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Já com algum apaziguamento, é comum atribuir a Lacan um texto hermético, de difícil 

acesso. No entanto, o que poderia parecer velar o acesso a um entendimento ou à transmissão da 

Psicanálise, na verdade vem se revelando um conjunto, de rigor extremamente articulado, de 

instrumentos para a clínica da Psicanálise, ao longo dos deslocamentos vitais da obra de Freud. 

Se é incontestável a influência de Lacan, numa vasta circunferência das ciências humanas, é 

porque de maneira muito singular seu estilo é atravessado pelo olhar atento com que fisga os 

elementos de seu tempo e deles depreende o construto de sua obra. 

Partindo da linguística freudiana, amparado na linguística saussuriana e dialogando com 

Jakobson, ele dará seu salto retomando o “Projeto para uma psicologia científica” como centro de 

gravidade das descobertas do pai da Psicanálise. 

Calcado nessa posição todo o seu pensamento, escrito ou falado, catalisará o interesse de 

homens notáveis da sua época, principalmente linguistas, antropólogos e filósofos, os quais buscam 

em suas idéias luzes para as questões colocadas nesse fórum. 

A âncora do sistema de pensamento que assim se edificará é sua tese inaugural do 

inconsciente estruturado como linguagem. Por esse caminho, Lacan demonstra, construindo 

algoritmos e matemas, de que maneira o sujeito é parte de um discurso no qual ele toma seu sentido 

na dependência do significante. 

Contudo, o sujeito da Psicanálise se estabelece de forma radicalmente distinta do indivíduo 

da Sociologia e da Psicologia ou do ente da Filosofia; ele, enquanto parte do discurso, é um estado: 

“O que nele se desenrola articula-se como um discurso (o inconsciente é o discurso do Outro), do 

qual Freud procurou inicialmente definir a sintaxe relativa aos fragmentos que nos chegam em 

momentos privilegiados, sonhos, lapsos, chistes”.1 

Para fazer ver de que forma esse sujeito toma parte no discurso, carregado pelo desejo do 

Outro, Lacan, retomando Freud em sua tentativa de utilizar um esquema ótico para a concepção do 

inconsciente, partirá rumo à construção de sua topologia.  

Freud recorre ao jogo das lentes na máquina fotográfica e no microscópio para sistematizar 

a relação entre as instâncias tópicas com as quais formulava o inconsciente. Deixou muito claro que 

o modelo ao qual recorria, de maneira alguma tinha o sentido de estabelecer um lugar anatômico 

para essas instâncias. 

                                                   
1 LACAN, Jacques. Escritos. p 555. 



Porém, mesmo que o psíquico não esteja ancorado em parte alguma do corpo biológico,  

esse corpo, inegavelmente, circunscreve o psiquismo.  

No “Projeto para uma psicologia científica” acompanhamos o esforço de Freud para 

teorizar o tempo do inconsciente e a dinâmica dos movimentos na qual a ordem das representações 

se compõe, num aparelho reflexo.  

Em “A Interpretação dos sonhos” ele desenha sua hipótese para o aparelho psíquico: “Os 

processos psíquicos, em geral, transcorrem da extremidade perceptual para a extremidade motora. 

Portanto, o quadro esquemático mais geral do aparelho psíquico pode ser assim representado: 

                                                          

Isso, contudo, não faz mais do que atender a um requisito com que há muito estamos 

familiarizados, ou seja, que o aparelho psíquico deve construir-se como um aparelho reflexo. Os 

processos reflexos continuam a ser o modelo de todas as funções psíquicas.”2 

E continua: “A seguir, temos razões para introduzir uma primeira diferenciação na 

extremidade sensorial. Em nosso aparelho psíquico, permanece um traço das percepções que 

incidem sobre ele. A este podemos descrever como “traços mnêmicos”, e à função que com ele se 

relaciona damos o nome de “memória”. Se levamos a sério nosso projeto de ligar os processos 

psíquicos a sistemas, os traços mnêmicos só podem consistir em modificações permanentes dos 

elementos dos sistemas”3. Assim apresenta o segundo esquema: 

 

 Por fim, dirá: “Ademais, encontramos razões para identificar a instância crítica com a 

instância que dirige nossa vida de vigília e determina nossas ações voluntárias e conscientes. Se, de 

acordo com nossas suposições, substituirmos essas instâncias por sistemas, nossa última conclusão 

deverá levar-nos a situar o sistema crítico na extremidade motora do aparelho. Introduziremos agora 

esses dois sistemas em nosso quadro esquemático e lhes daremos nomes para expressar sua relação 

com a consciência: 

                                                     

 

                                                   
2 FREUD, Sigmund, Obras Completas, Vol V, cap VII. 
3 FREUD, Sigmund .Op. cit. 



Descreveremos o último dos sistemas situados na extremidade motora como o “pré-

consciente”, para indicar que os processos excitatórios nele ocorridos podem penetrar na 

consciência sem maiores empecilhos, desde que certas condições sejam satisfeitas: por exemplo, 

que eles atinjam certo grau de intensidade, que a função que só se pode descrever como “atenção” 

esteja distribuída de uma dada maneira, etc. Este é, ao mesmo tempo, o sistema que detém a chave 

do movimento voluntário. Descreveremos o sistema que está por trás dele como “o inconsciente”, 

pois este não tem acesso à consciência senão através do pré-consciente, ao passar pelo qual seu 

processo excitatório é obrigado a submeter-se a modificações4. 

