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esqueçamos Amanhã – sonhadores heróicos de Além. Entanto olhemos o 

passado – tentemos vará-lo, saber ao menos quem fomos Aquém. (Mario de 

Sá Carneiro). 

  



RESUMO 

 

Na história da psicanálise, desde seus primórdios, a homossexualidade é um tema que 

vem sendo discutido, especialmente por não existir consenso acerca de uma etiologia ou 

de um conceito único que a defina. Freud sempre tratou a homossexualidade como um 

destino da pulsão sexual, defendendo que a escolha do mesmo sexo como objeto sexual 

não constitui em si uma patologia, não sendo possível, pois, categorizar os 

homossexuais como doentes. Em concordância com o pensamento de Freud, alguns de 

seus contemporâneos, como Sándor Ferenczi e Otto Rank, não viam na 

homossexualidade um impeditivo para a formação analítica. Já Karl Abraham e Ernest 

Jones problematizaram a institucionalização de analistas que se declaravam 

homossexuais. Diante disso, esta dissertação faz um levantamento das primeiras 

concepções psicanalíticas sobre homossexualidade na obra e em outros documentos, 

como cartas e entrevistas, de Freud e desses autores citados, destacando pontos de 

diálogo entre eles, sempre em conexão com os acontecimentos relevantes da história do 

movimento psicanalítico no que diz respeito a sua institucionalização e difusão no 

mundo. Nesse percurso, pudemos constatar que a homossexualidade foi, então, 

concebida por Freud como um fenômeno plural, com diferentes etiologias e variadas 

manifestações, elaboradas a partir de sua experiência clínica e de um profícuo debate 

com seus pares, que não só foram influenciados pelas teorias freudianas, mas também as 

influenciaram. Constatamos, por fim, que os elementos de discordância entre Freud e 

seus contemporâneos estavam nos encaminhamentos político-institucionais dados às 

teorizações em prol de interesses de seus grupos ou instituições. Dessa forma, 

concluímos que o processo de institucionalização da psicanálise se deu paralelamente a 

essas discussões, mostrando a importância de se pensar o diálogo da psicanálise com a 

sociedade, possível, por exemplo, em lugares oficiais de formação analítica, mas 

também em outros, como a universidade, que desponta como um interessante lócus de 

reflexão sobre a pesquisa teórico-clinica da psicanálise. 

 

Palavras-Chave: Homossexualidade. Psicanálise. História da psicanálise. Difusão da 

psicanálise. Primeiros psicanalistas.  



ABSTRACT 

 

In the history of psychoanalysis, since its beginnings, homosexuality is a topic that has 

been discussed, especially since there is no consensus about an etiology or a unique 

concept that defines it. Freud has always treated homosexuality as a destination of the 

sexual drive, arguing that the choice of the same sex as a sexual object does not in itself 

constitute a pathology, therefore it is not possible to categorize homosexuals as sick. In 

line with Freud's thinking, some of his contemporaries, such as Sándor Ferenczi and 

Otto Rank, did not see homosexuality as an impediment to analytical training. Karl 

Abraham and Ernest Jones, on the other hand, problematized the institutionalization of 

analysts who declared themselves homosexuals. With that being said, this dissertation 

makes a survey of the first psychoanalytical conceptions about homosexuality into their 

literary work and in another documents, such as letters and interviews, by Freud and 

these cited authors, highlighting points of dialogue between them, always in connection 

with the relevant events in the history of psychoanalytic movement with regard to its 

institutionalization and diffusion in the world. Along this path, we could see that 

homosexuality was, then, conceived by Freud as a plural phenomenon, with different 

etiologies and varied manifestations, elaborated from his clinical experience and a 

fruitful debate with his peers, who were not only influenced by Freudian theories, but 

also influenced them. Finally, we found that the elements of disagreement between 

Freud and his contemporaries were in the political-institutional directions given to the 

theorizations in favor of the interests of their groups or institutions. Thus, we conclude 

that the process of institutionalizing psychoanalysis took place in parallel to these 

discussions, showing the importance of thinking about the dialogue between 

psychoanalysis and society, possible, for example, in official places of analytical 

training, but also in others, such as the university, which emerges as an interesting place 

for reflection on the theoretical-clinical research of psychoanalysis. 

 

Keywords: Homosexuality. Psychoanalysis. History of psychoanalysis. Diffusion of 

psychoanalysis. First psychoanalysts.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação surgiu a partir do interesse em darmos desdobramentos à 

nossa monografia de conclusão de curso de graduação em Psicologia, na qual 

empreendemos uma discussão sobre o processo de adoção de crianças por casais 

homoafetivos (SOUSA, 2014). Naquela ocasião, pudemos travar um contato inicial com 

as teorizações de Freud acerca da homossexualidade e da parentalidade, o que despertou 

um interesse maior pela teoria psicanalítica acerca da sexualidade humana e seus 

destinos na contemporaneidade. Contudo, as teorizações de Freud sobre a 

homossexualidade apareceram nesse momento de forma tangencial, uma vez que nosso 

interesse estava voltado para as particularidades do complexo de Édipo em crianças que 

crescem em famílias de conformações diferentes da heterossexual.  

Nos estudos para seleção de mestrado, buscamos ampliar nosso 

conhecimento teórico sobre a temática e travamos contato com o livro organizado por 

Antonio Quinet e Marcos Antonio Coutinho Jorge (2013), As homossexualidades na 

psicanálise na história de sua despatologização, que reúne uma série de artigos sobre 

homossexualidade na psicanálise e que nos possibilitaram ampliar consideravelmente 

nosso interesse pelo tema. Outro importante trabalho lido por nós nesse percurso foi a 

dissertação de Lucas Charafeddine Bulamah (2014), orientada pelo professor Daniel 

Kupermann, História de uma regra não escrita: a proscrição da homossexualidade 

masculina do movimento psicanalítico, transformada em livro com o mesmo título em 

2016. Nela, o autor empreende um importante debate sobre a proscrição de 

homossexuais do processo de formação de analistas conduzido pela IPA (Associação 

Psicanalítica Internacional), o que nos colocou em contato com problemáticas referentes 

à homossexualidade e à formação psicanalítica com as quais não tínhamos travado 

conhecimento antes, mas que foram ao encontro de inquietações anteriores. 

Seguimos, então, a sugestão de Mezan (1993) que, citando Laplanche, 

propõe que a pesquisa em psicanálise se dá inicialmente a partir do conhecimento do 

que já existe: “[...] é imperativo formar-se uma idéia [sic] de como os problemas foram 

surgindo, quais soluções propostas e como essas soluções engendraram novos 

problemas.” (MEZAN, 1993, p. 54).  

Ao consultar a obra de Freud, pudemos constatar que ele não sistematizou o 

estudo da homossexualidade de forma a tomá-la como um conceito próprio da 

psicanálise. Contudo, desde o início de sua teorização, a psicanálise se debruçou sobre 
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questões relativas à sexualidade humana; sendo assim, a temática da homossexualidade 

não escapou ao interesse de Freud, tomada por ele como uma das escolhas possíveis de 

satisfação sexual. Seu entendimento era o de que:  

 

A homossexualidade, certamente, não é uma vantagem; mas não é nada do 

que se envergonhar, não é vício, não é degradação; não pode ser classificada 

como uma doença. Consideramos que seja uma variação da função sexual, 

produzida por uma certa interrupção no desenvolvimento sexual... (FREUD, 

1935 apud DRESHER, 2013, p. 50). 

 

Sobre o papel da psicanálise para um possível tratamento, o autor entendia 

que “Não cabe à psicanálise resolver o problema da homossexualidade. Ela tem de 

contentar-se em desvendar os mecanismos psíquicos que levaram à decisão na escolha 

do objeto [...]” (FREUD, 1920/2011a). 

Ainda no início de sua obra, em 1905, Freud publica sua primeira versão do 

livro Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, que, dada sua relevância, terá um 

papel de destaque em nosso trabalho. Nele, Freud (1905/2017a) vai postular o conceito 

de pulsão, e explicar que, diferente da sexualidade animal, que é guiada pelos instintos, 

a sexualidade humana se orienta pelo desejo, em função das pulsões, que possuem uma 

meta sexual, a descarga da tensão, e um objeto, que é o alvo para onde essa pulsão se 

destina. Freud vai postular que, na homossexualidade, a pulsão se direciona não para 

um objeto do sexo oposto, mas para um objeto do mesmo sexo, constituindo assim, uma 

inversão da lógica do sexo oposto como objeto sexual necessário. 

Naquele momento, Freud empreende sua discussão referenciando autores da 

época como Albert Moll (1862-1939), Haverlock Ellis (1859-1939), Paul Julius 

Moebius (1853-1907), Richard von Krafft-Ebing (1840-1902), dentre outros, 

ressaltando a importância do desenvolvimento de um trabalho que não fosse hermético, 

mas, pelo contrário, levasse em conta a produção do tema até ali, para daí avaliar o 

impacto daquilo que é produzido, considerando-se a sua relevância em determinado 

contexto histórico, político e social. Até então, predominava entre esses sexólogos uma 

concepção normativa e naturalista de sexualidade, pensada com fins reprodutivos. Desta 

forma, a prática homossexual era compreendida no campo da anormalidade e do desvio. 

Apesar de Freud referenciar sexólogos da época em seu texto, sua proposta 

rompe com a concepção de normal versus patológico que predominava nas discussões 

sobre sexualidade, colocando a homossexualidade, a partir da centralidade do conceito 

de pulsão, no campo dos possíveis destinos da sexualidade. O diálogo de Freud com 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1840
https://pt.wikipedia.org/wiki/1902
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esses autores de fato lhe propicia desenvolver sua teoria, concordando com eles, quando 

justificável, e discordando quando necessário, mostrando pontos de fragilidade em suas 

teorias e argumentando em favor de novas concepções. 

Garcia-Roza (2008, p. 96) também faz essa leitura ao defender que  

 

[...] o que Freud faz é tomar como ponto de partida do seu discurso um saber 

já existente que ele se propõe não a continuar ou a refutar, mas sobretudo a 

perverter. Se em alguns momentos ele se coloca como um refutador, 

analisando conceitos e princípios empregados por esses saberes, o que vai se 

operando na seqüência [sic] do texto é a própria perversão desses conceitos e 

princípios. Freud não se propõe apenas a oferecer mais uma teoria sobre a 

sexualidade, mantendo-se, porém, no interior da mesma sintaxe em que foi 

produzido o saber anterior. 

 

O autor entende que o objetivo de Freud com o seu trabalho em Três 

ensaios não era ratificar teorias existentes ou mesmo escolher dentre elas a que mais se 

adequasse aos seus próprios propósitos, mas mostrar o quanto a noção de sexualidade 

rompe com os limites dessas teorias. 

Coutinho Jorge (2010) aponta, detalhadamente, momentos em que Freud 

elabora frases no texto Três ensaios com o cuidado de deixar clara sua intenção de não 

compactuar com a ideia de normalidade defendida pelos autores que o antecederam:  

 

Por exemplo, quando Freud aborda a evolução sexual das meninas, encontra 

um meio para dizer as coisas de modo a que não se defina aquilo que é 

normal ou não: “Elas assim adquirem uma relação hostil com seu próprio 

sexo que influencia decisivamente sua escolha de objeto no que é 

considerado direção normal”. A frase de Freud é clara: a direção 

heterossexual é normal por mera convenção. A mesma maneira de se 

expressar se repete em outra passagem quando ele fala dos “casos 

considerados anormais”. (JORGE, 2010, p. 26, grifo do autor). 

 

Jorge (2010) sustenta que mesmo o termo “perversão” é utilizado por Freud 

moderadamente, não podendo ser entendido ali como censura, pois não está sendo 

usado de forma moral. Quinet (2013) defende que, ao usar o termo “normal”, Freud 

refere-se ao que é relativo à norma social, sendo o “anormal” aquilo que é proibido pela 

sociedade.  

Podemos exemplificar ainda com uma passagem mais tardia, de 1917, em 

uma de suas Conferências introdutórias à psicanálise, intitulada A vida sexual humana, 

quando coloca entre aspas a palavra “perversos” ao se referir aos homossexuais: 

 



15 

 

Parte desses “perversos” aboliu, por assim dizer, a oposição entre os sexos. 

Somente pessoas do mesmo sexo são capazes de excitar seus desejos sexuais; 

os demais, e sobretudo os órgãos sexuais destes, não constituem objetos 

sexuais para ele, e, em casos extremos, lhes causam repulsa. Com isso, é 

claro, essas pessoas renunciaram a toda e qualquer participação na 

reprodução. Nós as chamamos homossexuais ou invertidos. (FREUD, 

1917/2014a, p. 403, grifo do autor). 

 

O uso dessas aspas, em nosso entendimento, visa diferenciar os 

homossexuais ou invertidos dos outros tipos de indivíduos que transgridem alguns 

pontos elencados por ele anteriormente no texto: oposição entre os sexos, obtenção de 

prazer, função reprodutora e caráter indecoroso a ser mantido em segredo (FREUD, 

1917/2014a). 

Diante disso, entendemos que Freud, apesar de, por vezes, ainda manter 

uma linguagem que parece estar em concordância com os teóricos da época, vai além de 

simplesmente se valer desses termos, ou seja, ele os mantém, mas explicita o sentido 

novo que intenta empreender em sua utilização. Destacamos ainda que, assim como 

Freud fizera com os sexólogos da época, seus contemporâneos psicanalistas se 

constituíram como importantes interlocutores.  

Para refletirmos acerca das teorizações freudianas, é importante que 

entendamos que elas foram criadas em contextos muito específicos, de acontecimentos 

que, por vezes, convocaram a psicanálise a se posicionar na cena cultural de seu tempo 

a partir de problemáticas sociais que estavam em pauta em um momento preciso. A 

tomada de uma posição de Freud nem sempre foi sem conflitos, uma vez que as vozes 

do movimento psicanalítico também não eram unânimes.  

