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     “Heteronomia significa que a lei do desejo vem do Outro e que, consequentemente, o sujeito que anima o desejo e 

dele depende é abolido, vale dizer, é inconsciente.” (FIUMANÓ, Marisa, 2009, p. 10) 

     “Desejo heterônomo quer dizer que evocar o desejo nos conduz sistematicamente à encruzilhada de um modo de 

subjetivação, que é a do desejo em relação com as modalidades da civilização na qual se desenrola esse desejo.” 

(HILTENBRAND, Jean-Paul, 2009, p. 61) 

 

       Nosso estudo acerca do desejo tomou como ponto de partida o sonho da paciente de Freud que ficou 

conhecida pelo apelido dado por Lacan, a Bela Açougueira (FREUD, S., 1972 p. 156-160). Mas, se para Lacan 

o desejo insatisfeito não é exclusivo da paciente de Freud, mas paradigmático do desejo “[...] de todas as 

histéricas espirituosas, açougueiras ou não, que existem no mundo.” (LACAN, J., 1998, p. 631) é preciso 

seguir nessa linha para pensar a insatisfação como própria do sujeito, histérico ou não. “Um sujeito não se 

mantém na existência senão com a condição de estar insatisfeito.” (MELMAN, C., 2002, p. 20) Prossigamos 

no desenvolvimento do nosso tema. 

     A primeira experiência do desejo que o sujeito tem é com o desejo do Outro. Acerca deste, Lacan afirma: 

“[...] num primeiro tempo, portanto, como lhes disse, a relação da criança não é com a mãe, como se costuma 

dizer, mas com o desejo da mãe. É um desejo de desejo.” (LACAN, J. 1999, p. 205) “Se o desejo da mãe é o 

falo, a criança quer ser o falo para satisfazê-la.” (LACAN, J., 1998, p. 693) O Outro aqui aparece como 

marcado pela falta fálica. É, portanto, enquanto objeto oferecido ao Outro para tamponar a falta deste, que o 

sujeito experimenta primeiramente o desejo. Evitemos pensar em “sujeito” no sentido em que o termo é 

empregado comumente para se referir à pessoa, e a colocar questões sobre o que o sujeito pensa, o que ele 

sente, etc. Lacan chega a empregar o termo assujeito (LACAN, J. 1999, p. 196) para se referir a esse momento 

de alienação ao desejo do Outro.  

     Que ele possa vir, em seguida, a articular o seu desejo a partir de uma posição de sujeito, não quer dizer que 

o desejo seja por isso domesticado, transformado num voto, num querer. Enquanto desejo inconsciente, ele 

será sempre estrangeiro em relação ao ego, ao eu. Nesse sentido, o desejo é sempre desejo do Outro: num 

primeiro tempo, da mãe enquanto Nebenmensch – “próximo assegurador”, termo que Freud emprega no 

Projeto, encarnação do Outro – mas sempre do Outro enquanto lugar, inconsciente. Àqueles que ainda 

pretendem apontar uma suposta contradição em chamar de grande Outro quem se ocupa dos cuidados 

maternos, Marie-Christine Laznik, falando sobre o Seminário 11, lembra que: 

      “A esse Outro que se apresenta ao mesmo tempo como sustentado por um pequeno outro, um 

semelhante, Lacan dá o nome de Outro real. Ele já havia trazido isso no seu seminário do ano anterior (a 

Angústia). O Outro real, o Outro primordial, aquele que é frequentemente encarnado pelos pais, e mesmo 

a mãe, deve ter esse duplo papel: de ser o Outro – tesouro dos significantes – e ao mesmo tempo o outro, 

o pequeno outro da relação intersubjetiva.”  (LAZNIK, M.-C., 2004, p. 64) 

       O próprio Lacan, falando a respeito desse tempo de subjetivação, afirma: 



                      “A demanda do jovem sujeito, portanto, cruza com maior ou menor felicidade a linha da cadeia 

significante, que está ali, latente e já estruturante. Por esse simples fato, a primeira experiência que ele 

tem de sua relação com o Outro, ele a tem com esse Outro primeiro que é a sua mãe, na medida em que 

já a simbolizou.” (LACAN, J. 1999, p. 194) 

