concluído, produz um objeto novo, não paradoxal, bilátero, mas 

ainda assim novo.8   

É a contribuição lacaniana ao tema da sublimação. É moeda corrente que ela se daria como 

dessexualização da pulsão. Lacan discorda, não é a pulsão que é dessexualizada, mas seus 

objetos são substituídos por outros de valor menos erotizados na cultura. e isso não é o 

essencial. O essencial é como são produzidos esses objetos em sua relação com a fantasia e o 

gozo e não o fato de haver ou não atividade sexual por parte do artista. Seu exemplo 

paradigmático é o do trabalho de Prevert com suas caixas de fósforo. Ele as coleciona e cria 

um artifício. Cada caixinha é encaixada em outra fazendo uma grande corrente até que uma 

extremidade se encontre com a outra e nela se encaixe no modelo macho-fêmea, o que tem o 

valor de evidenciar o quanto a coisa em questão é bem sexual, mesmo se estamos a 

quilômetros do ato sexual. E além disso, que essa coisa é um vazio interior, um real sem 

representação no campo do significante.9 

Porque chamar isso de criação? Porque não? O importante é perceber como ela tem esse 

caráter de ruptura e recorte. O que se coloca em torno do vazio tem história, tem coordenadas 

pessoais, geográficas etc, mas se isso monta alguma coisa em torno da Coisa, o objeto 

produzido está necessariamente em ruptura com esses determinantes, pois ele se sustenta em 

um ponto de real que não está contido nesses determinantes. Por isso, toda arte é criação e 

toda criação é ex nihilo nos termos do seminário, ela vem do nada e, na célebre definição de 

Lacan eleva um objeto à dignidade da Coisa. Não é que as caixinhas sejam o real indizível de 

que somos feitos, mas a montagem delas recortam o real de um modo original e o "produzem" 

diante de nossos olhos, como se ali ele estivesse.10 

Essa coisa quando aparece vem com o valor da Coisa e por isso, nesse momento, não se pensa 

no material ou no fazer, pensa-se, sobretudo, no objeto. É o que fará a diferença com o que 

chamaremos de instalação. Mas antes disso vejamos como Lacan prossegue conceituando este 

objeto. 

Adiante, Lacan dará uma forma objetal a esse vazio, chamando-o de objeto “a”. Com isso 

ganha-se um tanto a mais de particularidade na relação deste objeto com seu “em torno”. O 

Objeto pode carregar consigo o vazio de maneira relativamente independente, desde que ele 
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tenha a marca do “extraído”, do decalcado, desde que ele tenha um “pathos de corte” como 

se exprime Lacan em seu Seminário 10. E isso na relação com a fantasia, que é o em torno 

pessoal, particular deste objeto. Já escrevi bastante sobre isso insistindo sobre o imaginário do 

objeto extraído a partir de sua aproximação com o resto.11 

Lacan não pára aí. Sua teoria do objeto “a” ganha um aspecto mais logificado a partir do 

Seminário 11. Confiram as elaborações de J. A. Miller sobre o Seminário 16, onde o objeto “a” 

é definido como o “em forma” do furo no Outro. Ele tem como consistência apenas a fôrma do 

furo, do impossível de se dizer do Outro, nada mais.12 

Trança 

No entanto, em algum momento nesse caminhar o estatuto do objeto, o objeto como lixo, 

como abjeto, e mesmo como consistência lógica, vai sofrer um sério golpe. Ele parece 

desaparecer dos últimos seminários em detrimento de outra coisa: o nó. A entrada em cena do 

nó borromeano, no Seminário 19, Ou pior..., leva a outro paradigma, outro modo de articular 

uma serie de noções em jogo na clínica psicanalítica. Enquanto o primeiro, punha em cena 

sobretudo um modo, digamos, escultor, do oleiro, de operar com o real, este último, definido 

por J. A. Miller como o último ensino de Lacan será mais tecelão.13  

Para nós, o essencial é perguntar: haveria, neste momento outra teoria da criação que não 

envolvesse o objeto? Aparentemente sim. De fato, quando Lacan fala em nó borromeano e de 

artifício em Joyce, a relação entre os materiais e o vazio é outra. Uma relação na qual o vazio 

não se localiza. O vazio se perde nas várias relações do nó. Para introduzir o nó, permito-me 

citar em um texto onde o apresento: 