Diferentes analistas se posicionaram, por exemplo, favoráveis ou contrários 

à prática analítica por pessoas declaradamente homossexuais, evidenciando 

discordâncias dentro do movimento inicial de institucionalização da psicanálise. Diante 

disso, destacaremos o diálogo de Freud com seus contemporâneos, especialmente 

Ernest Jones (1879-1958), Karl Abraham (1877-1925), Otto Rank (1884-1939) e 

Sándor Ferenczi (1873-1933), para visualizarmos de que forma essas controvérsias se 

presentificavam. O destaque para esses autores se justifica por suas produções 

publicadas sobre o tema e pela importância das discussões relativas às regras prescritas 

ou não (BULAMAH, 2016; ROUDINESCO, 2013) para a formação analítica.  

Dessa forma, justificamos a relevância de trabalhos que atualizem 

discussões pertinentes ao campo da homossexualidade, sob o viés psicanalítico. No que 

diz respeito à realidade de nosso país, em 2017, um acontecimento nos chamou atenção, 
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a decisão do juiz federal de Brasília, Waldemar Cláudio de Carvalho, de permitir o 

tratamento de “(re)orientação sexual” (BRASIL, 2017, p. 4) aos homossexuais. O 

documento elaborado (BRASIL, 2017) suspendia os efeitos da Resolução 001/1999 

(CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 1999), que até então norteava o 

tratamento dos psicólogos relacionados à orientação sexual. Passou-se então a permitir 

tratamentos com fins de reorientação sexual, deixando margem ao entendimento de que 

existe uma orientação sexual correta para a qual o sujeito deveria se voltar. O projeto 

ficou popularmente conhecido como “Cura gay” (TREVISAN, 2018, p. 451). 

Tal episódio nos confronta com o imperativo de nos posicionarmos frente às 

consequências da difusão do discurso psicanalítico na cultura e suas apropriações com 

fins morais bastante duvidosos ao entendimento geral da teorização psicanalítica. Diante 

disso, o conhecimento acerca das proposições psicanalíticas sobre o tema se faz bastante 

pertinente, para que possamos atualizar as discussões, sem perder de vista os 

ensinamentos de Freud e as consequências dos debates com os primeiros psicanalistas. 

Freud buscou, no início do século XX, desmistificar a ideia de que a homossexualidade 

seria doença, posição que não foi unânime entre seus companheiros de trabalho. No 

século XXI, no Brasil, claramente suas asserções tentam ser distorcidas, patologizadas, 

o que, por vezes, é legitimado inclusive por psicanalistas. É preciso que a reflexão sobre 

a homossexualidade seja constante, para que a teoria freudiana não acabe sendo usada 

para justificar práticas homofóbicas, posições que vão de encontro aos propósitos éticos 

da própria psicanálise.  

A partir dessas problematizações, formulamos então o seguinte 

questionamento, que serviu como pergunta de partida para nossa investigação: Qual foi 

o entendimento acerca da homossexualidade nos anos de criação e 

institucionalização da psicanálise por Freud e seus contemporâneos? A partir dessa 

pergunta-chave, outras surgiram: As teorizações de Freud coincidiram com seus 

posicionamentos públicos em assuntos que envolviam a temática? Os textos e 

posicionamentos dos psicanalistas contemporâneos a Freud dialogavam com os 

trabalhos do autor? 

Tais perguntas nortearam a formulação do nosso objetivo geral, a saber: 

empreender um diálogo entre as concepções de homossexualidade construídas por 

Freud em sua obra, entrevistas, cartas e outros possíveis documentos, com a 

produção de seus contemporâneos, ilustrados aqui por Ernest Jones, Karl 

Abraham, Otto Rank e Sándor Ferenczi, tendo como pano de fundo eventos da 
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história do movimento psicanalítico em seu processo de institucionalização e 

difusão. 

Com vistas ao objetivo geral, desenvolvemos ainda três objetivos 

específicos: 

1) Pesquisar de forma mais aprofundada na obra de Freud seu entendimento 

teórico sobre a homossexualidade, e mesmo seu posicionamento, através 

de entrevistas, cartas e declarações em meios midiáticos da época; 

2) Estabelecer um diálogo dos achados freudianos sobre homossexualidade 

com teorias desenvolvidas por quatro de seus contemporâneos: Ernest 

Jones, Karl Abraham, Otto Rank e Sándor Ferenczi, escolhidos por terem 

travado contato direto com Freud e por suas implicações no movimento 

psicanalítico;  

3) Discutir alguns elementos da formação analítica no contexto de 

institucionalização da psicanálise e de desenvolvimento do movimento 

psicanalítico. 

A fim de contemplar tais objetivos, elaboramos em nossa dissertação três 

capítulos. De forma a contextualizar as teorizações dos psicanalistas da época de Freud, 

construímos os capítulos seguindo os fatos históricos em uma linha temporal 

cronológica, debatendo aqueles referentes à história do movimento psicanalítico e da 

vida pessoal e profissional de Freud e de seus contemporâneos, acrescentando um 

caráter de estatuto historiográfico do movimento psicanalítico em associação às 

teorizações sobre homossexualidade e debates sobre a formação analítica. Embora 

tenhamos adotado essa perspectiva, compreendemos que algumas limitações se 

colocam, posto que o tempo histórico não seja apenas um conjunto de acontecimentos. 

Tentou-se tirar consequências dos eventos escolhidos para a construção do campo 

psicanalítico. Utiliza-se aqui a ideia de Bourdieu (2011), que compreende o campo 

como um espaço político e simbólico de conflitos que sobredeterminam e legitimam 

representações. Importante dizer que, no campo político, há uma luta pelos signos e por 

um código de valores. 

Cabe ainda esclarecermos que alguns autores nos auxiliaram no 

direcionamento de que textos de Freud poderiam trazer teorizações acerca da 

homossexualidade, a saber: Elisabeth Roudinesco (2016), Jurandir Freire Costa (1995), 

Lucas Bulamah (2016), Marco Antonio Coutinho Jorge (2010, 2011a) e Antonio Quinet 

(2013). Já outros textos, buscamos nas referências bibliográficas de produções 
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psicanalíticas sobre homossexualidade, além de empreendermos nós mesmos a leitura 

de outros trabalhos a partir de sugestões de Freud, que recorrentemente referia seus 

próprios escritos. 

Freud demonstrou que não tratava a homossexualidade como uma entidade 

única e universal, nem com somente uma origem, mas como plural, com diferentes 

etiologias e manifestações. Esse entendimento de Freud fica claro na análise da 

homossexualidade de Leonardo da Vinci feita pelo autor: “O que por motivos práticos é 

denominado ‘homossexualidade’ pode se originar de uma variedade de processos 

psicossociais de inibição, e aquele que distinguimos talvez seja um entre muitos, 

dizendo respeito a um só tipo de homossexualidade.” (FREUD, 1910/2013a, p. 168, 

grifo do autor).  

Valemo-nos do argumento de Quinet (2013) que diz: “Qualquer teoria que 

generalize a homossexualidade é falsa, qualquer etiologia única que diga ‘como se faz 

um homossexual’ é preconceituosa e toda patologização da homossexualidade é racista. 

[...] ‘O homossexual’ não existe, existem homossexuais: patentes, latentes ou 

sublimados.” (QUINET, 2013, p. 90, grifo do autor). Defende ainda: “Podemos concluir 

que cada caso de homossexualidade masculina terá sua teoria própria a ser construída a 

partir de sua análise, pois qualquer universalização do desejo é impossível.” (QUINET, 

2013, p. 103). Dessa forma, utilizamos, como recurso estilístico, um indicativo de plural 

(s) na palavra homossexualidade quando utilizada nos títulos dos tópicos dos capítulos, 

de forma a sugerir que estamos tratando do fenômeno em sua pluralidade.  

Com esses elementos em vista, em nosso segundo capítulo, levando em 

conta que o primeiro é a introdução, retratamos o período da chegada da primeira 

geração de analistas e o início das suas relações com Freud. Esse primeiro grupo que se 

forma ao seu redor funda a Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras, o que culminará 

na criação da primeira instituição psicanalítica, a Sociedade Psicanalítica de Viena 

(JONES, 1979; ROUDINESCO, 2016). Além disso, referimos seu reconhecimento 

internacional através do convite recebido por Freud a dar palestras em uma universidade 

americana, o que faz acompanhado de Carl Gustave Jung (1875-1961), Ferenczi e 

Jones. A psicanálise estava definitivamente saindo, como desejava Freud, do “gueto 

judeu vienense” (ROUDINESCO, 2016, p. 144), o que sem dúvidas também contribuiu 

para a necessidade de institucionalização da psicanálise. Ilustramos ainda uma discussão 

sobre questões referentes à homossexualidade através da elaboração de um questionário 

pelos membros da Sociedade Psicanalítica de Viena para investigar a pulsão sexual, em 
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que a homossexualidade aparece como tema de várias das perguntas formuladas. Além 

disso, reportamos o surgimento das primeiras sociedades psicanalíticas, representativas 

da difusão da psicanálise em outros países. 

Destacamos a escrita do texto Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, 

onde a homossexualidade é debatida de forma um pouco mais sistematizada pelo autor, 

uma vez que Freud não possui estudos mais direcionados especificamente para o tema. 

Rastreamos também outros importantes textos do psicanalista em que a temática da 

homossexualidade surge, ajudando a construirmos um panorama geral de seu 

entendimento acerca do assunto. Trazemos também teorizações de seus 

contemporâneos. 

No terceiro capítulo, retratamos dois eventos que foram importantes na 

história do movimento psicanalítico, e mesmo da vida pessoal de alguns de seus 

integrantes. Em 1912, Jones, motivado pelo afastamento de Alfred Adler (1870-1937) e 

de Wilhelm Stekel (1868-1940), cria o Comitê Secreto, que reuniu um grupo de 

psicanalistas mais próximos a Freud com o intuito de preservar a “essência” da 

psicanálise de seus desertores. Esse grupo terá papel relevante nas discussões futuras 

sobre a formação analítica de homossexuais, como veremos no capítulo seguinte. Outro 

evento significativo foi a Primeira Guerra Mundial, que retratamos aqui em relação com 

suas implicações para a psicanálise e os psicanalistas.  

Ainda no capítulo supracitado, demos seguimento à apresentação das novas 

elaborações teóricas de Freud sobre homossexualidade, especialmente a partir de Uma 

recordação de infância de Leonardo da Vinci, de 1910, Observações psicanalíticas 

sobre um caso de paranoia relatado em autobiografia, o Caso Schreber, de 1911, e 

Introdução ao narcisismo, de 1914. Destacamos ainda o diálogo com seus 

contemporâneos, retomando artigos publicados por estes, sinalizando a fertilidade do 

debate entre eles. 

O cenário histórico inicial do quarto capítulo é o do pós-guerra, com uma 

Europa devastada e com o início da ascensão do nazismo. Ainda nesse período, um 

importante debate envolvendo a formação analítica de homossexuais vai ocorrer por 

cartas entre os membros do Comitê Secreto, onde pudemos explorar um pouco mais a 

divergência de pensamento entre Freud e alguns de seus discípulos.  

Nesse capítulo final, continuamos pesquisando as teorizações sobre 

homossexualidade nos textos de Freud e de seus contemporâneos, em paralelo com os 

acontecimentos históricos que se relacionaram com essas teorizações. Nesse contexto, 
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alguns trabalhos por nós explorados nesse capítulo se destacaram. Em 1920, Freud 

publicou um texto sobre homossexualidade feminina: Sobre a psicogênese de um caso 

de homossexualidade feminina. Demos relevo ainda a publicações freudianas sobre 

feminilidade, que permitiram um diálogo com Jones sobre questões relativas à 

sexualidade feminina. Outro importante estudo de Freud desse período que resgatamos 

nesse capítulo foi O fetichismo, de 1927. Rastreamos ainda as últimas menções de Freud 

em trabalhos e outros documentos sobre homossexualidade, buscando definir se o 

entendimento do autor mudou ao longo da vida.  

O percurso descrito até aqui representa o caminho traçado por nossa escrita 

até a consolidação possível deste texto. Agora, é hora de convidar o leitor a refazer o 

itinerário conosco e conhecer um pouco mais dessa história que ainda hoje repercute na 

forma como pensamos a homossexualidade.  
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2 AS PRIMEIRAS TEORIZAÇÕES PSICANALÍTICAS SOBRE A(S) 

HOMOSSEXUALIDADE(S): DO SURGIMENTO DA PSICANÁLISE AO SEU 

PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO 

 

Nesse capítulo, apresentaremos os textos de Freud escritos entre 1893 e 

1909, em articulação com acontecimentos referentes à história da psicanálise, 

entendendo que é com o avanço de sua difusão e de sua institucionalização, assim como 

com a chegada de novos interlocutores de Freud, que se amplia o campo de debate 

teórico acerca dos fenômenos psíquicos, a incluir aí a homossexualidade. Usaremos 

como critério de delimitação do período abordado, respectivamente, as primeiras 

referências de Freud ao tema da homossexualidade e a criação da IPA. 

Esse momento é atravessado pela aproximação de interessados na 

psicanálise, que vêm mesmo de outros países em busca de conhecer Freud e sua criação, 

formando grupos de trabalhos, como a Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras, que 

culminará com a fundação da primeira instituição psicanalítica, a Sociedade 

Psicanalítica de Viena (JONES, 1979; ROUDINESCO, 2016). Demarcamos ainda que, 

nesse momento, Freud lança as bases para a fundamentação de um paradigma voltado 

para o destaque da pulsão em sua teoria, diferenciando a sexualidade humana da animal.  