Recapitular essas passagens do texto freudiano tem aqui o sentido de apontar o quanto 

Lacan é preciso quanto ao trilho a que obedece em sua leitura da obra de Freud. 

No começo da construção do que vem a ser um sistema de pensamento lacaniano, ele 

escreverá um texto onde, a partir da metáfora do espelho, teoriza sobre a constituição do sujeito. “O 

estádio do espelho como formador da função do eu” é um texto de 1949, escrito para uma 

comunicação ao Congresso de Zurique. Lacan retoma uma primeira abordagem sobre o tema, feita 

treze anos antes, para constituir sua hipótese sobre a identificação primordial que ordena a 

representação do próprio corpo.  

O processo de estruturação do Eu, segundo ele, culmina com o que chamará de a ordenação 

do fantasma do corpo esfacelado: “Esse desenvolvimento é vivido como uma dialética temporal que 

projeta decisivamente na história a formação do indivíduo: o estádio do espelho é um drama cujo 

impulso interno precipita-se da insuficiência para a antecipação – e que fabrica para o sujeito, 

apanhado no engodo da identificação espacial, as fantasias que se sucedem desde uma imagem 

despedaçada do corpo até uma forma de sua totalidade que chamaremos de ortopédica – e para a 

armadura enfim assumida de uma identidade alienante, que marcará com sua estrutura rígida o seu 

desenvolvimento mental. Assim, o rompimento do círculo do Innenwelt para o Umwelt gera a 

quadratura inesgotável dos arrolamentos do eu”.5 

O advento da identidade erige-se numa relação imaginária onde a criança reconhece sua 

imagem numa operação efetivada em três tempos. O que se efetiva é um reconhecimento da criança 

a partir da imagem do Outro, perpassada pelo efeito ótico da captação da imagem invertida. Essa 

imposição do jogo com o espelho sulca a radical condição da fundação do Eu, numa alienação 

constitutiva que se desdobrará no arraigado desconhecimento de si mesmo. 

Os elementos postos em cena nessa dialética são os mesmos que, certamente, se 

rearticularão nos tempos do Édipo: “É esse momento que decisivamente faz todo o saber humano 

                                                   
4 FREUD, Sigmund.Op. cit. 
5 LACAN, Jacques. Escritos. p. 100. 



bascular para a mediatização pelo desejo do outro, constituir seus objetos numa equivalência 

abstrata pela concorrência de outrem, e que faz do [eu] esse aparelho para o qual qualquer impulso 

dos instintos será um perigo, ainda que corresponda a uma maturação natural – passando desde 

então a própria normalização dessa maturação a depender, no homem, de uma intermediação 

cultural, tal como se vê, no que tange ao objeto sexual, no complexo de Édipo”.6  

Será em 1960, no texto que registra o comentário sobre o relatório de Daniel Lagache, que 

Lacan recorre ao modelo ótico de Bouasse “L’Óptique et photométrie dites géometriques”. Com 

esse esquema7, que segue abaixo a título de visualização, ainda de dentro da geometria, ele 

retornará a sua tese sobre o espelho, aprimorando a utilização do modelo ótico para teorizar sobre o 

Eu Ideal e o Ideal do Eu. 

 

 

 

O substrato metafórico que a experiência do buquê invertido lhe fornece é antecedido pelas 

fórmulas algébricas e esquemas quadriláteros com os quais desdobra sua articulação sobre a 

subjetivação do sujeito. 

Em 1955, quando do seu Seminário “As Psicoses”, apresentará pela primeira vez seu 

consagrado esquema L ou Z, o qual consiste numa magistral abstração metafórica que serve de base 

para toda a conceituação do complexo subjetivo de forma sublinhada até 19648: 

 

                                                   
6 LACAN, Jacques. Escritos. p.101-102. 
7 LACAN, Jacques. Escritos. p. 687. 
8 LACAN, Jacques. Escritos. p.555. 



 

Ele dirá que o Sujeito é “repuxado” para os quatro pontos do esquema na relação com o que 

se desenrola no Outro, e o que se desenrola no Outro ele afirma que é um discurso. Daí o axioma 

“O inconsciente é o discurso do Outro”. “Nesse discurso, como estaria o sujeito implicado, se dele 

não fosse parte integrante? Ele o é, com efeito, enquanto repuxado para os quatro cantos do 

esquema, ou seja, S, sua inefável e estúpida existência, a, seus objetos, a’, seu eu, isto é, o que se 

reflete de sua forma em seus objetos, e A, lugar de onde lhe pode ser formulada a questão de sua 

existência”.9 

Lacan aponta a estrutura combinatória contida no esquema e mostra que a interrogação do 

sujeito sobre sua existência articula-se a partir do significante do Outro em sua topologia 

quaternária. Assim, é possível apontar os três significantes nos quais se pode encontrar o Outro no 

Édipo: “Eles bastam para simbolizar as significações da reprodução sexuada, sob os significantes da 

relação amorosa e da procriação. 

