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No universo das idéias, concebidas de maneira estrutural, algumas delas,          

embora diferentes, convivem sem conflito, enquanto outras se contradizem de tal           
maneira que, se algumas são adotadas, outras, necessariamente, para não cair em            
antinomias ou aporias, devem ser rejeitadas. 

 
Assim: se a topologia que Lacan articulou em sua concepção da psicanálise            

for adotada sistematicamente, muitos conceitos fundamentais da teoria de Freud          
devem ser abandonados e substituídos por outros muito distintos. Trata-se de dois            
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paradigmas bem diferentes, assim como foram os de, por exemplo, Melanie Klein e             
Anna Freud; e, como é hoje, o proposto por Jacques-Alain Miller. No paradigma de              
Lacan, desde o início, a topologia implica uma subversão muito ampla e            
significativa, tanto em relação às concepções freudianas como as ocorridas na           
história da psicanálise, mas, e o que é ainda mais decisivo para a nossa prática, é                
que a topologia de Lacan contradiz às concepções daqueles que nos consultam. 

 
A tese fundamental do pensamento de nossa cultura, aceita e fundamentada           

por Freud, afirma que estamos cercados pelo mundo e que habitamos cada qual,             
dentro de nosso corpo anatômico. A topologia de Lacan está destinada a            
contradizê-la. 

 
Assim, as superfícies topológicas que irei comentar neste trabalho: o toro, a            

banda de Möbius-Listing, a superfície de Klein e o cross-cap , embora cada uma             1

porte distinções específicas, as quatro também se encontram tomadas em uma           
estrutura na qual todas implicam a mesma direção da psicanálise: antiontológica, 
antibiologicista, antiindividualista e antinihilista. 
 

O programa de Lacan buscava uma reforma geral do entendimento  que, 2

quanto à topologia, deve-se admitir que ela não é obtida nem de Freud nem pela               
prática da psicanálise mas da obra de Kurt Lewin ' , e com ela, além da lógica,               3 4

linguística e antifilosofia , tentou subverter a psicanálise. 5

 
O próprio Lacan afirma claramente a incompatibilidade de seu legado com o            

freudiano em muitas ocasiões -embora em tantas outras não. Por exemplo, na            
conferência de Caracas -mesmo que a versão oficial seja suspeita de não ser             
confiável- afirma: 

 
Venho aqui antes de lançar minha Causa Freudiana. Como veem não me            
desprendo desse adjetivo. Sejam vocês lacanianos, se quiserem. Eu sou          
freudiano. 

1 Bonnet croisé  o gorro cruzado, incluso mitra     
2 Lacan,J. Outros Escritos. A psicanálise. Razão de um fracasso.  Rio de Janeiro:Zahar 2003.  
3 Cf. Lewin, K. (1988). La teoría de campo en las ciencias sociales. Barcelona: Paidós, y Principles of topological                   
psychology. E.E.U.U.: McGraw-Hill. 
4 Cf. A psiquiatria inglesa e a guerra, seminário 7. aula de 27 de abril de 1960; e seminário 9, aula de 21 de                        
março de 1962.  
5 Lacan J. Outros Escritos . Talvez em Vincennes. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.  
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Por isso creio adequado dizer-lhes algumas palavras do debate que          
mantenho com Freud, e que não é de ontem.  

Aqui está: meus três não são os seus. Meus três são o simbólico o real e o                 
imaginário. Fui levado a situá-los como uma topologia, a do nó, chamado            
borromeu.  
 [...] 
Dei isso aos meus. Dei-lhes para que soubessem orientar-se na prática.  
Mas orientam-se melhor que com a tópica legada por Freud aos seus?  
[...] 
Consideremos o saco-fofo que se produz como vínculo do Isso em seu artigo             
chamado: "Das Ich und das Es" 

 

 

O saco, aparentemente, é o continente das pulsões. Que ideia disparatada           
esboçar isso assim! Somente se explica se considerarmos as pulsões como           
pequenas bolas, que são expulsas pelos orifícios do corpo depois de           
ingeridas.  