As primeiras teorizações acerca das etiologias da homossexualidade vão 

surgir nesse período, algumas delas que se manterão em suas argumentações até o final 

de sua vida.  

Entendendo que Freud não seguiu sozinho no trabalho de teorização, 

trazemos também textos de contemporâneos que dialogaram com ele acerca da 

homossexualidade, além de explanar suas vidas e engajamento na causa freudiana, 

pensando de que maneira eles contribuíram com o pai da psicanálise para a difusão de 

seu pensamento. 

 

2.1 As referências iniciais de Freud à(s) homossexualidade(s)  

 

Jurandir Freire Costa (1995), em seu segundo volume dos Estudos sobre o 

homoerotismo, aponta-nos os manuscritos e cartas de Freud a Wilhelm Fliess (1858-

1928), Estudos sobre a histeria, A interpretação dos sonhos e Psicopatologia da vida 

cotidiana como as primeiras referências de Freud ao tema da homossexualidade. A 
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bissexualidade também figura na escrita de Freud, e o psicanalista Coutinho Jorge 

(2011a) indica momentos-chave em que Freud a pontua nesses escritos mais antigos.  

Em Estudos sobre a histeria, a questão homossexual surge no relato de 

Breuer (FREUD; BREUER, 1893-1895/2016) de um episódio de sedução de um 

menino por um homem, num banheiro público. O menino é abordado pelo homem e 

instado a colocar seu pênis na boca, o que gera pavor no menino, que, a partir daí, 

adoece, apresentando sintomas de anorexia, problemas de deglutição e vômitos. Freire 

(1995) aponta para o caráter patogênico do ato homossexual nesse caso, associado à 

passividade sofrida pela criança.  

No Rascunho M, das cartas a Fliess, é dito:  

 
Devemos supor que o elemento essencialmente responsável pelo 

recalcamento é sempre aquilo que é feminino. Isso é confirmado pelo fato 

de que tanto as mulheres como os homens admitem mais prontamente as 

experiências com mulheres do que com homens. O que os homens 

recalcam, essencialmente, é o elemento de pederastia. (FREUD, 

1897/1986a, p. 247). 
 

Em 1899, na carta datada de 9 de dezembro a Fliess, Freud (1899/1986b) 

faz um breve comentário sobre a teoria sexual e define que existe a camada mais 

inferior, que seria o autoerotismo, sendo seguida do alo-erotismo (homo e 

heteroerotismo), ou seja, a satisfação busca se realizar em um objeto externo, que pode 

ser do mesmo sexo (homoerostismo) ou do sexo oposto (heteroerotismo).  

Em suas cartas a Fliess, podemos ainda destacar que, em vários momentos, 

Freud se refere à bissexualidade, já se presentificando aí uma ideia que vai sustentar 

durante toda a sua vida. Citamos apenas uma passagem para ilustrar o interesse de 

Freud sobre o tema: “Mas a bissexualidade! É claro que você tem razão quanto a ela. 

[...] Temos muito a discutir sobre esse tema.” (FREUD, 1899/1986c, p. 365). As 

menções à bissexualidade se dão em anos diferentes da correspondência, sempre num 

sentido de construção de um pensamento, que Freud atribuiu como originário de Fliess, 

que, contudo, a considerava sob o plano biológico, enquanto Freud pensava seu fator 

psicológico (JORGE, 2011a). 

Em 1900, Freud publica aquele que vai ser considerado um dos dois textos 

mais importantes de sua obra, A interpretação dos sonhos, que, juntamente com Três 

ensaios sobre a teoria da sexualidade, figurará como um trabalho de significativa 

relevância e originalidade para o conhecimento humano, sobre o qual se apoia a teoria 
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psicanalítica (GARCIA-ROZA, 2008; JORGE, 2010; MANNONI, 1994; STRACHEY, 

2006a). 

Em A interpretação dos sonhos, Freud teoriza sobre o inconsciente e 

inaugura, no século XX, uma proposta de teoria que, sabemos, irá revolucionar a forma 

como se concebe a mente humana e como o sujeito se relaciona com a questão do 

desejo. Além disso, o autor tentará explicar os processos inconscientes através dos 

processos oníricos, revelando de que maneira o sonho é uma formação do inconsciente.  

Embora já tivesse publicado Estudos sobre a histeria, em parceria com 

Breuer, é com a obra sobre os sonhos que Freud irá de fato contribuir para a recepção da 

psicanálise enquanto teoria, posto que é onde ele inicia uma sistematização sobre o 

inconsciente. Kupermann (2014) o define ainda como o texto fundador da transmissão 

da experiência analítica, pois é com ele que se inaugura um processo em que se 

confundem a experiência clínica adquirida por Freud com a histeria e o processo de 

autoanálise. E vai além, afirmando ainda que esse livro forneceu as bases para o 

processo de institucionalização da psicanálise, a partir do convite de Freud à 

transferência, propondo que o leitor tomasse como seus os interesses do autor. 

Para apresentar as passagens em que a questão da homossexualidade 

aparece em A interpretação dos sonhos, seguimos mais uma vez as sugestões de Freire 

(1995). A primeira referência surge no relato de um sonho sobre um garoto que em sua 

meninice atormentara seu irmão mais velho por quem tinha um “apego homossexual” 

(FREUD, 1900/2006, p. 192). Nesse sonho, surge a cena de dois homens que “[...] se 

acariciavam com um objetivo homossexual.” (FREUD, 1900/2006a, p. 192, grifo do 

autor). 

Na análise de um novo sonho, acrescentada ao texto em 19091 (ou seja, 

significativos trabalhos de Freud sobre a sexualidade já tinham sido lançados, como 

veremos), ele retrata a identificação do sonhador com um homossexual: “O sonhador 

nunca praticara o coito e nunca procurara ter relações sexuais com homens na vida real; 

e imaginava as relações sexuais segundo o modelo da masturbação da puberdade com 

que outrora estivera familiarizado.” (FREUD, 1900[1909]/2006b, p. 420). Um pouco 

 
1 A partir daqui, as referências à homossexualidade encontradas no texto A interpretação dos sonhos são 

acrescentadas a ele, por Freud, em edições publicadas posteriormente, mas, embora no restante de nosso 

trabalho tentemos seguir uma ordem cronológica de publicação dos textos de Freud, optamos, nesse 

momento, por já resgatar as passagens encontradas nesse texto, para que elas fiquem agrupadas juntas. 

Dessa forma, esclarecemos que elas não compõem o quadro de primeiras referências à 

homossexualidade na obra freudiana junto com as passagens anteriores encontradas nesse texto, que era 

a proposta desse tópico. Elas foram acrescentadas depois de anos de teorizações de Freud. 
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mais à frente, ainda no mesmo tópico, comenta sobre a polução noturna que se seguiu a 

um sonho de extração de dente, explicando que ela “[...] foi completamente auto-erótica 

[sic], ou, no máximo, exibiu um ligeiro vestígio de homossexualidade (com referência 

ao dentista).” (FREUD, 1900[1909]/2006b, p. 425). 

Em outra adição feita ao texto em 1911, falando sobre a representação por 

símbolos nos sonhos, Freud vai citar Wilhelm Stekel, explicando que “direita” e 

“esquerda” podem significar o caminho da retidão e do crime, respectivamente, no que, 

analogamente, a esquerda pode ter o sentido de “[...] homossexualismo, incesto ou 

perversão e ‘direita’ pode representar casamento, relações sexuais com uma prostituta e 

assim por diante, sempre encarados do ponto de vista moral individual do sujeito.” 

(STEKEL, 1909, p. 466 e segs. apud FREUD, 1900[1911]/2006b, p. 389, grifo do 

autor). Uma interessante observação, carregada de sentidos valorativos que chama a 

atenção, dado o avançar das discussões freudianas sobre sexualidade e moralidade 

quando fora escrita.  

Em uma outra passagem, numa frase que foi acrescentada ao texto em 1911, 

Freud defende que é comum se dar a inversão do conteúdo do sonho em função de se 

originar de “impulsos homossexuais recalcados” (1900[1911]/2006a, p. 252). 

Jorge (2011a) aponta que são várias as passagens em que Freud refere 

símbolos oníricos bissexuais. Identificamos uma referência, no texto, onde Freud 

comenta:  

 

Podemos asseverar em relação a muitos sonhos, se forem cuidadosamente 

interpretados, que eles são bissexuais, visto que, incontestavelmente, 

admitem uma “superinterpretação” na qual se realizam os impulsos 

homossexuais do sonhador - impulsos, vale dizer, que são contrários a suas 

atividades sexuais normais. (FREUD, 1900[1911]/2006b, p. 430, grifo do 

autor). 

  

Nesse trecho, é possível observar que Freud esclarece que essa leitura é 

possível apenas para alguns sonhos. Inclusive, mais à frente, em 1916, ele criticará a 

afirmação, atribuída por ele a Adler, de que “[...] todos os sonhos devem ser 

interpretados de forma bissexual, como pontos de encontro de duas correntes a serem 

denominadas masculina e feminina [...]” (FREUD, 1916/2014b, p. 321). Freud faz 

questão de deixar claro que o problema está na totalização feita por Adler.  

Em Sobre a psicopatologia da vida cotidiana, de 1901, a referência à 

homossexualidade é discreta, e diz respeito à fala de uma paciente ao relatar um sonho, 
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em que diz: “Não suporto Wilde e Nietzsche. Não os entendo. Ouvi dizer que ambos 

eram homossexuais, Wilde se relacionava com gente jovem.” (FREUD, 1901/2006c, p. 

44). Freud não tece comentários acerca disso. 

Além dos textos indicados por Costa (1995) e Jorge (2011a), resgatamos 

uma declaração feita por Freud a um jornal vienense, Die Zeit, em 1903, que, segundo 

Ceccarelli (2013), foi dada no contexto de escândalo envolvendo uma destacada 

personalidade acusada de práticas homossexuais. Ele declara: 

 

a homossexualidade não é algo a ser tratado nos tribunais. [...] Eu tenho a 

firme convicção de que os homossexuais não devem ser tratados como 

doentes, pois uma tal orientação não é uma doença. Isso nos obrigaria a 

qualificar como doentes um grande número de pensadores que admiramos 

justamente em razão de sua saúde mental [...]. Os homossexuais não são 

pessoas doentes. (FREUD, 1903 apud CECCARELLI, 2013, p. 156). 

 

Sua relevância se justifica por, além de deixar bastante explícito o 

posicionamento de Freud, antecipar afirmações que ele fará teoricamente anos depois e 

revelar um pensamento progressista, que ia de encontro à lógica defendida pela visão 

europeia hegemônica que criminalizava e patologizava a homossexualidade.  

Podemos avaliar que essas referências iniciais de Freud à homossexualidade 

não trazem maiores reflexões teóricas acerca de suas origens. Contudo, a partir do texto 

Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, em 1905, Freud se propõe, de fato, a pensá-

las mais detidamente.  

 

2.2 A(s) homossexualidade(s) a partir do paradigma pulsional 

 

Passaremos a explorar neste tópico, a partir do texto Três ensaios sobre a 

teoria da sexualidade, a construção do paradigma2 pulsional3, que vai ser sustentado 

durante toda a sua obra. É também a partir desse texto que Freud irá aprofundar o 

estudo da sexualidade, onde serão inseridas teses centrais para uma reflexão sobre a 

 
2 Pensamos aqui o conceito de paradigma tal qual definido por Mezan (2014, p. 63): “Os paradigmas 

seriam aquilo que, no interior da psicanálise, individualiza as diferentes tendências que atingiram em 

sua conceptualização a consistência, a coerência e a abrangência necessárias para que as consideremos 

como sistemas per se.”. 
3 Segundo nos esclarecem Laplanche e Pontalis (2001), é nesse texto que Freud introduz o termo Trieb 

(Pulsão), contudo, seu surgimento é anterior, como “[...] noção energética na distinção que desde cedo 

Freud faz entre dois tipos de excitação (Reiz) a que o organismo está submetido e que tem de 

descarregar em conformidade com o princípio de constância. A lado das excitações externas a que o 

indivíduo pode fugir ou de que pode proteger-se, existem fontes internas portadoras constantes de um 

afluxo de excitação a que o organismo não pode escapar e que é o fator propulsor do funcionamento do 

aparelho psíquico.” (LAPLANCHE; PONTALIS, 2001, p. 394-395, grifo do autor). 



26 

 

homossexualidade, mesmo que o tema não seja de fato o interesse maior de seu 

trabalho. Contudo, ao longo dos anos, Freud propõe possíveis origens para a 

homossexualidade, ou para as homossexualidades, que enfatizamos aqui no plural para 

demarcarmos que Freud propõe que são diferentes suas manifestações e mesmo suas 

etiologias.  

No fim do século XIX e início do XX, Freud via-se às voltas com o desejo 

de publicar um livro sobre a teoria da sexualidade, segundo anunciara a Fliess por carta: 

“É possível que uma teoria da sexualidade seja a sucessora imediata do livro dos 

sonhos.” (FREUD, 1899/1986d, p. 380). Mais adiante, anuncia em outra carta a Fliess: 

“Estou colhendo material para a teoria sexual e esperando por uma centelha que inflame 

o material já acumulado.” (FREUD, 1899/1986e, p. 398).  

Freud realiza essa empreitada com a escritura do livro Três ensaios sobre a 

teoria da sexualidade, que, segundo Jones (1979), foi escrito simultaneamente ao O 

chiste e sua relação com o inconsciente:  

 

Freud trazia o manuscrito de cada um deles em mesas separadas, contíguas, e 

escrevia ora um, ora outro, dos dois livros – como lhe apetecesse. Foi a única 

ocasião, ao que eu saiba, em que Freud conjugou a redação de dois ensaios 

tão intimamente ligados, e o fato mostra quão vinculados se achavam os dois 

temas em seu espírito. (JONES, 1979, p. 376). 

