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O FANTASMA E O EIXO ANAL-ESCÓPICO1 

Relato de produção do grupo de estudo 
Andréa Echeverria, Fátima Oliveira, Lia da Fonte, Maria do Socorro Soares 

Cavalcanti2 e Thereza Queiróz (relatora) 

  

  

 

“O mistério da vida dói-nos e apavora-nos de muitos 
modos. Umas vezes vem sobre nós como um fantasma sem 
forma, e a alma treme com o pior dos medos – a da 
encarnação disforme do não-ser. Outras vezes está  atrás 
de nós , visível só quando nos  não voltamos paraver, e é a 
verdade toda no seu horror profundíssimo de a 
desconhecermos” Trecho do escrito 43 do Livro do 
Desassossego de Fernando Pessoa 

  

Temos nos reunido há um ano e meio em torno desse seminário X de Lacan. A 

ideia de apresentar numa mesa redonda alguns pontos desse nosso percurso, a princípio 

suscitou muitas dificuldades exatamente pela abundância de questões que nos 

mobilizaram durante esse tempo e também por termos que abrir mão de alguns outros 

pontos que se apresentavam tão atraentes e fundamentais. Passado esse momento onde 

cada um pode formular suas questões particulares elegemos uma das propostas e 

tratamos de trabalhar coletivamente nela. Ao contrário do que se passa num cartel em 

que cada um desenvolve a sua própria linha de trabalho, optamos por convergir e 

desenvolver uma ideia conjuntamente. Elegemos falar um pouco e trazer as muitas 

dúvidas que nos provocaram o eixo anal- escópico. Esta escolha sustentou-se na ideia de 

que nesse piso do grafo proposto por Lacan ao final do seu seminário, estariam 

contemplados conceitos fundamentais tais como: fantasma, objeto a,  em especial  olhar 

e fezes, constituição do sujeito a partir da demanda e considerações sobre a neurose 

obsessiva. É em torno disso que farei em nome do grupo o relato de hoje. 

Lacan constrói o grafo da constituição do a considerando cinco níveis: oral, anal, 

fálico, escópico  e a o supereu . Neste grafo o objeto a é situado quanto ‘as relações do 

sujeito ao Outro. Esses níveis formam um conjunto orientado  no sentido que vai do oral 

à voz. E se articulam dois  a dois, ou seja o oral  com a voz  e o anal com o escópico.  
                                                 
1 IV Simpósio da Intersecção Psicanalítica do Brasil. Mesa redonda – O Seminário A Angústia -J. Lacan 
24/08/2001. 
2 Psicanalista, membro de Intersecção Psicanalítica do Brasil/PE. E-Mail: s.s.c@terra.com.br. 
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É nos restos da dialética do sujeito ao Outro que Lacan define o desejo ligado à 

função de corte, corte este inaugurado na pulsão oral  que se torna a via  de introdução 

dos primeiros fantasmas Nesse estágio o que é pontuado é a necessidade no Outro, pois 

é  em função da dependência materna que se produz a disjunção entre sujeito e a  É na  

passagem da necessidade à demanda  que alguma coisa se perde, algo da necessidade 

deixa de se introduzir nesse campo da demanda , sendo portanto da necessidade que o 

objeto que causa o desejo herda sua condição. 

É no eixo anal que o sujeito tem a oportunidade de se reconhecer em alguma 

coisa, reconhecimento resultante da demanda – “reconhecimento num objeto ao redor 

do qual gira a demanda da mãe”. É a primeira relação com a demanda do Outro como 

bem expressa  Lacan :“dá-me algo que é teu”,   pedido esse que instaura uma divisão, 

alguma coisa  vai se destacar,  representando o momento da constituição do a em função 

do Outro, ou seja, o sujeito é chamado a se manifestar como sujeito que já tem o que 

dar, “dar o que ele é”. 

No seminário da Angústia Lacan faz referência à demanda anal, caracterizando-a 

por uma reversão em beneficio do Outro., numa fase em que jaz a fonte da disciplina. 

Vemos nisso o ponto onde nasce o objeto do dom enquanto tal. “É só no segundo 

tempo, com a demanda do Outro, alguma coisa, propriamente falando se destaca e nos 

permite articular, de uma forma completa, a constituição do pequeno a em relação  à  

função de lugar  da cadeia significante... função do Outro”.  Nessa metáfora, o que o 

sujeito pode dar, está exatamente ligado àquilo que ele pode reter, a saber, seu próprio 

dejeto, seu excremento. Aqui está, se posso dizer, o ponto zero do desejo. Ele repousa 

inteiramente no efeito da demanda do Outro – o Outro decide isso... 