[...] 

Não será melhor, como me ocorreu dizer, garrafa de Klein, sem dentro nem             
fora? Ou ainda, simplesmente, porque não, o toro?  6

Qual é a diferença fundamental entre os dois modelos teóricos, o da cadeia             
borromeana de Lacan e o que é conhecido como a segunda tópica de Freud? 

Em Função e campo da fala e linguagem na psicanálise, Lacan começa,            
através do toro, a incorporar a topologia ao fundamento de suas concepções e a              

6 Tradução nossa 
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responder à pergunta anterior. A diferença que introduz ali é um dos argumentos             
que torna indiscutível a proposta feita 27 anos depois, recém citada. Lá ele sustenta: 

 

Dizer que esse sentido mortal revela na fala um centro externo à linguagem             
é mais do que uma metáfora, e evidencia uma estrutura. Essa estrutura é             
diferente da espacialização da circunferência ou da esfera onde nos          
comprazemos em esquematizar os limites do vivente e de seu meio: ela            
corresponde, antes, ao grupo relacional que a lógica simbólica designa          
topologicamente como um anel. Ao querer fornecer dele uma representação          
intuitiva, parece que, mais do que à superficialidade de uma zona, é à forma              
tridimensional de um toro que conviria recorrer, na medida em que sua            
exterioridade periférica e sua exterioridade central constituem apenas uma         
única região.   7

 

O que Lacan critica é o que ele designou na primeira citação como "saco              
fofo" da segunda tópica freudiana, uma superfície esferoidal com seu interior e            
exterior bem distintos, que inclusive possui membrana e núcleo como uma célula na             
biologia. 

Das diferenças teóricas fundamentais entre Lacan e Freud, destacarei         
apenas as principais estabelecidas por meio da topologia, imprescindíveis ao          
questionar a especificidade da clínica psicanalítica proposta por Lacan. 

Começo pelo toro. A principal discrepância introduzida por essa superfície é           
que Lacan perfura a bolsa do indivíduo psíquico de Freud, alí onde ele coloca o Eu                
no centro do ovo, o que mostro assim: 

7 Lacan,J. Escritos.  Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise, III.Rio de Janeiro: Zahar, 1998. 
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       OVO DO INDIVÍDUO PSÍQUICO     OVO ESBURACADO TORO 

 

Este esburacamento da esfera freudiana responde a um conjunto de          
oposições teóricas fundamentais. Dentre elas destaco duas: 

a) para Freud, o Eu constitui o núcleo do interior do aparato psíquico, devido à sua                
concepção sobre o "Eu-prazer puro", resultante da dinâmica estabelecida por ele de            
que tudo o que é bom é internalizado e o mal expulso para o exterior, tal como o                  
propõe em As Pulsões e suas vicissitudes. Mas, para Lacan, o Eu, desde suas              
concepções do estágio do espelho, diz respeito a uma figura imaginária que, ao             
contrário, só existe na e pela visão idealizada da imagem do outro e o que resta                
para o Eu é fracasso, impotência e rivalidade, e 

b) Freud concebe o indivíduo psíquico dividido em aparatos internos, mas           
funcionando como uma unidade fechada, tal como uma célula na biologia, frente ao             
mundo circundante, do qual se separa por uma membrana de proteção anti            
estímulo; no entanto, para Lacan, de acordo com o axioma fundamental de suas             
concepções "o inconsciente está estruturado como uma linguagem", torna-se         
impossível tal divisão entre o que são para ele o sujeito, $ e o Outro, Ⱥ, uma vez                   
que não se aplica à linguagem que seja interna ou externa a nenhum dos dois               
campos. Seus neologismos: "extimidade" (extimité) e "internidade" (internité)        8 9

correspondem a essas necessidades de seu modelo teórico. 