 

Roudinesco (2016) avalia que Freud sabia que sua obra sobre a sexualidade 

estava fadada a uma recepção não muito acolhedora, o que de fato aconteceu; a obra, 

embora tenha recebido elogios na maioria dos artigos publicados sobre ela, quando de 

sua publicação, foi vista, retrospectivamente, com o avanço da psicanálise junto às 

sociedades ocidentais, como “[...] uma obra maléfica, obscena, pornográfica, 

escandalosa etc.” (ROUDINESCO, 2016, p. 131). Disso, o freudismo passa a ser 

acusado de pansexualismo, criando enormes resistências à psicanálise (MABILDE, 

2005; ROUDINESCO, 2016).  

O próprio Freud reconhece tais acusações, quando diz, no prefácio à quarta 

edição da obra, em maio de 1920:  

 

Mas também é preciso lembrar que algumas coisas deste livro – a ênfase na 

importância da vida sexual em todas as realizações humanas e a tentativa de 

ampliação do conceito de sexualidade – sempre constituíram os mais fortes 

motivos para a resistência à psicanálise. Necessitando de lemas altissonantes, 

os críticos chegaram a falar do “pansexualismo” da psicanálise e a fazer a 

objeção absurda de que ela explica “tudo” pela sexualidade. (FREUD, 1905 

[1920]/2017a, p. 18, grifo do autor). 
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Tal recepção se justifica pela ousadia de Freud em propor o paradigma da 

pulsionalidade para a sexualidade humana, diferindo-a da sexualidade animal, marcada 

pela fixidez instintual do objeto. Segundo Mezan (2014), o conceito de pulsão em Freud 

está situado num nível de abstração que organiza as noções conceituais em psicanálise, 

o que justifica ser entendida como paradigmática.  

Entendemos, ainda seguindo o pensamento de Mezan (2014), que, embora 

Freud de fato se valha da pulsão como conceito central em sua obra, é importante 

esclarecermos que ele também dá um destaque significativo às relações de objeto em 

alguns de seus textos, especialmente na segunda metade de sua produção teórica, como 

teremos oportunidade de discutir nos próximos capítulos.  

Mezan (2014, p. 493) explica ainda que 

 

Freud não foi o primeiro a tratar a sexualidade. Mas foi o primeiro a ampliar 

o território dela, que até então se considerava restrito à esfera da reprodução 

(e, no caso das perversões, da patologia), demonstrando o sentido sexual de 

inúmeras manifestações humanas aparentemente muito distantes do erótico, 

aí incluídas a vida emocional e as relações interpessoais. Isso chocou a 

hipocrisia dominante, ainda mais pela importância que atribuiu à sexualidade 

infantil. 

 

Roudinesco (2016, p. 129-130) define que, para Freud, o objetivo da 

sexualidade humana “[...] não é a procriação, e sim o exercício de prazer que se basta a 

si mesmo e escapa à ordem da natureza. A sexualidade repousa numa pulsão (um 

impulso), que se manifesta através de um desejo que busca satisfazer-se mediante a 

fixação num objeto.”. 

É importante atentar que, embora a primeira edição do texto tenha sido 

lançada em 1905, ao longo dos anos Freud vai fazer significativos acréscimos, tendo a 

maior parte sido introduzida em 1915, como longas notas de rodapé que atualizam a 

teoria e mesmo a bibliografia utilizada pelo autor, especialmente o ensaio sobre as 

teorias sexuais infantis e sobre a organização pré-genital da libido (STRACHEY, 

2006a). Podemos pensar que, em 1915, Freud estava desenvolvendo sua 

metapsicologia, e novos conceitos iam surgindo, ou mesmo se aperfeiçoando, dando 

sentido a teorizações que, antes, sem eles, não podiam ser tão bem explicadas, como é o 

caso, por exemplo, da teoria geral das pulsões, que, embora introduzida em 1905 no 
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texto Três ensaios, vai ganhar uma conformação mais bem elaborada e desenvolvida em 

1915, com o texto Os instintos4 e seus destinos. 

Em relação à sexualidade infantil, assunto também explorado na obra Três 

ensaios, uma das declarações de Freud mais importantes vai ser a de que a criança é 

considerada um perverso-molimorfo, ou seja, sua satisfação sexual se dá em função do 

caráter parcial da pulsão, que, não estando ainda sob o primado da genitalidade, busca 

satisfação de modo independente umas das outras no corpo do próprio bebê, de forma 

autoerótica. Essa parte do corpo é tomada pela criança como uma zona erógena, que 

pode satisfazer provisoriamente a pulsão, como o dedo da mão ou do pé que serve para 

a satisfação da pulsão oral do bebê através da sucção. Logo, entende-se que “Da 

infância à puberdade, a pulsão sexual não existe como tal, mas assume a forma de um 

conjunto de pulsões parciais [...]” (ROUDINESCO, 2016, p. 629). É o que Freud trata 

como a predisposição da criança a ser “polimorficamente perversa” (FREUD, 

1905/2017a, p. 98), uma vez que as barreiras como a vergonha, o nojo e a moral ainda 

não foram erguidas nela.  

Freud (1905/2017a) diferencia a meta da pulsão do objeto sexual: na pulsão, 

existe o objeto sexual, que seria a pessoa da qual provém a atração sexual, e a meta 

sexual, que seria a ação à qual a pulsão impele, que, no caso, seria sua descarga. O autor 

insere a homossexualidade na categoria de desvios no tocante ao objeto sexual. Freud 

revela, nesse texto, sua perplexidade por sempre se ter associado a pulsão sexual com o 

objeto sexual. Ele argumenta: 

 

O conhecimento obtido em casos considerados anormais nos diz que neles há 

apenas, entre instinto sexual e objeto sexual, uma soldagem, que arriscamos 

não enxergar devido à uniformidade da configuração normal, em que o 

instinto parece já trazer consigo o objeto. Assim, somos levados a afrouxar a 

 
4 Como fonte bibliográfica da obra de Freud em português, recorremos principalmente aos livros 

publicados pela Editora Companhia das Letras, sob tradução de Paulo César de Souza. Os textos 

freudianos são traduzidos diretamente do alemão, diferentemente da clássica coleção Edição Standard 

Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud, da editora Imago, a qual foi, durante muitos anos, a 

fonte a que se recorria para as obras traduzidas do autor no Brasil. Contudo, essa última era traduzida 

não do alemão, mas do inglês, a partir da versão de James Strachey. Esclarecemos que Paulo Souza 

(2010) defende a tradução do termo trieb por instinto, alegando que o uso diferencial feito por Freud ora 

de instinkt ora de trieb é questionável quanto a denotar uma diferenciação essencialista entre o que é de 

natureza animal e de natureza humana, respectivamente, argumento dos que defendem que a melhor 

tradução para trieb seria pulsão. Por já ter se popularizado o uso do termo pulsão entre os psicanalistas 

brasileiros, o uso desse termo será mantido por nós em nosso trabalho. Contudo, nas citações extraídas 

das traduções de Paulo César de Souza, o termo poderá constar como instinto, ou instinto sexual 

conforme explicação aqui apresentada. Entretanto, ao longo do nosso texto, adaptaremos as passagens 

tratadas pelo autor por instinto ou instinto sexual por pulsão, de forma a harmonizar as diversas 

teorizações dos diferentes autores que trazemos em nosso trabalho, que, em sua maioria, optam pelo uso 

de pulsão para traduzir trieb. 
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ligação entre instinto e objeto, que há em nossos pensamentos. É provável 

que o instinto sexual seja, de início, independente de seu objeto, e talvez não 

deva sequer sua origem aos atrativos deste. (FREUD, 1905/2017a, p. 38). 

 

Numa nota de rodapé acrescentada ao texto em 1910, Freud vai 

problematizar a ideia de que a homossexualidade em seus dias era tratada como inferior, 

pois, moralmente, a atividade sexual entre pessoas do mesmo sexo era condenada, o que 

não acontecia no mundo antigo, que partilhava de uma ética em que práticas sexuais 

com pessoas do mesmo sexo faziam parte do processo de amadurecimento dos jovens 

do sexo masculino5.  

Freud (1905/2017a) inclui os homossexuais, tratados como invertidos6 (por 

tomar como objeto sexual alguém do mesmo sexo, o que ia de encontro à lógica de 

busca do sexo oposto como objeto sexual, e seguindo a tendência nominativa da época), 

na categoria dos “desvios no tocante ao objeto sexual”, primeira parte do texto, 

dividindo-os em três categorias: 

a) os absolutamente invertidos: tomam apenas o mesmo sexo como objeto 

sexual; 

b) os anfígenos (ou hermafroditas psicossexuais): podem escolher qualquer 

dos dois sexos como objeto sexual, não há exclusividade ao mesmo 

sexo; e 

c) os invertidos ocasionais: escolhem o mesmo sexo como objeto sexual 

somente em ocasiões especiais, em que lhes é restrito o acesso ao outro 

sexo.  

Freud defende que a inversão no indivíduo pode datar desde o início, até 

onde sua memória alcança, ou só ter sido percebida por ele em algum momento antes ou 

depois da puberdade, alertando para o fato de que as lembranças do sujeito sobre esse 

período não são confiáveis, dado que elas podem ter sofrido repressão. Defende que a 

inversão pode se manter durante toda a vida do indivíduo ou pode se apresentar como 

“[...] um episódio no caminho para o desenvolvimento normal; e pode também se 

manifestar só tardiamente na vida, após o transcurso de um longo período de atividade 

 
5 Pommier (1992) explica que, em algumas civilizações, inclusive entre as mais prestigiosas, o processo 

de iniciação do adolescente se dava com uma relação homossexual obrigatória, de caráter pedagógico, 

entre um mestre e um jovem, e que isso era não só aceito, como constituía uma etapa necessária no 

caminho para a heterossexualidade. 
6 Segundo Costa (1995), Freud empregava a noção de Westphal de “sensibilidade sexual contrária” e sua 

tradução francesa da expressão “inversão”. O sujeito que a praticava, portanto, era “invertido”. 
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sexual normal.” (FREUD, 1905/2017a, p. 23). O autor refere ainda uma oscilação 

periódica entre o objeto sexual normal e o invertido.  

Freud (1905/2017a) elenca algumas circunstâncias que considera que 

indisponham o sujeito à inversão duradoura: atração que os caracteres sexuais opostos 

manifestam um pelo outro; inibição imposta pela sociedade; no tocante ao homem, 

contribuição dos cuidados femininos na tenra infância, levando-o a buscar no sexo 

feminino a continuidade desses cuidados; e hostilidade sexual imposta pelo pai, além de 

uma relação competitiva com este, desviando-o do próprio sexo. Nas meninas, atração 

que os caracteres sexuais opostos manifestam um pelo outro, repressão imposta pela 

sociedade, hostilidade da mãe e rivalidade com ela. Dentre os fatores que predispõem à 

inversão duradoura, especialmente nos meninos, Freud cita a educação deles por 

indivíduos do mesmo sexo, além do emprego de homens para serviços domésticos e a 

ausência prematura de um dos genitores, por abandono ou morte.  

Freud (1905/2017a) leva em conta que os médicos da época tinham a ideia 

de que a inversão era um indício inato de degeneração nervosa, argumento que vai ser 

desconstruído por ele ao longo do texto. Garcia-Roza (2008) esclarece que a 

caracterização da sexualidade através do instinto foi feita pela biologia, que prioriza a 

função reprodutiva da espécie. Logo, os comportamentos sexuais que não seguem esse 

objetivo são considerados perversos, pois vão de encontro à sobrevivência da espécie. 

Para a psicanálise, o desejo é colocado em primeiro plano em relação ao instinto. Daí 

Freud (1905/2017a) elencar argumentos que excluem os invertidos da categoria de 

degenerescência: 

a) a inversão é encontrada também em pessoas que não exibem outros 

desvios graves da norma; 

b) ela pode ocorrer em pessoas com a capacidade de funcionamento plena, 

que se distinguem, inclusive, pelo alto grau de desenvolvimento 

intelectual e cultura ética; 

c) a observação pode ser estendida a um círculo bastante amplo que não 

deve se limitar aos pacientes doentes nervosos. 

Na tentativa de explicar a inversão quanto à sua natureza, Freud 

(1905/2017a, p. 28) argumenta:  

 

A natureza da inversão não é explicada nem com a hipótese de que seria inata 

nem com a outra, de que seria adquirida. No primeiro caso, é preciso 

explicitar o que nela é inato, a menos que se admita a crua explicação de que 
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um indivíduo nasce com o instinto sexual ligado a um objeto sexual 

determinado. No outro caso, a pergunta é se as muitas influências acidentais 

bastam para explicar a aquisição, sem que algo na pessoa lhe venha ao 

encontro. 

 

Freud evidencia uma tentativa de responder aquilo que de fato era e ainda é 

uma importante questão: a natureza da inversão. Segue o texto nessa tentativa, 

apresentando argumentos que incluem as duas possibilidades, sem por fim poder chegar 

a uma conclusão definitiva, entendendo que os dois fatores são passíveis de influenciar 

a natureza da inversão.  

Numa nota acrescentada ao texto maior em 1910, Freud nos traz a seguinte 

hipótese para uma etiologia da inversão, que atribui a uma fixação na mulher, 

geralmente a mãe, identificando-se com ela ao final e tomando a si próprio como objeto 

sexual: 

 

[...] ou seja, partindo do narcisismo7, buscam homens jovens e semelhantes a 

si mesmos, que querem amar assim como a mãe os amou. Além disso, com 

frequência vimos que supostos invertidos não eram absolutamente insensíveis 

ao encanto da mulher, mas continuamente transpunham a excitação por ela 

despertada para um objeto masculino. Desse modo, repetiam durante toda a 

vida, o mecanismo pelo qual sua inversão havia surgido. Seu compulsivo 

anseio pelo homem revelou-se determinado pela incessante fuga da mulher. 