 Ao introduzir o olho como objeto a, Lacan o destaca  como um órgão de 

natureza desde sempre dupla. Sair do mundo é o que Lacan concebe como a fascinação 

da função do olhar. Há algo que se subtrai, que se furta ao olhar, esse objeto a que 

organiza a cena do mundo. O olhar  tem presença na função de tela e mesmo que fuja à 

representação, é uma presença que se pode ver. Segundo Lacan, a estrutura do desejo 

está aí  mais desenvolvida em alienação e o objeto a mais mascarado, deixando o sujeito 

com relação à angústia, mais assegurado. Perguntamos: O que há entre o que se exalta, 

no anal, e o fascínio do que se vê, no escópico? 

Poderíamos tentar  responder a esta questão  a partir da consideração da dialética 

dos dois tempos  do a anal , ou seja,  o tempo de exaltação do que está por aparecer e o 
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momento de sua rejeição como dejeto? E por outro lado a nível do a escópico, ao se 

fazer o apagamento da castração, através da ilusão de uma imagem onde  nada  falta? 

Seria no a escópico, no a olhar que se acha o complemento do que é necessário 

para o sujeito aceder ao desejo? 

Lacan fala desde o início que “o desejo do homem é o desejo do Outro” e que “a 

angústia se manifesta sensivelmente desde a primeira abordagem, vinculada – de uma 

forma complexa – ao desejo do Outro...” indicando que a função angustiante do desejo 

está ligada ao fato de não se saber qual objeto a se é  para esse desejo. 

 “O desejo de desejo” no sentido analítico ou lacaniano é justamente o desejo do 

Outro de uma maneira muito mais, fundamentalmente, aberta a uma mediação, visto 

que o sujeito não pode não se relacionar diretamente ao Outro, o fantasma se introduz 

como mediador. “Para aceder a pensar o desejo é preciso  uma imagem. É uma imagem 

porque a por si só, é indefinível, não é formulável...”. 

Tentando fazer alguma articulação entre esse segundo nível e aquele ao qual este 

se conjuga, ou seja, ao escópico, temos: de um lado, “dá-me algo que é teu”, que se 

constitui como demanda, e  do outro  lado, ...na cena do olhar...  a produção de uma 

imagem   em que  a castração é  subtraída, pois nada do que perco posso ver aí...esse é o 

sentido da fase do espelho e do Outro enquanto espelho.  Esse caráter de elusão não é 

em lugar nenhum mais manifesto do que a nível da função do olho . E é nisso que o 

suporte mais satisfatório da função do desejo, o fantasma, é sempre marcado por um 

parentesco com os modelos visuais onde funciona comumente, se assim podemos dizer, 

onde se dá o tom da nossa vida  desejante. 

Para Lacan nesse piso, anal-escópico, se esconde o mistério da castração e de 

sua angústia e por isso dizê-lo: o piso do fantasma, este que funciona como artifício 

contra a angústia, ao mesmo tempo que  coloca  o sujeito  na condição de espectador , 

naquele que   olha e é olhado a partir da cena. Fantasma sustentado pelo vazio que a 

falta provoca. No mundo humano, na constituição humana, é essa falta então que se 

impõem como ponto de partida. 

É no eixo anal-escópico que Lacan situa a neurose obsessiva. Recorre ao Homem 

dos Lobos, apontando para a angústia que surge diante da cena do sonho, “onde é 

identificada a função do fantasma sob a sua forma  mais angustiante”. O essencial não é 

saber onde está o falo, ele está ai, se posso dizer por toda parte, idêntico ao que eu 

poderia chamar de catatonia da imagem. A catatonia da cena, a da criança enfeitiçada, 

fascinada pelo que vê.  A análise que Freud faz da cena evidencia um elemento que até 
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o fim não é integrado pelo sujeito e que se presentifica na resposta à cena traumática, 

através da uma defecação. Freud fala de sacrifício a propósito da aparição desse objeto 

excremencial. 

Como é então que o excremento entra nessa subjetivação? interroga Lacan. 

A construção dos fantasmas e práticas do obsessivo visam sempre encobrir o 

desejo no Outro, é nessa medida que  a, enquanto objeto  causa, vem se situar ali onde a 

demanda domina, ou seja, ali onde a não é apenas excremento puro e simples, mas 

excremento que é demandado. 

O fantasma é construído a partir de uma lógica onde o desejo do sujeito  

encontrou uma única maneira de gozar, qual seja, a de se oferecer em sacrifício ao 

desejo do Outro. Lacan nos adverte que  

 
“é no nível anal, mais de que em qualquer outro lugar que devemos ser mais 
reservados quanto a compreensão do outro. Toda compreensão da demanda 
o implica tão profundamente  que devemos pensar duas vezes antes de ir ao 
seu encontro. Ceder a demanda, faz surgir um mecanismo pelo qual o 
sujeito quer fazer o analista comer, se posso dizer, seu próprio ser – uma 
merda”. 
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