Para indicar, com maior respaldo, sua posição, recordo-lhes esta citação do           
seminário RSI : 10

É surpreendente que no tempo de Freud, o que se nomeia deles [simbólico,             
imaginário e real] é só imaginário. Quero dizer que a função, por exemplo,             

8 Lacan, J. seminário 7. A ética da psicanálise. Aula de 10 de fevereiro de 1960. 
9 Lacan, J.Conferência sobre a ética da psicanálise e o seminário 12. Aula de 5 de maio de 1965.  
10 Lacan, J. seminário 22. Aula de 17 de dezembro de 1974. 
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chamada de Eu, é este algo de que Freud, de modo conforme a esta              
necessidade, [...] [com o Eu] Freud designa que a representação faz buraco.            
Ele não chega a dizê-lo, mas o representa nesta tópica fantasmática que é a              
segunda, [...]; é no saco do corpo, é por este saco, que se encontra figurado               
o Eu, [...]. É enquanto tal que Freud, não designa, mas trai [trahit], que o Eu é                 
tão somente um buraco."  11

 

Deste modo: para Freud, o que fecha o buraco do significante, faz centro,             
substância e consistência é o Eu; se isso é admitido, não é possível aceitar os               
conceitos de Lacan: "o inconsciente é o discurso do Outro", "o desejo do homem é o                
desejo do Outro", "o gozo do Outro e fora do corpo", "a angústia é a sensação do                 
desejo do Outro” , "o sintoma é o significado do Outro" etc. Se aceita-se a teoria de                12

Freud de um centro esférico do meu ser, interno a mim mesmo, que sou Eu, então                
produz-se uma cascata de consequências invertidas, entre elas: a responsabilidade          
subjetiva, a direção da cura como tomada de consciência, a possibilidade de            
introspecção, etc. A escolha forçada é: o toro e a cadeia borromeana de Lacan ou o                
aparelho psíquico de Freud. 

Inclusive e atacando o que Lacan chama de “o senso comum do            
psicanalistas”, para ele, a revolução não é copernicana, é kepleriana, já que            13 14

Copérnico apenas substitui o que está localizado no centro, o que muitos            
pensadores da Grécia antiga sabiam, como Heráclides Pôntico e, especialmente,          
Aristarco de Samos (310 a 230 a.C.): no centro está localizada a luz fundamental, o               
sol; a verdadeira subversão é a proposta por Kepler: a trajetória dos planetas é              
elíptica, em um dos focos da elipse se coloca o sol e o outro está desocupado, sem                 
nenhuma luz para circunscrever seu lugar e, ainda por cima, sem nenhum centro. 

O "centro externo", fundamental e específico do ensino de Lacan que opera            
como um buraco causado pelo significante articulado, é inassimilável às concepções           
de Freud; em particular, objeta seu "Kern unseres Wesen" , o núcleo do nosso ser.              15

Se sua existência é admitida, as pulsões de vida e morte e o inconsciente estarão               
originados ali e suas fontes serão confundidas com a substância viva dentro do             
corpo biológico; mas se for rechaçado, tal como leva a pensar o toro com seu               
"centro externo" leva a pensar, então o inconsciente, o desejo, as pulsões, o gozo, o               
fantasma, o eu, etc. serão concebidos em "imisção da Outridade". Especialmente o            16

11 Nossa tradução 
12 Lacan, J. Seminário  9, A identificação. Aula de 04/04/1962 e aula de 12/05/1962. 
13 Lacan, J. Escritos . Juventude de de Gide ou a letra do desejo. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. 
14 Tal como Lacan desenvolve na resposta à pergunta IV de Radiofonia, no seminário 8. aula de 21 de                   
dezembro de 1960 e  O seminário 20. aula de 16 de janeiro de 1973 
15 Extraído de A. Schopenhauer.  
16 Cf. Alfredo Eidelsztein. (2018). El origen del sujeto en psicoanálisis. Del Big Bang del lenguaje y el discurso.                   
Buenos Aires: Letra Viva. 
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objeto a criado por Lacan é inconcebível fora do abraço da interpenetração dos dois              
toros do sujeito, $ e do  Outro, Ⱥ, que se escreve assim:     17

TOROS ABRAÇADOS OBJETO a NO ABRAÇO DOS TOROS 

 

Passo agora à análise da superfície de Möbius-Listing, a qual chamo assim            
por ser um caso de descoberta simultânea e para evitar o individualismo da idéia de               
gênio moderno. Através dela, Lacan produz uma nova concepção na psicanálise,           
neste caso a respeito do inconsciente e de sua inscrição, a repressão e ao retorno               
do recalcado. Deste modo, nem a conhecida "primeira tópica" freudiana é           
admissível a partir dessas articulações da topologia de Lacan à psicanálise. 