      Portanto, não há contradição alguma em dizer que quem se ocupa na realidade da criança está no lugar do 

Outro. É preciso que um sujeito, com sua falta, tome a criança como o objeto que supostamente poderia 

preenchê-la. Dessa forma o Outro se constitui para a criança como barrado, marcado pela falta. Pensar que o 

Outro poderia se constituir abstratamente sem nenhum suporte na realidade, sem ser encarnado por nenhum 

sujeito, não é psicanálise, é metafísica. “Porque, para a criança, é desse lugar, encarnado pela mãe, que vêm, 

tanto as cadeias linguageiras quanto, justamente, a expressão dos desejos.” (MELMAN, C., 2009, p. 82) 

      A linguagem não é genética, como pensa Chomsky. Ela não brota espontaneamente de um sujeito 

constituído congenitamente. Para Lacan ela é um campo, que por ser anterior ao infans, implica que este já 

está inscrito nele desde antes do seu nascimento. Porém, é necessário que haja pelo menos um sujeito 

desejante que, ao tomá-lo como seu objeto, abra caminho para que ele possa advir como sujeito, não apenas 

falado, mas falante.  

                                                           * 

      No seu artigo “Desejo e fantasia”, Ricardo Estacolchic lembra o dito comum entre aqueles que numa 

situação de apaixonamento, exclamam: “‘É como se a (o) conhecesse desde sempre!’ E não deixam de ter 

razão, porque o que conhecem desde sempre, ainda que sob a forma do desconhecimento, é o modo em que 

sua fantasia organiza cada uma de suas realidades.” (ESTACOLCHIC, R. 1995, p. 32) 

      Ao frisar “sob a forma do desconhecimento”, Estacolchic lembra que a fantasia é essencialmente 

inconsciente – ainda que os devaneios conscientes a encenem parcialmente – sendo a sensação de 

familiaridade um eco da relação fundadora do sujeito com ela. A fantasia, para Lacan, articula o sujeito em 

conjunção e disjunção ao objeto a. “A fantasia é a sustentação do desejo, não é o objeto que é a sustentação do 

desejo.” (LACAN, J., 1985, p. 181) Freud destacou a sua forma gramatical, que é exemplificada no exemplo 

clássico, “uma criança é espancada”. O importante aqui é frisar o seu papel organizador em relação ao desejo, 

a forma como ela molda a relação do sujeito ao objeto causa do desejo. Estacolchic propõe a noção de engate 

da fantasia para teorizar a situação em que determinado sujeito encontra na realidade alguém cuja fantasia 

possui uma sequência que se superpõe à sua. 

     De qualquer forma, ainda que o sujeito busque conscientemente um objeto que preencha a sua falta, a sua 

fantasia e a sua escolha de objeto são inconscientes, o que implica o desconhecimento de que fala Estacolchic. 

Acrescente-se a isso o fator da contingência, do acaso, que Lacan, empregando o termo de Aristóteles, 

chamava de Tychê, o bom encontro, o fato de que não se pode prever quando e onde vai estar o objeto. 

     Esta teorização é útil, sobretudo para pensar o desejo masculino, acerca do qual cabe lembrar o que diz 

Lacan na aula VII do Seminário 20: “[...] esse S  só tem a ver, enquanto parceiro, com o objeto a inscrito do 

outro lado da barra. Só lhe é dado atingir o seu parceiro sexual, que é o Outro, por intermédio disto, de ser ele 

a causa de seu desejo. A esse título, como o indica alhures em meus grafos a conjunção apontada desse S  e 

desse a, isto não é outra coisa senão fantasia.” (LACAN, J. 2008, p. 86) 

     Para o homem, essa relação direta do sujeito ao objeto a faz com que ele confunda o objeto na sua 

dimensão imaginária com o objeto a enquanto real. É a isso que Chemama se refere quando diz: “Mais ou 

menos, o homem pensa sempre conhecer a causa de seu desejo.” (CHEMAMA, R. 2002, p. 283) O autor se 

refere ao caráter fetichista do desejo masculino, indicando com isso que o homem positiva o objeto a, 

tornando-o imaginário, presente no campo das percepções, e com isso desconhece a sua dimensão real. Resta 



que o sujeito expresso na fórmula da fantasia é o sujeito inconsciente, daí o desconhecimento por parte do eu, 

do ego, mencionado por Estacolchic – o que ressalta, mais uma vez, o caráter heterônomo do desejo. 