Se, por exemplo, tomamos as duas cordinhas como duas vidas que se uniram, pode-
se perguntar pelo mediador da relação: “Estava escrito que nossos caminhos se 
entrelaçariam, que deveríamos nos amar, ou é tudo obra do acaso?”. Os desencontros 
de uma aproximação entrecruzada sempre podem ser tomados como prova de um 
maktub, fazendo a contingência passar por necessidade, basta dar lugar, na relação, à 
mão que compôs o nó, mesmo que apenas como suposição. O nó borromeano vem 
responder a essa vacilação por dar lugar a este terceiro homem. Isto porque o nó 
borromeano articula três elementos e não dois e traz à terra o marinheiro celeste 
que teria amarrado as pontas. Por isso é definido por Lacan como essencialmente 
ateu. Essa proeza não se deve ao fato de serem três cordinhas e não duas, mas ao 
modo muito especial como elas se mantém unidas. Em nenhum momento é possível 
localizar um “ser do meio”. Neste tipo de nó, dois nada têm entre si, nem mesmo um 
terceiro como elo comum. Como todos se mantém unidos então? Ao modo da trança 
e não do nó. Quem já trançou qualquer coisa sabe o quanto neste modo de relação 
cada fio é independente, não está “acasalado” com nenhum outro. É a sequência dos 
atravessamentos que os mantém unidos, o que define a “propriedade borromeana” 
da qual fala Lacan. Sejam quantos forem os componentes de uma trança (que pode ir 
de três ao infinito), caso qualquer um deles se vá, liberam-se todos os outros, ou seja, 
não há relação privilegiada, nenhum dos fios tem nada em comum ou especial com 
outro. Por isso não é um nó (o nome “nó” borromeano engana, tecnicamente, trata-se 
de uma “cadeia”), por não haver entrelaçamento de fios, dois a dois.14 
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Para quem acha que o Nó borromeano é delírio de Lacan é bom lembrar que ele tem uma 

ascendência freudiana. Vejam: 

Parece que as mulheres fizeram poucas contribuições para as descobertas e 
invenções na história da civilização; no entanto, há uma técnica que podem ter 
inventado - trançar e tecer. Sendo assim, sentir-nos-íamos tentados a imaginar o 
motivo inconsciente de tal realização. A própria natureza parece ter proporcionado o 
modelo que essa realização imita, causando o crescimento, na maturidade, dos pêlos 
pubianos que escondem os genitais. O passo que faltava dar era fazer os fios unirem-
se uns aos outros, enquanto, no corpo, eles estão fixos à pele e só se emaranham. Se 
os senhores rejeitarem essa idéia como fantasiosa e considerarem idée fixe a minha 
crença na influência da falta de pênis na configuração da feminilidade, estarei, 
naturalmente, sem apoio.15 

Então, o trançado, em uma análise, de elementos heterogêneos e díspares de uma história, 

por exemplo, pode estabelecer uma apreensão do real de uma existência que dá liga, que se 

sustenta que "tient" nos termos de Lacan, mas que não necessita de construiur nenhuma obra, 

nenhuma produção de retrato de si ou versão de si específica que viesse a representar o 

sujeito de nova maneira no mundo.  

Instalação 

Com “invenção”, esse termo proposto por J. A. Miller, nos deslocamos neste campo bem geral 

da criação com uma bússola e podemos opor obra e instalação. Invenção está do lado desta 

última. A ideia de instalação me foi “soprada” por Eric Laurent. Ele propõe que a montagem 

elaborada pelo psicótico para sua estabilização poderia ser aproximada do que serve à arte 

contemporânea como instalação.16 

Uma definição bem razoável foi a que achei no Wikipédia o reservatório universal do senso 

comum e do conhecimento mediano de hoje: 

Uma instalação (krafts) é uma manifestação artística onde a obra é composta de 
elementos organizados em um ambiente. A disposição de elementos no espaço tem a 
intenção de criar uma relação com o espectador. É uma obra de arte que só "existe" 
na hora da exposição, é montada na hora, e após isto é desmontada, sendo que de 
lembrança da mesma só ficam fotos e recordações.17 

Vê-se que a ideia de um objeto destacado, estável, produto e resultado de um fazer prévio é 

invertida. Agora é o fazer que prima e em vez do objeto, da obra, teremos apenas “materiais 

preexistentes”, como destaca com relação à invenção, Miller. E em termos de obra, teremos 

agora um fazer a cada vez retomado e, no máximo, um conceito, o que leva a este fazer 

artístico a ser chamado por vezes de arte conceitual.  

A contraposição se dá entre dois tipos de fazer: 

O primeiro é o da produção de um objeto como o “em torno do vazio”, segundo a definição de 

Lacan para a sublimação da Coisa. A construção de uma localização para o real que encontra 

seu exemplo maior no vaso e seu artífice no oleiro. Reservemos para este fazer o termo 

“criação”.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
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O segundo é a instalação, segundo a analogia proposta de Eric Laurent para abordar uma parte 

das invenções psicóticas. O sintoma aqui não se localiza do mesmo modo, não há centro, nem 

um objeto propriamente dito. O modelo aqui é a trança, que é a base do nó borromeu.  