Para Freud, a inscrição dos traços mnêmicos no aparelho psíquico é           
caracterizada por: 1º) são marcas indeléveis que, principalmente as         
representações-coisa, reproduzem a realidade das experiências no interior do         
indivíduo; 2º) são inscritos de forma linear: primeiro um, depois outro, depois outro             
... e 3º): a representação-coisa está sujeita a nunca ser representação-palavra e as             
representações-palavra estarão, em certos casos e por deslocamento da energia          
das representações-coisa, recalcadas, e, por isso, não acederão à consciência.  

A figura que Freud encontra para dar conta da dinâmica desse sistema de             
inscrição é o “bloco mágico”, com suas três camadas sobrepostas. Lacan o critica e              
chama de "bloco místico" que mostro nas figuras a seguir. Ele, através da banda              18

de Möbius-Listing, o substitui, estabelecendo que os significantes: 1º) não inscrevem           
nem experiências nem objetos, apenas diferenças com outros significantes, 2º)          
muito menos estão inscritos dentro de ninguém, uma vez que o inconsciente é o              
discurso do Outro, 3º) os significantes em seu funcionamento específico fazem           
bucle, fecham-se na forma de uma linha fechada, fazem anéis e os anéis são              

17 Lacan, J. El seminario. 9. Clase del 6 de junio de 1962.  
 
18 Préface au «Jacques Lacan», de Anika Lemaire. 25 de diciembre 1969. Pas-tout Lacan. ecole- lacanienne.net.  
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fechados em um colar feito de anéis e, assim, criam o buraco e, finalmente, 4º) o                19

significante encadeado rejeita a linearidade saussuriana.  

As diferenças pode ser apresentadas assim: 

 

ESQUEMA DO PENTE DE FREUD                    BLOCO MÁGICO BANDA MöBIUS-LISTING   

                                            (3 CAMADAS SOBREPOSTAS)  

 
O significante de Lacan não admite o recalque freudiano, já que não é traço, é               

o apagamento do traço . E não é possível recalcar o apagamento do traço. Além              20

disso, não está associado a cargas energéticas –aquelas que se deslocam e se             
condensam no sistema freudiano– mas a significados que provêm da articulação           
dos significantes no discurso e no campo do Outro, em função das leis da              
linguagem, metáfora e metonímia, como propôs Roman Jakobson , e que apenas           21

remetem a outros significados. Uma representação pode ser recalcada e faltar; um            
significante não, uma vez que sua censura é tão eloqüente quanto sua manifestação             
e, portanto, pode brilhar por sua ausência. 
 

Para Lacan, o recalque e o retorno do recalcado são indistinguíveis e            
inseparáveis (razão pela qual ele não baseia a prática da psicanálise nessa            
pesquisa), são uma única e mesma coisa, uma vez que seu paradigma afirma que,              
no inconsciente, trata-se do aparente "direito" e "avesso" de uma banda de            
Möbius-Listing. Ao propô-lo assim, se dissipa: a) na psicanálise, o problema           
freudiano da dupla inscrição, b) o problema do senso comum entre o superficial e o               

19 Cf. (2010). Escritos 1. Op. Cit. A instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud. 
20 O seminário 5. Classe do 23 de abril de 1958; Seminário  6. Classe, 10 de dezembro de 1958 e El 
seminário 9. Aula de 24 de janeiro de 1962. 
21Jakobson, R. e Halle, M. (1980). Fundamentos da linguagem , dois aspectos da linguagem e dois 
tipos de distúrbios afásicos, Editorial Ayus  
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profundo e c) a diferença marxista entre infraestrutura e superestrutura. Para Lacan,            
tudo isso é "superficial", sem profundidade possível e constituindo linhas fechadas, o            
que também estabelece uma retificação à concepção usual da direção do           
tratamento. Na psicanálise, em geral, ela é proposta como um “não fechar” e que              
“se siga falando”. Com o paradigma de Lacan, para alcançar a interpretação e o              
ato, é preciso que se estabeleça o fechamento, o bucle e a cadeia significante. 