(FREUD, 1905[1910]/2017a, p. 34). 

 

Numa nota acrescentada em 1915, o autor esclarece que a pluralidade dos 

fatores determinantes da inversão se reflete na diversidade de efeitos do comportamento 

sexual manifesto nos indivíduos: 

 

Nos tipos invertidos, sempre se constata o predomínio de constituições 

arcaicas e mecanismos psíquicos primitivos. A vigência de escolha narcísica 

de objeto e a manutenção do significado erótico da zona anal aparecem como 

suas características essenciais [...] Entre as influências acidentais na escolha 

de objeto, achamos digna de nota a frustração (o amedrontamento sexual 

precoce) e também observamos que a presença dos dois genitores tem papel 

importante. Não é raro a ausência de um pai forte na infância favorecer a 

inversão. (FREUD, 1905[1915]/2017a, p. 35, grifo do autor). 

 

Numa nota acrescentada em 1920, Freud nos apresenta sua concordância 

com a ideia de Sándor Ferenczi de separar estados muito diferentes (do ponto de vista 

orgânico e psíquico) da mesma denominação “homossexualidade”, apenas por 

 
7 Aqui, Freud cita esse tipo de escolha sem dar maiores esclarecimentos acerca dela; ela vai ser melhor 

estabelecida nos textos Uma recordação de infância de Leonardo da Vinci, de 1910, e em Introdução 

ao narcisismo, de 1914. 
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possuírem em comum a inversão como sintoma, propondo, então, o termo 

“homoerotismo”8. Freud explica que Ferenczi propõe ainda dividi-los em homoerótico 

no sujeito e homoerótico no objeto. O primeiro se referindo àquele que se sente e se 

comporta como mulher, e o segundo sendo aquele que se comporta de forma viril, 

apenas trocando o objeto feminino por um do mesmo sexo. Freud sugere que em várias 

pessoas há uma mistura dos dois tipos de homoerotismos. 

Podemos observar que, conforme Freud vai avançando em suas pesquisas, 

em sua interlocução com seus contemporâneos e em sua prática clínica, essas notas vão 

sendo acrescentadas ao texto em suas reedições, estabelecendo um diálogo com sua 

própria obra e com as formulações teóricas dos analistas de sua época que também 

teorizavam acerca do assunto.  

Sobre a meta sexual dos invertidos, Freud (1905/2017a) é taxativo em dizer 

que não há exclusividade na relação anal por parte deles, que muitos dos indivíduos 

invertidos têm preferência pela masturbação e a efusão sentimental pode ser inclusive 

mais predominante que em relações heterossexuais.  

Outra hipótese importante de Freud é desenvolvida no seu Três ensaios 

(1905/2017a), mas já era comentada antes com Fliess em suas correspondências 

(MASSON, 1986), e vai ser continuamente teorizada em seus textos futuros, diz 

respeito à bissexualidade universal do ser humano ou “predisposição originalmente 

bissexual” (FREUD, 1905/2017a, p. 29), como é nomeada naquele texto. O que Freud 

faz é um diálogo com os sexólogos da época, que enfatizavam a ideia de uma 

bissexualidade biológica, que se assemelharia a um hermafroditismo anatômico, em que 

restariam no indivíduo resquícios do sexo oposto, ainda que em órgãos rudimentares. 

Para Freud, tratava-se muito mais de pensar uma bissexualidade psíquica, em que 

pesaria a existência da tendência à escolha de objeto tanto no mesmo sexo quanto no 

sexo oposto. Disso resulta a possibilidade de uma escolha tanto homo como 

heterossexual, ou seja, voltada para o mesmo sexo ou para o sexo oposto, 

respectivamente.  

Também em 1905, Freud publica Análise fragmentária de uma histeria, o 

Caso Dora, escrito em 1901. Nele, o autor faz a seguinte afirmação: 

 

 
8 Essa discussão será retomada e melhor debatida no próximo capítulo deste trabalho, quando forem 

resgatadas as teorias de Ferenczi acerca do homoerotismo.  
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Não devemos esquecer que a perversão mais repugnante para nós, o amor 

sensual de um homem por outro, era não apenas tolerada por um povo 

culturalmente superior a nós, os gregos, como também dotada de importantes 

funções sociais. Cada um de nós ultrapassa um tanto em sua vida sexual, ora 

aqui, ora ali, os estreitos limites traçados para o que é normal. As perversões 

não constituem nem bestialidades nem degenerações no sentido passional do 

termo. São desenvolvimentos de germens que se acham todos na 

indiferenciada predisposição sexual da criança, cuja repressão ou 

direcionamento para metas mais elevadas, assexuais – sublimação9 – destina-

se a fornecer a energia para bom número de nossas realizações culturais. 

Portanto, quando alguém se tornou grosseira e manifestamente perverso, é 

mais correto dizer que permaneceu assim, pois representa um estágio de 

inibição do desenvolvimento. (FREUD, 1905/2017b, p. 228-229, grifo do 

autor). 

 

Tal afirmativa é importante por demonstrar que, já em 1901, quando começa 

a redigir o caso, Freud se via às voltas com a hipótese da inibição do desenvolvimento 

libidinal, uma de suas explicações possíveis para a homossexualidade. Além disso, 

Freud insiste na defesa de uma corrente ou inclinação homossexual existente em todos 

os indivíduos, sendo possível que essa corrente cesse ao longo do desenvolvimento. 

Ambas as teorias vão ser exploradas com mais detalhes mais à frente. Aqui, é 

importante frisar apenas que Freud as cita, evidenciando que, desde cedo, algumas de 

suas teorias apresentadas nos anos mais avançados de seu ensino já se mostravam no 

início mesmo de suas teorizações.  

Inicialmente, o diálogo de Freud se deu com os sexólogos da época, pois o 

movimento psicanalítico ainda era bastante tímido e o trabalho de Freud, solitário. 

Mesmo com a formação, em 1902, de um grupo de trabalho que se reunia às quartas-

feiras com Freud, é somente a partir de 1906 que significativas mudanças ocorrerão para 

a ampliação do movimento psicanalítico. Nesse ano, ocorre a chegada de estrangeiros 

no ciclo íntimo de seguidores de Freud, delimitando temporalmente o início da 

formalização dos encontros através das atas das reuniões, objeto de análise do próximo 

tópico.  

 

 
9 O conceito de sublimação aparece na obra de Freud de forma difusa, com algumas referências já nas 

cartas a Fliess, no final do século XIX, e em vários textos ao longo de sua obra (FREUD, 1905/2017a, 

1910/2013a, 1923/2011b, por exemplo). Sua definição está relacionada com um desvio das forças 

pulsionais sexuais de metas sexuais para novas metas, consideradas de cunho social ou cultural, como o 

trabalho, a produção de arte ou a busca do conhecimento. É assim que Freud o define em 1910, no texto 

sobre Leonardo da Vinci: “A observação da vida cotidiana das pessoas nos mostra que a maioria delas 

tem êxito em dirigir consideráveis porções de suas forças instintuais sexuais para sua atividade 

profissional. O instinto sexual se presta muito bem para fazer tais contribuições, por ser dotado da 

capacidade de sublimação, ou seja, pode trocar seu objetivo imediato por outros, possivelmente mais 

valorizados e não sexuais.” (FREUD, 1910/2013a, p. 136-137). 
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2.3 Primeiros diálogos psicanalíticos sobre a(s) homossexualidade(s) 

 

A partir daqui, faremos a inserção de algumas personalidades do mundo 

psicanalítico que travaram contato pessoal e de trabalho com Freud, presentes na 

fundação da Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras, são eles: Ernest Jones, Karl 

Abraham, Otto Rank e Sándor Ferenczi. Suas produções não apenas dialogaram 

diretamente com trabalhos freudianos, como contribuíram para o avanço das pesquisas 

psicanalíticas.  

Faz-se importante apresentar brevemente o início da formação desses 

grupos. O primeiro deles, a Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras (Psychologische 

Mittwochs-Gesellschaft – PMG), foi descrito por Freud, sem essa denominação, em seu 

texto Contribuição à história do movimento psicanalítico, de 1914:  

 

A partir de 1902, juntou-se a mim certo número de médicos mais jovens, com 

a intenção manifesta de aprender, praticar e difundir a psicanálise. [...] Em 

determinadas noites nos reuníamos em meu apartamento, tínhamos 

discussões que obedeciam a certas regras, buscávamos nos orientar nesse 

novo e estranho âmbito de pesquisa e atrair para ele o interesse de outros. 

(FREUD, 1914/2012a, p. 269). 

 

A formação da Sociedade se deu por sugestão de Stekel, que, tendo 

experimentado os benefícios da terapia analítica, sugere esses encontros a Freud, 

podendo assim ser considerado, junto com Freud, o fundador da primeira sociedade 

psicanalítica (JONES, 1979). A partir daí, passam a se encontrar semanalmente na sala 

de espera de Freud. Em 1906, o grupo já contava com 17 membros, e Otto Rank assume 

o cargo de secretário remunerado, passando a registrar os encontros em atas. O conjunto 

desses escritos foi a primeira grande contribuição de Rank ao movimento psicanalítico, 

podendo ser considerado o primeiro arquivista da história do freudismo 

(ROUDINESCO; PLON, 1998).  

Nascido Otto Rosenfeld, em 22 de abril de 1884, em Leopoldstadt, nos 

arredores de Viena, mais novo de três filhos de um joalheiro judeu de Burgenland e uma 

mãe descendente de família da Morávia, adota o pseudônimo de Rank, nome inspirado 

no personagem de Casa de bonecas, do escritor Henrik Ibsen (1828-1906), 

demonstrando seu interesse pela literatura e sua independência em relação ao pai, com 

quem, desde cedo, teve uma violenta relação. Preparava-se, já aos 14 anos, para 

trabalhar como mecânico, vindo a entrar em uma escola técnica com esse propósito, 
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sem, contudo, deixar de investir em seu interesse por literatura e filosofia, estudando-as 

por conta própria. Já cedo, começou a sofrer de reumatismo articular agudo. Fora vítima 

de violência sexual de um adulto, que teria reverberado em uma neurose por volta dos 

seus vinte anos (ROUDINESCO; PLON, 1998). 

Freud descreve a entrada de Rank em seu círculo da seguinte maneira:  

 

Certo dia, um jovem que havia feito a escola técnica se apresentou a nós com 

um manuscrito que revelava extraordinário entendimento. Nós o induzimos a 

fazer o estudo secundário, entrar para a universidade e se dedicar às 

aplicações não médicas da psicanálise. A pequena sociedade obteve assim um 

zeloso e confiável secretário, e eu ganhei um leal assistente e colaborador na 

pessoa de Otto Rank. (FREUD, 1914/2012a, p. 269). 

 

Com o aumento da fama de Freud, pessoas de outros países foram a Viena 

conhecê-lo e participar de reuniões das quartas-feiras, dentre elas três outras figuras 

importantes na história da psicanálise, sobre as quais nos deteremos um pouco neste 

trabalho: em 1907, Freud conhece o alemão Karl Abraham e, em 1908, o húngaro 

Sándor Ferenczi e o inglês Ernest Jones. Freud era entusiasta da entrada de integrantes 

estrangeiros no grupo, para que a psicanálise pudesse se expandir e não se limitasse a 

Viena, que, segundo análise do próprio Freud (1914/2012a, p. 272), “Em relação à 

Europa Ocidental, que contém os grandes centros de nossa cultura, Viena está numa 

posição periférica; e há muitos anos seu prestígio é afetado por sérios preconceitos.”. 

Complementa ainda: “Além disso, a cidade de Viena tudo fez para negar sua 

participação no surgimento da psicanálise. Em nenhum outro lugar a indiferença hostil 

dos círculos cultos e científicos é tão evidente para o analista como em Viena.” 

(FREUD, 1914/2012a, p. 291). 

Nascido em Bremen, em 3 de maio de 1877, filho de família judia 

estabelecida no norte da Alemanha desde o século XVIII, Karl Abraham era chamado 

por Freud como “rocha de bronze” e destacou-se por seu engajamento na causa 

freudiana. Chegou a ser assistente de Eugen Bleuler (1857-1939), juntamente com Jung, 

na clínica do Hospital Burghölzli, onde começa a se familiarizar com os textos 

vienenses, vindo a estabelecer-se em Berlim em 1907, mesmo ano em que conhece 

Freud pessoalmente em Viena (ROUDINESCO; PLON, 1998). 

Sobre esse episódio, Jones (1979) nos conta que Abraham já estudava a obra 

freudiana desde 1904, remetendo ao mestre uma série de trabalhos sobre a psicanálise 

que causara uma impressão favorável nesse último. Tal contato frutificou em uma 
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amizade próxima, que rendeu uma significativa correspondência por cartas. Abraham 

virá constituir-se, segundo Jones (1926/1970a, p. 4), como “o primeiro verdadeiro 

psicanalista da Alemanha”. Como também observa Peter Gay (2017), Abraham tornou-

se não apenas um amigo pessoal de Freud, mas uma peça fundamental no movimento 

psicanalítico, vindo a ser um dos principais analistas formadores da segunda geração de 

candidatos.  

Em um texto publicado em 1926, no ano seguinte ao da morte de Abraham, 

no International Journal of Psycho-Analysis, Ernest Jones (1926/1970a) faz um 

eloquente elogio à sua pessoa e à sua importância para a psicanálise. É o mesmo Jones 

que nos revela que Abraham não fora um fecundo escritor, vindo a ter publicado em 

vida quatro pequenos livros e 49 outros trabalhos, contudo, adverte que sua morte 

prematura, aos 48 anos, representou para a psicanálise o que nenhuma outra significou. 