 

                                                              * 

  

 

     No nosso estudo desenvolvido em 2013 sobre “Os gozos”, seguindo o percurso de Lacan no Seminário 20, 

observamos que ele nomeia os gozos, no plural, situando primeiramente o gozo fálico, causado pelo 

significante, em seguida o gozo do Outro – este último desdobrado no genitivo objetivo e subjetivo. Somente a 

partir daí se pode chegar à teorização do gozo Outro, propriamente feminino. A respeito desse tema, Melman 

lembra que é preciso fazer uma distinção 

                  “Será que esse gozo do Outro é a mesma coisa que o gozo Outro, já que, como os senhores sabem, há 

esse enigma que foi introduzido por Lacan, de um gozo acerca do qual ninguém até aqui teria falado, 

ninguém teria conceitualizado, mas que existiria? O que pode ser esse gozo Outro? O gozo só pode ser o 

gozo de um Real, ou de uma instância no Real.[...] Então, nesse dispositivo, qual é a particularidade do 

Real, em relação à qual uma mulher, que se suporta de uma ordem lógica desse tipo [...] qual é para ela 

esse Real do qual ela poderia gozar?” (MELMAN, 2002, p. 139) 

     Em dois artigos, o primeiro publicado na coletânea organizada por Fátima Pereira, o segundo na coletânea 

organizada por Elaine Foguel, tentei resumir essa e outras questões abordadas no curso sobre “Os gozos”. 

Nossas discussões foram bastante tomadas pelas chamadas fórmulas da sexuação, propostas por Lacan no seu 

artigo O Aturdito e retomadas no Seminário 20. Gostaria de destacar aqui, resumidamente, três aspectos destas 

fórmulas: 

     O 1º, já suficientemente conhecido: a divisão postulada por Lacan com essas fórmulas, entre dois campos, 

masculino e feminino, não diz respeito à anatomia. Isto é óbvio para o leitor de Lacan, que encontra no 

Seminário 20 diversas passagens onde ele comenta, por exemplo: “Tomemos primeiro as coisas para aqueles 

que se situam do lado de todo x é função de x, quer dizer, do lado em que se alinha o homem. A gente se 

alinha aí, em suma, por escolha – as mulheres estão livres de se colocarem ali se isto lhes agrada.” (LACAN, 

J., 2008, p. 78)  

      Porém, isso é bastante diferente de dizer que Lacan não está falando de homem e mulher nas suas 

fórmulas, como às vezes se escuta dizer. Embora não esteja falando no sentido anatômico, ele está falando, 

sim, de posição masculina e feminina, enquanto posições de gozo. É diferente dizer que as posições de gozo 

descritas por Lacan não se confundem com o sexo anatômico e dizer que as fórmulas da sexuação não dizem 

respeito ao sexo (sic) – o que é surpreendente, porque se as fórmulas não dissessem respeito ao sexo, então 

elas seriam sobre o quê? Esta não é uma leitura exclusiva minha, é um consenso entre os autores lacanianos no 

mundo inteiro, independentemente de escola, o que pode ser facilmente verificado.   

      O 2º ponto: posição de gozo não é escolha de objeto. As posições masculina (todo fálico) e feminina (não-

todo fálico) não dizem respeito ao casal heterossexual. Este é outro aspecto que frequentemente suscita 

confusão. Porém, mais uma vez, a leitura atenta do texto de Lacan feita pelos autores lacanianos não deixa 

margem à dúvida:  

      “Assim, não há nenhuma contradição em que homens por anatomia e por escolha de gozo 

tanto sejam heterossexuais quanto homossexuais ou místicos em sua escolha de objeto; em que 

mulheres histéricas, totalmente ocupadas com o objeto do outro masculino, alinhem-se do lado 

do homem no todo fálico; e em que, do mesmo modo, do lado da mulher situem-se mulheres 

heterossexuais ou homossexuais, bem como outros místicos, homens ou mulheres, como santa 