Outra diferença causada pela suposição de uma escritura linear para o           
inconsciente, como proposto por Freud em seu “esquema do pente”, é que nem             22

sequer é possível propô-la sem contradição com a “regressão onírica”, como ele            23

próprio reconhece. O que Lacan propõe de maneira oposta é uma escritura circular             
como a do "oito interior" de uma banda de Möbius-Listing, e assim rejeita o que               
Freud afirma sobre a existência do primeiro em si mesmo. Para Freud, trata-se da              
inscrição do traço inicial resultante da primeira experiência vivida pelo indivíduo no            
começo de sua vida como substância viva; para Lacan, uma vez que o inconsciente              
está estruturado como uma linguagem, é necessário aceitar a sincronia saussuriana           
– não a simultaneidade - para a origem de toda a linguagem. Isso implica que, se                
cada elemento apenas consiste na diferença com todos os outros, então todos            
devem existir juntos desde sempre ou, o que pode ser considerado, como propus,             
emprestado da cosmologia moderna, como o Big Bang da linguagem e do discurso.            

 24

  

Se o Big-Bang é admitido, tudo o que havia existido biologicamente antes da             
criação do sujeito, $, é permanentemente esquecido; assim como acontece no           
modelo cosmológico vigente com o "anterior" ao Big-Bang. De acordo com Lacan,            
na estrutura do material significante, essa legalidade é expressa pelo bucle S1 – S2,              
o bucle de bucles e a cadeia borromeana, como se observa na seguinte tabela: 
  
 
 

22 Projeto de psicologia para neurologistas. Freud, S. (1979). Trabalhos completos. Vol. V. VII. Sobre a 
psicologia dos processos oníricos. B. A regressão. Buenos Aires: Amorrortu. 
23 A Interpretação dos Sonhos, V, A Regressão, Amorrortu, p. 527 e subs.  
24  Eidelsztein, Alfredo. (2018), Op. Cit. A origem do sujeito na psicanálise  
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No bucle significante S1, que parece ser o primeiro, apenas existe como tal             
pelo S2, que passa assim a ser seu antecedente. O mesmo deve ser colocado em               
relação à dinâmica dos bucles de bucles. 
 

A mesma lógica deve ser aplicada às operações de alienação e separação ,             
uma vez que requerem um tempo circular. Na atualidade, o legado conceitual de             
Lacan sobre essas questões foi engolido pelo evolucionismo na psicanálise, o da            
'constituição subjetiva', que coloca: 'Começamos nossas vidas alienados a nossos          
pais e depois, como adultos, devemos nos separar deles e obter independência,            
autonomia e responsabilidade pessoal ' –o mesmo que impõe a moralidade           
ocidental pós-moderna. No entanto, para Lacan, os processos de alienação e           
separação devem ser concebidos como articulados em um tempo circular. Ele           
propõe o processo de alienação do sujeito –que advém entre S1 e S2 de tal maneira                
que não pode ser nem um nem outro– como a causa da mortificação do sujeito pelo                
efeito do significante; único modo da causa admitida por Lacan, que é a mesma que               
faz do objeto, 'objeto causa do desejo' operar como pura falta. Mas com a              
possibilidade, na separação, de escapar do efeito alienante, desde que seja tomado            
como objeto pelo desejo do Outro, que o coloca como seu possível objeto a. 
 