Embora Abraham não se destacasse propriamente por sua produção intelectual, chamou 

atenção por sua capacidade clínica, sobre o que Alix Strachey, que fora analisada por 

ele e também por Freud, chega a afirmar que, em cinco meses de trabalho analítico com 

o primeiro, obtivera mais resultados do que com o segundo em quinze meses (GAY, 

2017). 

Sándor Ferenczi, outro membro do círculo inicial, nasceu em Miskolc, em 7 

de julho de 1873, mesmo ano em que Freud entra na Universidade de Viena para 

estudar medicina (ROUDINESCO; PLON, 1998). É o oitavo filho de doze, originário 

de uma família de judeus poloneses imigrantes. Ferenczi é descrito por Roudinesco e 

Plon (1998, p. 232) como “[...] não só o discípulo favorito de Sigmund Freud, mas 

também o clínico mais talentoso da história do freudismo.”. Jones (1979) descreve 

Ferenczi como o outro visitante estrangeiro (referindo-se a Karl Abraham) que acabou 

se tornando o amigo mais íntimo de Freud e seu colaborador mais chegado. Era 

chamado por Freud como “Paladino” ou “Grão-vizir Secreto” (ROUDINESCO; PLON, 

1998, p. 233). Os autores nos contam ainda que Ferenczi chegou a se analisar com 

Freud em três ocasiões, entre 1914 e 1916. 

Jones (1979) relata que Ferenczi conheceu Freud em 2 de fevereiro de 1908, 

sendo convidado a passar uma quinzena com sua família, tamanha a boa impressão que 

causara no mestre. Irão compartilhar vários períodos de férias juntos e estabelecer uma 

correspondência vasta entre 1908 e 1933, mais de 1000 cartas, que foram preservadas. 

Freud chega a comentar, em resposta a uma carta de felicitação de Ferenczi pelo 
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casamento da irmã de Freud, Mathilde, que ele desejara que esse casamento tivesse se 

realizado com Ferenczi como noivo da irmã (JONES, 1979; ROUDINESCO, 2016). 

Roudinesco (2016, p. 145, grifo da autora) o define como “[...] aberto aos 

debates promovidos pelas revistas de vanguarda a respeito de art nouveau (Jugendstil), 

da emancipação das mulheres, da liberdade sexual e da expansão das novas ciências dos 

homens.”. Fazendo um balanço da história do movimento psicanalítico em 1914, Freud 

afirmara, sobre Ferenczi: “A Hungria [...] forneceu à psicanálise apenas um colaborador 

até agora, S. Ferenczi, mas um que equivale a uma sociedade inteira.” (FREUD, 

1914/2012a, p. 281). 

Ernest Jones nasceu em 1º de janeiro de 1879, em Gowertown, no País de 

Gales, filho de um engenheiro de minas. Veio a estudar medicina na Universidade de 

Cadiff, travando contato com os trabalhos de Freud através de seu futuro cunhado, 

Wilfrred Ballen Lewis Trotter (1872-1939), passando a estudar alemão para ler A 

interpretação dos sonhos e vindo a praticar a psicanálise por conta própria em 1906. É 

no Congresso de Salzburgo, de 1908, que conhece Freud pessoalmente e quando passa a 

integrar o grupo da Sociedade das Quartas-Feiras (ROUDINESCO; PLON, 1998). 

Jones é considerado o fundador da psicanálise na Grã-Bretanha, além de ter 

sido presidente da IPA de 1920 a 1924 e de 1934 a 1949 (ROUDINESCO; PLON, 

1998). Segundo Gay (2017, p. 195), Jones “[...] se converteu no mais enérgico defensor 

de Freud, inicialmente na América do Norte, a seguir na Inglaterra, e no final por toda 

parte.”.  

Roudinesco (2016) nos conta que Freud não simpatizara muito com Jones 

no início. O próprio Freud comenta o episódio a Jung, em carta datada de 3 de maio de 

1908:  

 

Jones é, indubitavelmente, uma pessoa das mais interessantes, e um homem 

de valor, mas dá-me uma impressão de, eu já ia dizendo, singularidade racial. 

É um fanático e não come o suficiente. “Que eu me possa cercar de homens 

gordos”, diz César, etc. De certo modo ele me lembra o magro e faminto 

Cássio. Renega toda a hereditariedade; aos olhos dele, mesmo eu sou um 

reacionário. Como, com sua moderação, o senhor conseguiu se entender com 

ele? (FREUD, 1908/1976a, p. 191, grifo do autor). 

 

Dos psicanalistas aqui citados, que acompanharam Freud na jornada inicial 

da psicanálise, Jones foi o último a morrer. Ele faleceu apenas em 11 de fevereiro 1958 

e suas cinzas repousam ao lado das de Freud no crematório Golders Green 

(ROUDINESCO; PLON, 1998). 
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Segundo Jones (1979), por meio de uma carta-circular de 22 de setembro de 

1907, Freud propõe a dissolução da Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras: 

 

Desejo informar-lhe que proponho, para o começo do novo ano de trabalho 

que se iniciará, dissolver a pequena Sociedade que vem tendo o hábito de se 

reunir todas as quartas-feiras em minha casa, e imediatamente revivê-la 

novamente. [...] a dissolução e reorganização da Sociedade têm a finalidade 

de restabelecer a liberdade pessoal de cada um dos indivíduos e tornar 

possível, para ele, afastar-se da Sociedade sem que com isso perturbe as suas 

relações com os restantes. (FREUD, 1907apud JONES, 1979). 

 

Em 15 de abril de 1908, contando com personalidades como as referidas, a 

Sociedade Psicanalítica das Quartas-Feiras passa a ser chamada de Sociedade 

Psicanalítica de Viena (Wiener Psychoanalytische Vereinigung – WPV), sendo, 

portanto, a primeira instituição psicanalítica (JONES, 1979; ROUDINESCO, 2016). 

Rank registra em ata da reunião: “A sociedade, que nesta ocasião virá a público pela 

primeira vez, recebe a denominação de Sociedade Psicanalítica (por decisão 

majoritária).” (RANK, 1908/2015a, p. 535).  

Faz-se importante situar, segundo indicação de Jorge (2010), que os textos 

de Freud que trabalharemos a partir daqui correspondem ao que ele nomeia de “Ciclo da 

fantasia”, empreendido entre os anos 1906 e 1911, e que antecede o “Ciclo da técnica” 

(1912-1915) e sucede o “Ciclo do inconsciente” (1900-1905), inaugurado com o texto A 

interpretação dos sonhos e que se desdobra na criação do conceito de pulsão, em 1905, 

no trabalho Três ensaios. Jorge (2010) define que, no “ciclo da fantasia”, Freud vai 

trabalhar a fantasia sob diversas perspectivas, trazendo importantes reflexões teórico-

clínicas. Indicamos assim que as formulações freudianas sobre a homossexualidade 

elaboradas nesse período estão atravessadas por uma preocupação de Freud em 

explicitar o papel da fantasia nas escolhas inconscientes de objeto. 

Ainda em 1908, Freud publica As fantasias histéricas e sua relação com a 

bissexualidade (1908/2015a), em que mais uma vez retrata a bissexualidade, mas dessa 

vez para falar sobre o papel que desempenha na formação de fantasias inconscientes e 

mesmo da sintomatologia da histeria. Freud (1908/2015a, 347) formula, então: “Um 

sintoma histérico é expressão, por um lado, de uma fantasia sexual inconsciente 

masculina e, por outro, de uma feminina.”. O autor deixa claro, contudo, que acontece 

mesmo de sua expressão sintomática se manifestar de forma separada, “[...] de modo 

que os sintomas da heterossexualidade e da homossexualidade podem ser tão 
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claramente diferenciados como as fantasias ocultas atrás deles.” (FREUD, 1908/2015a, 

p. 347). 

É também desse ano o texto A moral sexual “cultural” e o nervosismo 

moderno (1908/2015b), em que retoma a ideia de que a pulsão sexual não tem por meta 

a procriação, mas o ganho de prazer, e é o próprio autor quem nos indica, em nota de 

rodapé, sua referência ao seu texto Três ensaios. Freud explica então o estágio do 

autoerotismo, em que a criança obtém prazer com as zonas erógenas do corpo, não 

apenas com os genitais. E é percorrendo o caminho do autoerotismo ao amor objetal, e 

da autonomia das zonas erógenas à sua subordinação, que se desenvolve a pulsão 

sexual, tudo isso sob o primado dos genitais, que estão funcionando a serviço da 

procriação. Dessa forma, parte da excitação sexual advinda do corpo é inibida, já que 

não serve à procriação, podendo, em alguns casos, servir à sublimação. O autor conclui 

que é dessa forma, com a sublimação dos “elementos perversos” (1908/2015b, p. 370, 

grifo do autor) da excitação sexual, que a cultura se desenvolve.  

Ainda nesse texto, Freud empreende uma discussão acerca da evolução da 

pulsão sexual, diferenciando-a em três “estágios culturais” (1908/2015b), que 

entendemos como um ponto importante para pensarmos o desenvolvimento do conceito 

de pulsão até sua sistematização em textos futuros (como em Introdução ao narcisismo, 

de 1914, e Os instintos e seus destinos, de 1915): 

a) a atividade da pulsão sexual ultrapassa livremente as metas de 

reprodução; 

b) com exceção do que serve à reprodução, a totalidade da pulsão sexual é 

reprimida; e 

c) a reprodução é a única meta sexual considerada legítima. 

Observamos aqui que há uma preocupação maior por parte de Freud em 

sistematizar os estágios do desenvolvimento libidinal do ser humano, de forma que sua 

teoria da libido vai ganhando uma conformação mais apurada.  

Freud explica que boa parte dos indivíduos não é capaz de cumprir a 

contento o segundo estágio, resultando em dois desvios da sexualidade, a saber, as 

diversas classes de “pervertidos” (FREUD, 1908/2015b, p. 371, grifo do autor), em que 

uma fixação infantil numa meta sexual provisória atrapalha o desenvolvimento da 

função reprodutora, e os “homossexuais” ou “invertidos” (FREUD, 1908/2015b, p. 

371), em que a meta sexual é desviada do sexo oposto para o mesmo sexo. Disso 

podemos supor que essas duas categorias são postas em destaque por evidenciarem o 
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insucesso da pulsão em servir exclusivamente para a reprodução, no que o instinto 

animal obtém êxito.  

Ainda em 1908, Freud publica Sobre as teorias sexuais infantis 

(1908/2015c), onde explora o interesse das crianças pela sexualidade, explicando que, 

inicialmente, a criança do sexo masculino entende que todas as pessoas possuem um 

pênis, mesmo quando ela se depara com sua falta em uma criança do sexo feminino. 

Para ela, o pênis ainda não está suficientemente desenvolvido na menina, mas irá 

crescer. Isso produz uma fixação do garoto na ilusão da mulher com um pênis, gerando, 

segundo o autor, uma possível etiologia da homossexualidade masculina: 

 

Se tal ideia da mulher com pênis é “fixada” no garoto, resistindo a todas as 

influências da vida posterior e tornando o adulto incapaz de renunciar ao 

pênis em seu objeto sexual, esse indivíduo, ainda com uma vida sexual 

normal em outros aspectos, deverá se tornar um homossexual, buscando seus 

objetos sexuais entre os homens que, por outras características somáticas e 

psíquicas, recordam-lhe a mulher. A mulher real, como depois ele vem a 

conhecer, permanece-lhe impossível como objeto sexual, pois não tem o 

encanto sexual essencial, podendo mesmo, ligada a outra impressão da vida 

infantil, tornar-se um horror para ele. (FREUD, 1908/2015c, p. 399-400, 

grifo do autor). 

 

Freud propõe que a ameaça de castração advinda da advertência do adulto a 

que a criança não manuseie o pênis estimulando-o manualmente é o que pode fazer com 

que o homossexual passe a ter horror da genitália feminina, por entendê-la como uma 

mutilação do pênis, recordando-lhe a ameaça de castração.  

Também é de 1908 o Caráter e erotismo anal, onde Freud caracteriza 

pessoas com o “caráter anal” acentuado: aquelas “[...] particularmente ordeiras, 

parcimoniosas e obstinadas.” (FREUD, 1908/2015d, p. 351), que em sua infância 

precisaram de um longo tempo para superar a incontinência fecal infantil, pois retinham 

ao máximo o conteúdo fecal para obter prazer com sua evacuação, revelando um 

destaque acentuado da região anal como zona erógena, que vai sumindo com o tempo, 

restando apenas as características típicas descritas. Contudo, Freud esclarece: “[...] será 

difícil encontrar o ‘caráter anal’ de forma acentuada em pessoas que mantêm na vida 

adulta a qualidade erógena da zona anal, como certos homossexuais, por exemplo.” 

(FREUD, 1808/2015d, p. 357, grifo do autor). O autor tenta diferenciar que a 

homossexualidade não implica necessariamente um “caráter anal” acentuado, mesmo 

que o uso da zona anal com fins eróticos possa ser característico de alguns 

homossexuais.  
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Em 1908 temos ainda uma interessante publicação de Abraham acerca da 

homossexualidade em associação com o alcoolismo e que dialoga com as teorias 

freudianas que apresentamos até aqui. Embora a homossexualidade tenha sido um dos 

temas elencados por Jones (1926/1970a) sobre os quais Abraham menos escreveu, As 

relações psicológicas entre a sexualidade e o alcoolismo (1908/2003) é revelador do 

pensamento do autor acerca da homossexualidade. O título do trabalho já explica qual é 

o seu conteúdo, contudo, embora a homossexualidade não seja seu foco, um parágrafo 

do texto vai evidenciar o entendimento do autor, de forma que se faz pertinente trazê-lo 

aqui em suas próprias palavras:  

 

No indivíduo normal, o componente homossexual da pulsão sexual é 

sublimado. Os sentimentos de harmonia e de amizade entre homens são 

desprovidos de qualquer caráter sexual consciente. Um contato carinhoso 

com outros homens desperta a repulsa no homem sadio. Eu poderia citar 

inúmeras repulsas ou desgostos do mesmo gênero. O álcool as suprime. 