O quarto termo é dado pelo sujeito em sua realidade, como tal forcluída no sistema e só 

entrando sob o modo do morto no jogo dos significantes, mas tornando-se o sujeito verdadeiro à 

medida que esse jogo dos significantes vem dar-lhe significação”.10 

Com a progressiva confirmação da validade das três categorias ou registros, RSI, forjadas 

por Lacan desde 1953, em “Função e campo da fala e da linguagem em Psicanálise”, muito se 

amplia na articulação de Lacan, a partir da leitura de Freud, ainda mais que os elementos da 

Linguística e da Matemática lhe fornecem maiores possibilidades de abstrações para a elaboração 

das questões. 

É por esse caminho que é possível a construção do esquema R,11 que contém o esquema Z e 

que é concebido segundo os tempos operacionais da Metáfora-Paterna. De um triângulo imaginário, 

formado pelos elementos Mãe, objeto da falta e criança, se desdobram, com a entrada do terceiro 

elemento no complexo, mais duas figuras geométricas: o triângulo simbólico composto pela Mãe, 

criança e Pai e um quadrilátero do Real, onde será possível situar as fórmulas do Ideal do Eu, Eu 

                                                   
9 LACAN, Jacques. Escritos. p. 555. 
10 LACAN, Jacques. Escritos. p. 558. 
11 LACAN, Jacques. Escritos. p.559. 



Ideal, do moi, e as equações algébricas que descrevem os circuitos imaginários constituídos a partir 

das relações entre RSI. 

 

 

 

Desse esquema Lacan depreende o esquema I, onde demonstra de que forma é possível 

tratar a Psicose paranoica e esquizofrênica abstraindo uma falha no lugar do grande Outro  : “Toda 

a espessura da criatura real, ao contrário, interpõe-se para o sujeito entre o gozo narcísico de sua 

imagem e a alienação da fala em que o Ideal do eu assumiu o lugar do Outro. 

Esse esquema demonstra que o estado terminal da psicose não representa o caos petrificado 

a que levam as conseqüências de um sismo, porém, muito antes, essa evidenciação de linhas de 

eficiência que faz falar, quando se trata de um problema de solução elegante. [...] Reunidas na 

forma desse esquema, destacam-se as relações pelas quais os efeitos de indução do significante, 

recaindo no imaginário, determinam esse transtorno do sujeito que a clínica designa sob feições de 

crepúsculo do mundo, exigindo, para responder a ele, novos efeitos de significante”.12 

 

 
                                                   
12LACAN, Jacques. Escritos. p. 578. 



 

É justamente durante a elaboração do esquema R, em 1955, no texto “De uma questão 

preliminar a todo tratamento possível da psicose”, que entrevemos a faixa do Real  (MimI) ligando 

o triângulo imaginário e o triângulo simbólico, ao modo da faixa de Möebius, que será a primeira 

figura da topologia tomada por Lacan, como veremos adiante. 

Em 1960 é a vez da formalização do grafo do desejo13, que se efetiva quando do registro da 

comunicação no Congresso de Royaumont, intitulado  “A dialética”. O grafo já havia sido 

construído durante os seminários sobre “As formações do inconsciente” e é decorrência, 

principalmente, da análise da estrutura do chiste: “O grafo inscreve que o desejo é regulado a partir 

da fantasia, assim formulada de maneira homóloga ao que acontece com o eu em relação à imagem 

do corpo, exceto que ela continua a marcar a inversão dos desconhecimentos em que se 

fundamentam, respectivamente, um e outro. Assim se fecha a via imaginária por onde na análise 

devo advir, lá onde s’tava [là où s’était] o inconsciente”.14 

 

 

 

 

Nesse grafo, Lacan demonstra a relação do sujeito com o desejo articulado pela falta que se 

faz palavra pela via da demanda. É a primazia do simbólico que aí se sublinha, colocando o sujeito 

no único lugar possível a ele, ou seja, como parte do discurso, presa da linguagem. 

Os próximos recursos que ele  utilizará  para articular os conceitos da engrenagem de sua 

obra são erigidos a partir do Seminário da identificação e encontram sua maior elaboração na 

ascensão à sua topologia propriamente dita, ou seja, as articulações com a faixa de Möebius, a 

topologia do toro e, finalmente, o Nó-borromiano. Ao aportar nesse terreno Lacan nos comunica, de 

                                                   
13LACAN, Jacques. Escritos. p. 831. 
14LACAN, Jacques. Escritos. p.831 



saída: “O que pretendo, com essas fórmulas topológicas das quais vocês já sentiram que não são 

pura e simplesmente esta referência intuitiva à qual a prática da geometria os habitou, é que 

considerem que essas superfícies são estruturas”.15 É o que veremos na segunda parte deste passeio 

introdutório à topologia lacaniana. 

   

                                                   
15 LACAN, Jacques. Seminário A identificação 30/ 5/62 (inédito). 