Teresa, Hadewidjch de Antuérpia ou São João da Cruz, e ainda sujeitos psicóticos dos dois 

sexos.” (SOLER, C., 2005, p. 140) 

      Isto nos poupa de discussões desnecessárias sobre se fulano é gay, ou fulana gosta de transar com 

mulheres, mas não se sente nem um pouco masculina, então, como eles se situariam nas fórmulas, etc. Uma 

vez que as ditas fórmulas são uma teorização de Lacan sobre as posições de gozo, tentar lê-las sob o prisma da 

escolha de objeto é tão equivocado quanto inútil. A teoria lacaniana não é uma ideologia conservadora, não 

legisla sobre as escolhas de objeto dos sujeitos. Porém, ela tampouco é uma ideologia “progressista”: ela não 

se coloca a serviço do politicamente correto, para fazer eco ao discurso universitário no seu propósito de negar 

a diferença sexual.  

     Cabe uma observação acerca da inclusão, pela autora, dos sujeitos psicóticos na sexuação. Trata-se de um 

tema controverso. Para a maioria dos autores que seguem o ensino de Lacan, o sujeito de estrutura psicótica se 

situa fora-sexo [hors-sexe], por não ter passado pela castração, precondição para se posicionar face à função 

fálica. 

      “Se, com efeito, Freud, e depois Lacan, nos ensinam que o sujeito devia, num dado 

momento, vir se situar na modalidade sexual à qual ele toma a decisão de pertencer, para o 

transexual, essa “escolha” – a ser entendida no sentido de “escolha” da neurose – não é 

permitida. Não há possibilidade para ele de ter qualquer latitude em relação a esse falo ao qual 

ele não tem nenhum acesso. Pois não foi instalado para ele o que o torna possível: a metáfora 

simbólica, ela mesma determinada pelo reconhecimento do significante paterno.” (CZERMAK, 

Marcel, 2012, p. 48)  

       O 3º ponto talvez traga algo de novo para vocês: a partir das fórmulas não se pode estabelecer nenhuma 

essência masculina ou feminina. As posições do todo fálico e não-todo fálico dizem respeito a formas 

diferentes de se posicionar face à função fálica, mas não estabelecem nenhum juízo de atribuição. Isso 

significa que não se pode extrair dessas posições nenhum juízo sobre o que seria característico do masculino 

ou feminino. 

        “Insisto em tornar sensível o esforço feito por Lacan para formular uma diferença que não 

decorre do juízo de atribuição, isto é, que não funciona de acordo com a forma – , os homens são 

isto e as mulheres são aquilo – forma esta em que se manifestam todas as ideologias sobre a 

questão, e que sempre supõe, por trás da atribuição, a referência a uma substância.” (SOLER, C., 

2005, p. 225) 

         A atribuição de características masculinas e femininas não diz respeito ao simbólico da função fálica, mas 

ao imaginário do semblante, que Lacan denomina, na mulher, de mascarada, e no homem, de desfile ou 

parada [parade]. Os traços imaginários que constituem o semblante são fornecidos pela cultura e “[...] 

naturalmente, derivam essencialmente das modalidades, eu diria, próprias a uma cultura, de se dar na 

representação dessa identidade sexual.” (MELMAN, C., 2008) 

         O repertório imaginário das condutas está subordinado a variações conforme a época e a geografia, por 

isso mesmo está aí para ser questionado. E efetivamente o é, em discussões tediosas que pretendem “denunciar 

os estereótipos que a cultura impõe”, dos questionamentos do por que as meninas devem gostar de brincar com 

bonecas e da cor-de-rosa, e os meninos de brincadeiras agressivas e da cor azul, etc. Porém, trata-se nesse caso 

de aspectos imaginários por meio dos quais o falasser se apresenta ao pequeno outro, ao semelhante, como ser 

sexuado. Já o simbólico estabelece lugares que instalam a diferença no casal, independente da anatomia. Essa 

diferença simbólica introduz a instância do Outro sexo, que para Lacan não se limita a traços culturais, mas é a 

própria dimensão da alteridade no sexo.  