Durante uma bebedeira, os homens se abraçam e se beijam. Sentem-se 

ligados por laços particularmente íntimos, emocionam-se às lágrimas e 

tratam-se com intimidade. Quando sóbrios, qualificam esse comportamento 

de “afeminado”. Certos fatos da atualidade atraem nossa atenção para estas 

“amizades masculinas anormais”. Ora, quem não é cego já teve a 

oportunidade de observar num bar essas manifestações sentimentais, 

estigmatizadas como patológicas ou imorais, e nelas sentiu um quê de 

homossexualidade. O componente homossexual que a educação nos fez 

recalcar e sublimar reaparece regularmente sob o efeito do álcool. 

(ABRAHAM, 1908/2003, p. 114, grifo nosso). 

 

Nesse trecho, atentamos para os termos “normal” e “sadio” que o autor 

atribui aos indivíduos cuja pulsão homossexual é sublimada, ou àqueles em que o 

contato carinhoso entre homens desperta repulsa. Embora no mesmo parágrafo o autor 

se refira a uma visão estigmatizante daqueles que veem essas amizades entre homens 

como “patológicas ou imorais”, o início do parágrafo revela que ele mesmo, o autor, 

toma essas pessoas como “anormais” ou pelo menos não sadias, para limitarmo-nos a 

expressões usadas por ele. Levando em conta que Abraham não empreende uma 

discussão que justifique o uso dos termos no sentido de tirar deles a conotação moral 

negativa que carregam, entendemos que isso era o que gostaria de expressar ao valer-se 

deles, o que ficará ainda mais claro quando trouxermos o posicionamento do autor 

diante da formação analítica de homossexuais mais à frente.  

O autor recorre então ao texto Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, 

de Freud, para retomar a explicação freudiana de que a sexualidade infantil é perverso-

polimorfa, vindo as pulsões parciais a se subordinarem à pulsão heterossexual com o 



42 

 

primado da genitalidade. O uso do álcool viria então para aumentar a atividade sexual, 

eliminando os obstáculos existentes, suprimindo as limitações impostas para a 

manifestação do componente homossexual da pulsão, que inicialmente era regido pela 

bissexualidade, mas que, com o seu desenvolvimento, cede à pulsão heterossexual sua 

predominância.  

Ainda nesse texto sobre a relação do alcoolismo com a sexualidade, ele 

esboça outro comentário sobre a homossexualidade, agora a feminina. Segundo ele, a 

pulsão sexual na menina é mais passiva do que no menino, sendo a sexualidade 

feminina mais propensa ao recalcamento e à formação de resistências, recebendo um 

fortalecimento na puberdade, quando da descoberta do objeto, entendendo então que o 

que define a sexualidade na mulher é a propensão à doação, enquanto no homem seu 

“complexo” de virilidade (ABRAHAM, 1908/2003, p. 115) levaria à posição da 

conquista. Disso resulta que o homem se vale do álcool para aumentar seu sentimento 

de potência, pela falsa ilusão que este lhe transmite de virilidade. Já a mulher não teria 

um motivo para entregar-se ao álcool, posto que este elimina os efeitos do recalcamento 

e das resistências, despojando-a assim de sua sedução. Abraham (1908/2003), portanto, 

atribui à constituição psíquica das mulheres uma tendência a entregar-se menos ao 

álcool; logo, as mulheres que demonstram uma inclinação maior para a bebida revelam 

um forte componente homossexual, segundo o autor.  

Roudinesco e Plon (1998) contam que, ainda em 1908, Abraham criou, 

juntamente com Magnus Hirschfeld (1868-1935), Ivan Bloch (1872-1922), Heinrich 

Körber (1880-1938) e Otto Juliusburguer (1967-1952), um grupo que viria tornar-se, 

dois anos depois, em 1910, a Sociedade Psicanalítica de Berlim, estando Abraham em 

sua presidência desde sua fundação até a morte do psicanalista em 1925. Com a 

Sociedade de Berlim, primeiro ramo da Associação Internacional, iniciava-se a história 

do movimento psicanalítico alemão (ROUDINESCO; PLON, 1998). Safouan (1985), 

inclusive, refere que foi por ocasião de sua criação que foram decididos os métodos de 

formação analítica. 

Já engajado na causa freudiana e comprometido com o movimento 

psicanalítico, Abraham se desentende com Jung. Jones (1979) relata que tal conflito 

entre os dois psicanalistas teria decorrido de uma conversa que Freud tivera com ambos 

acerca de seu entendimento sobre o fator regressivo na Dementia praecox. Na visão de 

Jones (1979), no Congresso de Salzburg, também no ano de 1908, os dois discípulos 

apresentaram trabalhos sobre a temática, mas apenas Abraham teria tirado proveito dos 
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ensinamentos de Freud, tendo Jung ignorado suas explicações e apresentado seu 

trabalho sem menção ao fator regressivo proposto por Freud. Além disso, Abraham não 

citara os trabalhos de Bleuler e Jung em sua apresentação sobre a Dementia praecox, o 

que foi tomado por Jung como ofensa pessoal, já que este vinha desenvolvendo 

trabalhos sobre o assunto. Freud, numa atitude apaziguadora e com fins de preservar o 

movimento psicanalítico de rivalidades entre seus membros, chega a solicitar que 

Abraham consulte Jung antes de sua próxima publicação sobre o tema, como forma de 

mostrar boa vontade e encerrar o conflito, explicitando que a “causa” psicanalítica 

precisava ser maior do que as diferenças pessoais e que os poucos que lhe eram fieis 

precisavam harmonizar-se, com fins de manter a integridade do grupo. Abraham seguiu 

os conselhos do mestre. 

Jones (1979, p. 399-400) relata o episódio de desavença de Abraham com 

Jung da seguinte maneira:  

 

Houve um choque entre Abraham e Jung, que revelou incompatibilidade 

pessoal entre ambos e, especialmente da parte de Abraham, uma considerável 

expressão de antagonismo. Ele passara alguns anos felizes em Zurique, mas, 

nos últimos anos, havia estado descontente com o que tomava como 

tendências não-científicas e místicas surgidas entre os que ali trabalhavam. 

 

Freud, nos faz saber ainda Jones (1979), se posicionou do lado de Abraham, 

tendo início sua própria briga com Jung, que culminaria no rompimento da amizade e 

parceria de trabalho entre eles anos depois. Tal episódio nos confronta com uma 

realidade que explicita que a construção da psicanálise era pensada numa tentativa de 

diálogo entre seus membros, que nem sempre se dava de forma pacífica. Mais do que 

simplesmente publicar textos, havia entre os primeiros psicanalistas uma certa 

rivalidade em busca do reconhecimento de originalidade teórica. Tais disputas, por 

vezes, abalaram a edificação psicanalítica, ainda em construção. A fratura provocada 

pelo afastamento de Jung foi a primeira com implicações teórico-políticas para a 

institucionalização do movimento, mas não a última. 

Por fim, nesse produtivo ano de 1908, na reunião de 15 de abril da 

Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras, justamente na data em que passa a se chamar 

de Sociedade Psicanalítica de Viena (JONES, 1979), é iniciada uma discussão sobre a 

utilização de um questionário do psiquiatra alemão Magnus Hirschfeld10 com fins de 

 
10Gostaríamos de destacar que Hirschfeld criou, em 1899, uma revista especializada em 

homossexualidade (ROUDINESCO; PLON, 1998). Além disso, junto com Eduard Oberg (1858-1917), 
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investigar a pulsão sexual. Na reunião (RANK, 1908/2015a), foi definido que seria 

formulado um novo questionário, baseado especialmente nas condições familiares do 

respondente e no seu desenvolvimento sexual na infância e após a puberdade. Eduard 

Hitschmann (1871-1957) ficou responsável pela formulação do questionário final, 

baseado no modelo de Hirschfeld, que seria discutido em reunião.  

Segundo a ata da reunião do dia 22 de abril (RANK, 1908/2015b), seguiu-se 

uma discussão em que os membros presentes fizeram sugestões de perguntas a serem 

acrescentadas ao questionário. A primeira contribuição dada por Freud foi a de que o 

aspecto homossexual fosse citado apenas de passagem, indicando ainda que aqueles que 

revelassem ser homossexuais deveriam receber um segundo questionário, ele mesmo se 

propondo a elaborá-lo com base nas sugestões recebidas.  

Apresentou-se então o questionário geral, cujo cabeçalho esclarecia ao 

respondente que se tratava de uma pesquisa científica para melhor compreensão das 

“pessoas com tendências anormais” (RANK, 1908/2015b, p. 543). Algumas perguntas 

que claramente visavam investigar traços de homossexualidade, fossem manifestos ou 

latentes, serão retomadas abaixo, visando discutir de que maneira a homossexualidade 

era abordada nas discussões da época, especialmente entre os psicanalistas. 

Algumas perguntas indicavam uma compreensão da homossexualidade a 

partir de uma perspectiva que a relacionava aos modelos familiares e, portanto, aos 

processos identificatórios, vejamos:  

 

Tem conhecimento de casos de amor homossexual ou tendências similares 

em seus pais, avós ou outros membros da família? [...] Há na família 

membros do sexo masculino com aspecto feminino ou membros do sexo 

feminino com aspecto masculino? [...] Sua mãe desejava um filho do sexo 

oposto ao seu? É o filho mais velho, o mais novo ou o do meio? Quantos 

irmãos tem? Qual é a sequência e a idade de seus irmãos (por exemplo, 

irmão, irmão, irmã, eu, irmão)? Se alguns deles são homossexuais ou 

bissexuais, enumere-os por ordem de nascimento. (RANK, 1908/2015b, p. 

543-544). 
 

Considerando o desejo pela paternidade ou maternidade, questionavam: “O 

senso de família, o desejo de ter um filho é ausente, fraco ou forte? Seria capaz de ter 

relações sexuais normais unicamente para ter um filho? Não temeria as dores do parto 

etc., para este mesmo fim?” (RANK, 1908/2015b, p. 548, grifo nosso). A investigação 

 
Max Spohr (1850-1905) e Franz Josef Von Bülow (1861-1915) criou o Comitê Humanitário, com o 

objetivo de revogar o parágrafo 175 da lei alemã, que criminalizava a homossexualidade, tornando-se 

um grande defensor dos direitos dos homossexuais, sendo ele mesmo um homossexual assumido 

(PAOLIELLO, 2013). 
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estendia-se ainda aos filhos: “Notou neles [nos filhos] certas disposições sexuais 

(homossexuais, por exemplo)?” (RANK, 1908/2015b, p. 552).  

Vemos que os processos de identificação com parentes próximos se 

evidenciavam como importantes para a construção da posição sexual do investigado, 

buscando suas origens desde gerações anteriores até as mais próximas do indivíduo. A 

expressão do que era considerado feminilidade e masculinidade se relacionava não 

somente às “tendências amorosas”, mas, também, às fantasias maternas acerca do sexo 

da criança. 

A investigação prossegue ainda aprofundando os elementos de gênero, 

deixando subentender a importância dada à identificação do menino com o que é 

tipicamente masculino e da menina com o que é considerado feminino, por exemplo: 

“Sua personalidade é mais terna ou dura, mais feminina ou masculina?” (RANK, 

1908/2015b, p. 548): “Agradam-lhe mais as ocupações femininas (cozinhar, limpar, 

trabalhos manuais) ou as masculinas (esporte, caça, tiro, luta)?” (RANK, 1908/2015b, p. 

549 As brincadeiras são indicadas também como elementos de identificação de gênero:  

 

Gostava mais de brincar com meninos ou meninas? Gostava mais de 

brincadeiras de meninos, soldados, cavalos de bois, guerra de bola de neve, 

ou preferia brincadeiras de meninas, como bonecas, cozinhar, fazer crochê e 

tricô? Eram feitas observações como: “Esta menina é um verdadeiro 

menino”, ou: “Ele parece uma menininha”? Notava ser diferente das outras 

crianças? Tinha aspecto demasiado feminino ou masculino antes da 

puberdade? (RANK, 1908/2015b, p. 545, grifo do autor).  

 

Já outras perguntas diziam respeito à descrição do objeto de escolha:  

 

Caso o amor se estenda a um ser do mesmo sexo, indicar se ele se volta a 

pessoas cuja aparência e caráter se aproximam mais do sexo oposto, ou seja, 

a homens joviais ou a mulheres com características masculinas, ou a pessoas 

que são representantes típicos de seu sexo, isto é, homens fortes e masculinos 

ou mulheres delicadas e femininas? (RANK, 1908/2015b, p. 551).  

 

Os acessórios também não foram esquecidos: “Sente uma forte necessidade 

de vestir roupas do sexo oposto? É aficionado a acessórios do sexo oposto, por 

exemplo, brincos, pulseiras, meias compridas, gavetas, perfumes, pó, maquiagem ou 

gorros masculinos, colarinho, botas, calças?” (RANK, 1908/2015b, p. 550).  

A investigação continuava: “A pulsão sexual se orientava ao homem ou à 

mulher? [...] A pulsão sexual se estende a ambos os sexos em igual medida ou há uma 
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diferença? Se sim, em que grau?” (RANK, 1908/2015b, p. 550). E abrangia ainda as 

relações sociais e político-culturais, por exemplo:  

 

A maioria dos seus conhecidos são normais ou homossexuais? Em que 

círculos se sente melhor? Gosta de interagir socialmente com senhoras? 