O que torna esse argumento mais evidente é que a alienação e a separação              
de Lacan se baseiam tanto na lógica do "e" –proposição conjuntiva– e do "ou",              
–proposição disjuntiva– como das operações de reunião e interseção da teoria de            
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conjuntos. E seria impossível colocar como primeiro a qualquer uma dessas           
operações.  
 

Além disso, no evolucionismo psicanalítico, o traço unário de Lacan          
converteu-se na primeira marca deixada pelo significante no corpo, o que reintroduz            
a lógica do primeiro um, depois outro, depois outro… No entanto, o traço unário de               
Lacan, é proposto por ele mesmo como a marca da escritura : I I I, que permite o                  
cálculo, onde cada um é outro e outro e outro; pura diferença , sem identidade nem                
relação a nenhum objeto. O traço unário traz o corte no real que faz deste algo                
discreto e divisível; representa a gênese da diferença absoluta e calculável, mas            
sem esquecer que o resultado, por exemplo, 3 ou 4, já deve estar em              
funcionamento e disponível como elemento da bateria do Outro; é necessário           
considerar que o ordinal e o cardinal participam de forma sincrônica dessa            
dotação. A diferença absoluta –sempre ser outro, apesar de repetido– está na            
gênese do cálculo, mas para que o faça, o segundo traço deve fazer do anterior seu                
primeiro, o terceiro faz daquele seu segundo, etc. Definitivamente: será o campo do             
Outro que determina a origem e a função do traço unário que é tão somente o                25

buraco do bucle.  26

 
Para encerrar esta breve apresentação do conceito de traço unário,          

específico do ensino de Lacan, leio uma citação de Lacan de Lituraterre : 
  

“Que é o escoamento ? É um buquê. Compõe um buquê com o que distingui,               
noutro lugar, pelo traço primário e por aquilo que ele apaga. Eu o disse, na               
época, mas as pessoas sempre esquecem uma parte da coisa, eu o disse a              
propósito do traço unário: é pelo apagamento do traço que o sujeito é             
designado. ” 27

  
O que tacha e apaga ao traço unário, ao S1, não é nenhuma mão, mas o S2                 

no bucle S1 S2 e vice versa. Nada disso é possível para as representações              
freudianas. 
  

Passo agora a expor sobre a superfície de Klein , erroneamente chamada            
'garrafa de Klein' –em alemão, superfície se diz Fläche e garrafa, Flasche. O             
primeiro tradutor, obviamente, imaginarizou a proposta matemática de Felix Klein,          
que se pode representar assim, marcando o impossível de sua existência no mundo             
tridimensional:  
  

25 Cf. Lacan, J. Seminário 11. Classe de 17 de junho de 1964. 
26 Cf. Lacan, J. Seminário 13. Turma de 8 de dezembro de 1965. 
27 Lacan, J. O Seminário . Livro 18. Aula de 12 de maio de 1971 . Jorge Zahar : Rio de Janeiro 
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Ela cumpre a função de formalizar corretamente a "outra cena" e o problema             
do interior do corpo em relação ao mundo circundante. Aquilo que as ciências             
sociais incorporaram do biólogo Jakob J. von Uexküll, os conceitos de Umwelt e             
Innenwelt , mundo externo e mundo interno, respectivamente, propostos por ele em            
1909. A superfície de Klein é usada por Lacan para objetar radicalmente, talvez pela              
primeira vez na história das ideias, a oposição intuitiva e evidente de, por um lado,               
alma e aparato psíquico localizarem-se no interior e, por outro lado, a realidade e o               
mundo, no exterior. O que a superfície de Klein traz para a correta apreciação da               
relação entre o mundo interno e o mundo externo, é que trata-se de: a) uma               
superfície impossível de existir como um objeto tridimensional, o que coloca, pelo            
menos para o sujeito do significante, uma exceção absoluta à maneira de conceber             
sua posição em relação aos objetos e ao mundo (o que já havia antecipado neste               
trabalho, mas de outro modo, mediante a interpenetração dos dois toros para            
pensar a relação entre o sujeito e o Outro) e b) que a superfície de Klein é fechada                  
mas, o que indica precisamente seu valor para a psicanálise, é que seu interior e               
seu exterior estão em plena continuidade. Lacan a apresenta assim: 
  