Mas esta oposição se estabelece também entre dois tipos de objeto em sua relação com o 

fazer que os engendra. Podemos acrescentar a divisão entre finito e infinito para ajudar.  Na 

criação o fazer é finito, já o objeto é infinito (no sentido em que ele se presta às mais variadas 

leituras, por definição inesgotáveis). Na instalação o fazer é que será infinito, enquanto os 

materiais-objeto são finitos.18 

O nó borromeano é uma trança e ao mesmo tempo é ilimitado, pois pode-se continuar a 

trançar indefinidamente. Bordado, tear são coisas que não têm moldura, teremos que fazer o 

acabamento artificialmente. Um vaso, uma vez feito está feito. 

Outro binômio importante para essa discussão é o da funcionalidade e do uso. Uma obra não 

serve a nenhum uso específico, não serve para nada no sentido dela sser um meio pra algum 

fim. Uma invenção, assim como uma instalação, só se justifica como meio para um fim.  

Finalmente, na invenção a ideia de laço é intrínseca, possivelmente pelo fato dela ser sempre 

um meio mais que um fim. Enquanto que o artista típico, oleiro, é aquele que só pensa em sua 

obra e que não se ocupa do mundo, o inventor típico é justamente aquele que faz algo para o 

mundo, por mais que seja um mundo imaginário ou louco.  

Vê-se como recobrimos de certa forma a semântica desses dois termos. Ninguém faz uma 

invenção para si só. Inventores parecem muito loucos, pois só pensam no seu produto, mas 

quando ele faz o objetivo ele está pensando em encadear aquele produto no mundo, para 

operar sobre ele.  

Chamaremos as invenções de soluções sinthomaticas a partir da ideia de que é possível 

aproximar a invenção do que Lacan destacou em Joyce e como definimos em nosso trabalho 

com Temple Grandin.19 Isso envolve a criação de um lugar para si estável no Outro e isso não 

passa por um objeto de arte, mesmo se para que esse lugar no Outro seja necessário produzir 

eventualmente objetos.20 

Situações 

Restaria investigar a relação entre criação, invenção e ato. Sabemos que Lacan associa 

angústia e ato. Justamente por ele dizer que angústia e ato têm profundas relações é que ele 

trabalha sobre angústia. Uma possibilidade seria retomar o par passagem ao ato e acting out.  

O fazer da obra poderia ser aproximado do acting out, desde que não se confira um estatuto 

depreciativo ao acting out. Ele é justamente montar algo em cena, construir alguma coisa em 

cena e isso também tem relações com o objeto. Traz alguma coisa para a cena do mundo, mas 

isso que se traz foi, ao mesmo tempo, extraído. A obra de arte não faz parte do mundo, mas ao 

mesmo tempo ela foi trazida para o mundo.  
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Por outro lado, pode-se pensar a invenção com relação à passagem ao ato, no sentido do 

Seminário 10, ou seja, não é necessariamente bater em alguém, e sim no sentido que se tem 

que sair de cena. Podemos pensar já que em nosso exemplo de invenção é a Temple Grandin, 

que ela sai de cena em algum momento. Porém, como ela já se encontra como um corpo 

estilhaçado, não percebemos claramente essa passagem.  Fica mais claro com um neurótico 

que é todo arrumado, ele tem que se jogar da janela para poder renascer.   

De todo modo, me parece forçado segui por aí por enquanto. Melhor seria retomar nossos 

"casos" em função desta dicotomia. 

No semestre passado organizamos as invenções em três registros, Dessa forma tivemos três 

grandes casos/situações/montagens de base. Vejam que isso não deixa de se alinhar com o 

que tínhamos trabalhado no ano passado a respeito do Corpo, Nome e Obra. Para organizar a 

função de uma invenção, podemos distinguir um pouco algumas delas. Esse é o caminho 

básico lacaniano de distinguir algo próximo do imaginário, do simbólico e do real sem 

hierarquizá-las21. 

Quando o Jean-Luc Nancy22 fala do coração de mulher negra é quase impossível que ele não 

pense o corpo como criação. Tudo que estamos chamando de criação é a criação do corpo 

como vaso - oficina de olaria. A oficina de tecelagem produz objetos que não tem nada a ver 

com a oficina de olaria e o tipo de estabilização que ela produz não tem a ver com olaria. Jean-

Luc Nancy, creio poder dizer, aposta numa estabilização de oleiro daí toda estranheza da 

introdução daquele objeto. Entendemos bem esse estranhamento. Contudo, quando 

passamos para o corpo como invenção fica difícil. Quem tem experiência com a coisa pode ter 

noção.  

A ele se contrapõe o trabalho de Orlan, em que o corpo é palco de intervenções as mais 

variadas que se entrelaçam para estabilizar aquela superfície que, por não ser em torno de um 

vazio se estabiliza de outro modo. O mesmo é válido e fica muito claro com Temple Grandin. 
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