                   

                                                              * 



 

          Na sua conferência “Desejo no singular, desejos no plural” (SOLER, C. 2014), 

Soler responde àqueles discípulos afoitos que se apressam a concluir que Lacan, ao dar 

relevância à teorização do gozo, estaria eliminando o conceito de desejo: “[...] o saber 

inconsciente despedaça o gozo e recorta a causa do desejo, assim o desejo está inscrito 

no campo do gozo.” É importante que a autora esclareça que não se deve fazer uma 

leitura “evolutiva” da teoria lacaniana, mas é de se lamentar que seja preciso explicar o 

óbvio: que o conceito de desejo não pode ser eliminado da teoria. 

     No ponto em que chegamos no nosso estudo, a mesma autora aponta essa bifurcação 

entre o desejo da histérica e o desejo da mulher que se situa numa posição feminina, não 

histérica. “Assim, conviria dizer: a mulher quer gozar, a histérica quer ser. E até exige 

ser, ser alguma coisa para o Outro: não um objeto de gozo, mas o objeto precioso que 

sustenta o desejo e o amor.” (SOLER, C. 2005, p. 52) A divisão proposta por Soler, que 

lembra que esse tema perpassa todo o ensino de Lacan, não é, porém, algo simples. A 

autora lembra que: “A feminilidade implica a relação com o Outro, o homem, para se 

realizar como sintoma. O fato de ela acentuar o ‘fazer gozar’, como acabei de dizer, não 

impede o ‘fazer desejar’ que é condição dele.” (SOLER, C., 2005, p. 55) 

 

      No que diz respeito a ser o objeto do amor, Marisa Fiumanó, falando sobre as 

mulheres, afirma que: “O fato de que algumas experimentem a divisão entre o amor e 

desejo não impede que outras os superponham, porque quando as mulheres falam do 

amor, é seu ser que está em questão, até o ponto em que elas podem esquecer de se 

ocupar de seu próprio desejo para abraçar o do parceiro.” (FIUMANÓ, M., 2009, p. 40-

41) 

 

      O que coloca um grão de sal sobre o querer ser objeto do amor como característica da 

histérica. A mesma autora também comenta: 

 

      “Para as mulheres, reitera-se a insatisfação que Lacan chamou de ‘ainda’. Se não se tomar esse 

ainda do lado do gozo, do famoso ‘gozo Outro’, mas do lado do desejo, do desejo que permanece 

em tensão, o que é que uma mulher busca, ainda e teimosamente, no campo do desejo sexual e do 

amor?” (FIUMANÓ, M., 2009, p. 42) 

 

      Além disso, cabe lembrar que assim como Lacan fala dos gozos, no plural, enquanto 

gozo fálico e gozo Outro, declinando-os em relação à posição dos seres sexuados, o 

desejo também se define de forma diferente segundo o ser sexuado e o objeto que ele 

visa. Assim, Jean-Paul Hiltenbrand interroga-se a respeito da relação do desejo feminino 

ao gozo Outro. 

 

      “Como se dialetizaria, em uma mulher, a relação entre esse gozo Outro e desejo? Vocês vêm 

que não é somente em relação ao gozo fálico que se coloca o problema de uma articulação do 

desejo das mulheres, é também em relação a esse gozo Outro.” (HILTENBRAND, J.-P., 2009, p. 

68) 

 

      Trata-se, para esses autores, de sobrepor à bifurcação do gozo, para a mulher, entre 

gozo fálico e gozo Outro, uma outra bifurcação, do desejo. Desses gozos, o primeiro é 

bem conhecido, porque é o gozo que diz respeito à linguagem e como tal é experimentado 

pelos falasseres, independentemente da sua posição enquanto seres sexuados, o segundo é 



aquele acerca do qual Lacan (LACAN, J., 2008, p. 80-81) se queixou do silêncio das 

analistas mulheres – o silêncio das não tão inocentes – que nada diziam sobre ele.  

 

     Enfim, são temas pra gente discutir no próximo semestre. Espero contar com a valiosa 

participação e comentários de vocês.  
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