“Podem constatar que têm assim algo que se realiza com o caráter de uma              
superfície completamente fechada. [...] No entanto, se  pode 
entrar em seu interior [...]. Seu interior se comunica integralmente com seu 
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exterior.. Por outro lado, essa superfície está completamente fechada."  28

  
 Transportar essas propriedades para os termos da teoria psicanalítica de          
Lacan, implica admitir que se pratica com a particularidade do sujeito –não com a              
"singularidade" da teoria de J.-A. Miller–, mas isso é colocado rejeitando a existência             
do interno e do externo. Somente assim é possível: a) aceitar o que Lacan coloca               
como sua criação, o objeto a, que, embora particular, não pode ser interno nem              
externo ao sujeito; não pode ser nem do sujeito nem do Outro, mas apenas existe               
na interpenetração dos respectivos campos; b) reconhecer que não vivemos diante           
da realidade que cada um vê de acordo com a lente de seus óculos, uma vez que                 
esta não é “exterior" e c) articular a psicanálise com a ciência moderna, neste caso,               
a física quântica, para a qual tampouco a realidade subatômica está "fora" do físico              
em seus experimentos, o que inclusive pode ser expresso assim: o físico está             
"dentro" da matéria  que investiga. 
  

Finalmente, vou me referir ao plano projetivo e ao cross-cap e como eles             
servem para pensar a estrutura e função, tanto do fantasma, ($<>a), como da             
interpretação do analista como corte. 
 

O cross-cap, uma das possíveis imersões do plano projetivo ou sua           
"materialização para o olho", como a descreve Lacan, também impossível de           29

submergir no espaço tridimensional sem alterar suas propriedades intrínsecas,         
possui a característica topológica de não ser especularizável; é uma superfície que,            
se for confrontada com um espelho, a imagem produzida não possui a mesma             
orientação. Portanto, não pode ser considerado como o objeto de nossa intuição            
mundana. Geralmente é representado dessa maneira, destacando a autopenetração         
da superfície: 
  
  
  
  
 
 
 
 
 

28 Seminário 12. Turma de 16 de dezembro de 1964 (Corrigida da staferla e 
Contradições óbvias do texto em espanhol). 
29 Seminário 16, Aula de 27 de novembro de 1968. 
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Em relação ao fantasma, Lacan dirá, fazendo coincidir os elementos          
heterogêneos do cross-cap com os do fantasma: do a, o objeto do desejo, que se               
assimila à semiesfera e do $, o sujeito do significante, à banda de Möbius-Listing              
auto atravessada por sua linha média, que se encontram "costurados" entre si.            
Lacan dá conta da diferença entre o objeto a e a imagem do outro especular, i(a),                
destacando o suporte estruturante da relação do sujeito ao objeto do desejo, que é              
assim proposto como orientável e orientado mas não especularizável e o sujeito do             
significante que não pode ser confundido com um indivíduo. 
  

A outra grande novidade que Lacan traz à psicanálise através desta           
superfície é a de conceber a interpretação do psicanalista como ato; não como             
operação manual com algum objeto tridimensional, mas propondo o ato como corte            
significante. E o corte, não como a interrupção do tempo da sessão, mas como essa               
cadeia significante, que fazendo um duplo bucle na superfície do material, revela            
sua estrutura. Ele propõe, assim, abandonar a concepção de interpretação          30

analítica como o levantamento de um recalque ou como tornar consciente o            
inconsciente. Trata-se da interpretação, não como silêncio, mas como uma          
intervenção com estrutura de duplo bucle, que opera como corte no material em             
ação em relação ao sofrimento e ao sintoma, uma vez que produz uma             
recomposição das relações dos elementos significantes que distingue, tanto seus          

30 Cf. Seminário 9. Aula de 6 de junho de 1962. 
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efeitos (as pulsões, o gozo, o sintoma, etc.) como suas leis de composição, ou seja,               
sua lógica. 
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