Como reconhece os homossexuais? [...] Quantos homossexuais conhece em 

seu local de residência e quantos conhece no total? Quão grandes julga ser o 

número de homossexuais? Por quais razões? [...] Crê que, em um país onde 

as relações homossexuais são punidas por lei, estas atividades são menos 

frequentes? Observou mais casos de homossexualidade em determinadas 

[sic] povos, raças e classes? Ou a distribuição lhe parece igual? [...] Tem uma 

opinião formada sobre os sentimentos homossexuais? Qual? (RANK, 

1908/2015b, p. 554, grifo nosso). 

 

E prosseguia: “No teatro, no circo e nos museus se interessava mais por 

homens ou mulheres?” (RANK, 1908/2015b, p. 551). Ainda:  

 

A relação sexual só é possível com pessoas deste sexo ou também do outro 

sexo? Caso tenha relações com pessoas do mesmo sexo e do sexo oposto, 

neste último caso precisa imaginar uma pessoa do mesmo sexo? Sente 

indiferença, asco ou ódio em relação a um sexo ou aversão ao coito normal? 

Tentou praticá-lo e depois se sentiu esgotado, fraco, insatisfeito? (RANK, 

1908/2015b, p. 550-551, grifo nosso). 

 

Alguns aspectos físicos também foram investigados, tais como: largura do 

quadril, tonicidade dos músculos, penugem, sensibilidade à dor, gravidade da voz, etc. 

Esse tipo de investigação era comum entre os médicos da época, a exemplo disso 

podemos resgatar um dos nomes citados por Freud no seu Três ensaios, Krafft-Ebing, 

que, na descrição dos casos relatados no livro Psychopathia sexualis (1886/2000), 

destaca os aspectos físicos do indivíduo como sendo importantes na análise do caso, 

demonstrando o atravessamento de algumas dessas teses sobre a construção do 

pensamento psicanalítico de então. 

Podemos observar, por fim, que, se o ponto de partida era a investigação da 

pulsão sexual, esta era abordada a partir de aspectos amplos e intersubjetivos. A 

moralidade da época se expressava nos termos utilizados e nas funções relacionadas aos 

gêneros masculino e feminino. Não deixa de ser curioso que um questionário dessa 

natureza tenha sido assunto de discussão e de elaboração desse grupo. De que modo, 

tais preocupações se relacionam com a produção freudiana e dos demais analistas?  

Destacamos a elaboração desse questionário como importante por 

evidenciar que, já no início da formação das primeiras associações psicanalíticas (vale 

lembrar que a elaboração desse questionário foi proposta na mesma reunião em que a 
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Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras passa a ser nomeada de Sociedade 

Psicanalítica de Viena), a homossexualidade, mesmo que de forma dispersa, 

apresentava-se como temática de discussão entre os psicanalistas de primeira hora, com 

consequências para a elaboração de novas hipóteses teórico-clínicas e também para os 

debates acerca da formação analítica, tal como veremos adiante. 

Chegamos, então, em 1909, quando Freud publica Observações sobre um 

caso de neurose obsessiva, conhecido como o Caso do homem dos ratos (1909/2013b). 

A questão da fixação anal atravessa as hipóteses freudianas sobre a etiologia da neurose 

obsessiva. No mesmo ano, publica Análise da fobia de um garoto de cinco anos 

(1909/2015e), o Caso do Pequeno Hans, que ilustra boa parte de sua teorização acerca 

da sexualidade infantil proposta em seu livro Três ensaios. Freud se baseou, para sua 

escrita, nos relatos do pai de Hans sobre seu manejo com a criança em sua incursão pela 

curiosidade sexual, consubstanciando, na ocasião, sua teoria sobre a castração e o 

complexo de Édipo. 

Embora esclareça que a presença de “traços de homossexualidade” 

(FREUD, 1909/2015e, p. 136) não torne o pequeno Hans um homossexual, fornece 

exemplos de situações que evidenciariam formas de prazer na relação dele com o pai: 

ser ajudado pelo pai na hora do “pipi” e ter sua calça baixada por ele e o pênis colocado 

para fora. Além disso, retoma o que disse sobre as origens da homossexualidade na 

fixação da criança na imagem da mulher com pênis. E mais: 

 

Portanto, os homossexuais são pessoas que, devido à significação erógena do 

próprio genital, foram impedidas de renunciar a esta coincidência com a 

própria pessoa em seu objeto sexual. No desenvolvimento de autoerotismo a 

amor objetal, permaneceram fixadas num ponto mais próximo do 

autoerotismo. (FREUD, 1909/2015e, p. 243). 

 

Em síntese, Freud associa a homossexualidade a duas de suas teses: a 

fixação da criança na imagem da mulher com pênis e a uma parada no desenvolvimento 

libidinal com fixação no autoerotismo.  

Ainda em 1909, contudo só publicado em texto postumamente, Ferenczi 

também discute se existe o caráter inato da homossexualidade, no que é bastante 

categórico ao afirmar: 

 

Não creio na homossexualidade inata. Acredito que exista, no máximo, uma 

inclinação (constituição sexual) na medida em que devemos também admiti-

la para explicar a histeria, por exemplo. Os eventos fazem com que um 
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homem com uma dada constituição sexual (“vicissitudes da libido”) venha a 

tornar-se histérico ou homossexual. A constituição sexual é algo de virtual; 

em primeiro lugar, é preciso que a neurose exista por razões sexuais para que 

possa mostrar sua força orientadora. Ela não é, em absoluto, a única força 

orientadora desse gênero; elementos exógenos podem também influenciar a 

orientação (escolha da neurose). Um ser que tem uma constituição histérica 

ou homossexual não deve, portanto, tornar-se necessariamente histérico ou 

homossexual. (FERENCZI, [1909]/1992a, p. 169, grifo do autor). 

 

Ferenczi ([1909]/1992a) defende ainda a teoria da fixação na mãe como 

origem da homossexualidade de dois pacientes, relatando seus casos: 

 

Os homossexuais gostam da mulher de maneira forte demais (intensidade 

assustadora, a maior parte do tempo, coloração sádica do amor, fantasias 

perversas). Recuam dela impelidos pelo terror. Recalcamento. Retorno do 

recalcado sob a forma de homossexualidade, que no ICS significa sempre as 

velhas fantasias insuportavelmente violentas (fixadas na mãe ou na irmã). 

Idealizam a mulher (as mulheres que têm relações sexuais são prostitutas para 

eles) [...] (FERENCZI, [1909]/1992a, p. 165, grifo do autor). 

 

Suas teses acerca da homossexualidade serão melhor desenvolvidas em 

1911, quando publica vários textos em que o assunto é retomado. 

Dessa forma, o que podemos constatar é que este é um momento de intensas 

discussões e elaborações teóricas sobre o tema na história do movimento psicanalítico. 

Há uma preocupação de Freud em fazer avançar as teses sobre a importância da 

sexualidade na etiologia das neuroses, evidenciadas em 1905, em seu texto Três 

ensaios, deixando claro que se mantinha fiel às suas hipóteses inicias, incentivando os 

demais analistas a um retorno ao texto.  

Como podemos concluir, a formação da Sociedade das Quartas-Feiras foi 

um passo importante no processo de produção teórico-clínica, de expansão e de 

institucionalização da psicanálise. Os anos seguintes ainda prometiam novos 

acontecimentos na história da psicanálise que mudariam os rumos de sua difusão pelo 

mundo. Um novo evento, somado às contribuições teóricas desenvolvidas até aqui, será 

um passo definitivo para a consolidação de sua divulgação a âmbito mundial: a visita de 

Freud à América. 
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2.4 O reconhecimento da psicanálise na América e a criação da Associação 

Internacional de Psicanálise (IPA): a questão da(s) homossexualidade(s) no 

início do processo de institucionalização da psicanálise 

 

Ainda em 1908, Freud é convidado por Stanley Hall, presidente da Clark 

University, em Worcester, Massachusetts, a proferir conferências na comemoração de 

vinte anos de fundação da universidade. Ferenczi e Jung acompanham Freud nessa 

viagem; já em terras americanas, Jones se junta aos companheiros (FREUD, 

1914/2012a; JONES, 1979). Jones (1979) nos conta que tal acontecimento foi 

importante por introduzir a personalidade e a obra de Freud em meios mais amplos e 

distantes. Ferenczi acompanhou Freud como um pedido pessoal deste último, vindo a 

empenhar-se bastante no planejamento da viagem, munindo-se de vários livros e 

aconselhando Freud, em vão, a ler obras eruditas sobre a nação americana 

(ROUDINESCO, 2016). 

Na ocasião, Freud proferiu, em alemão, sem consultar notas, as Cinco lições 

de psicanálise. Segundo o próprio Freud (1914/2012a) relatou, nos dias de apresentação 

das conferências na Clark University, ele e Ferenczi caminhavam no terreno diante do 

prédio da universidade, donde frutíferas conversas resultaram nas palestras proferidas, 

participando, assim, Ferenczi, da gênese das Cinco lições de psicanálise. 

Freud é agraciado com o título de Doutor pela universidade, ao que, 

emocionado, agradece: “Este é o primeiro reconhecimento oficial dos nossos esforços.” 

(FREUD, 1909 apud JONES, 1979, p. 410). Freud avalia que, com o seu título, a 

Psicanálise conseguira atingir a América, alcançando proporções mundiais, podendo 

assim sair do “gueto judeu vienense” (ROUDINESCO, 2016, p. 144) e seguir em seu 

processo de institucionalização internacional. Esse período se encerra, segundo Jones 

(1979), com um Freud ciente de que não era mais ignorado, que agora se encontrava em 

uma posição de poder olhar para o futuro. 

A ida de Freud e seus companheiros ao continente americano trouxe 

importantes consequências para o movimento psicanalítico e mesmo para sua produção 

teórica. Roudinesco (2016, p. 187, grifo da autora) avalia ainda como consequência da 

viagem, que 

 

Alguns anos mais tarde, a psicanálise tornou-se o “tratamento mental” mais 

popular do continente americano. Varreu as velhas doutrinas somáticas, 
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implantou-se no lugar e no espaço da psiquiatria, ridicularizou os grandes 

princípios da moral civilizada e suscitou o entusiasmo da classe média. 

 

Em 1925, em Autobiografia, o próprio Freud recorda o episódio da viagem 

à América da seguinte forma:  

 

Naquela época eu tinha apenas 53 anos de idade, senti-me jovem e saudável, 

a viagem ao Novo Mundo beneficiou meu amor-próprio. Na Europa eu me 

sentia como que desprezado, mas ali os melhores indivíduos me receberam 

como um igual. Quando subi à cátedra em Worcester, para dar as “Cinco 

lições de psicanálise”, foi como a realização de um inverossímil devaneio. A 

psicanálise não era mais um produto do delírio, tornara-se uma parcela 

valiosa da realidade. Desde nossa visita ela não perdeu terreno na América, 

tornou-se bastante popular entre os leigos e é reconhecida como importante 

elemento da instrução médica por muitos psiquiatras. (FREUD, 1925/2011c, 

p. 138, grifo do autor).  

 

Avaliamos que essa viagem mostrou ainda mais a Freud o quanto a 

psicanálise estava ganhando um reconhecimento internacional, pois ela finalmente 

deixava o continente europeu e atingia terras americanas. Dessa forma, pensamos a 

viagem de Freud como um catalisador para o processo de criação de uma instituição que 

pudesse nortear o que era feito em nome da psicanálise, fosse na Europa ou em qualquer 

parte do mundo, o que de fato é feito já no ano seguinte, 1910. Freud, juntamente com 

Ferenczi, funda a Internationale Psychoanalytische Vereinigung (IPV), em Nuremberg, 

a 30 de março, vindo a se chamar International Psychoanalytical Association (IPA) a 

partir de 1936 (ROUDINESCO; PLON, 1998; ROUDINESCO, 2016).  

O conteúdo do texto apresentado por Ferenczi no II Congresso de 

Psicanálise, realizado naquele ano, expondo a proposta de fundação de uma associação 

psicanalítica, veio recheado de metáforas bélicas. Com a ideia de fomentar a proposta 

de formação da associação, Ferenczi (1910/2011) diz que o método de “guerra de 

guerrilha” que antes enfrentava a psicanálise, “Sem direção espiritual, sem unidade 

tática [...] cada um plantado na nesga de terreno que tinha conquistado [...]” 

(FERENCZI, 1910/2011, p. 169), sofria de graves inconvenientes: “A ausência de 

direção favoreceu a excessiva proliferação das tendências individuais, das posições 

pessoais isoladas em certos ‘combates’ à custa do interesse comum, eu diria mesmo das 

‘teses centrais’.” (FERENCZI, 1910/2011, p. 170, grifo do autor). Era preciso, pois, 

unificar as táticas de guerrilha. E expressa a necessidade de seus membros falarem em 

nome de um método único, aquele proposto por Freud:  
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[...] temos necessidade, portanto, de uma associação que possa garantir, em 

certa medida, que seus membros apliquem efetivamente o método 

psicanalítico segundo Freud e não qualquer método preparado para uso 

pessoal deste ou daquele. A associação teria igualmente por tarefa vigiar a 

pirataria científica. Uma seleção rigorosa e prudente na admissão de novos 

membros permitirá separar o joio do trigo e eliminar todos aqueles que não 

reconhecem aberta e explicitamente as teses fundamentais da psicanálise. 

(FERENCZI, 1910/2011, p. 174-175). 

 

A proposta apresentada por Ferenczi assemelha-se à análise feita por Freud 

em 1914, que justifica da seguinte maneira a criação de tal associação: 

 

Eu considerava necessário instituir uma associação oficial, porque receava os 

abusos a que estaria sujeita a psicanálise tão logo atingisse a popularidade. 

Então, haveria um centro que pudesse declarar: “A psicanálise nada tem a ver 

com todo esse absurdo, isso não é psicanálise.” (FREUD, 1914/2012a, p. 

295, grifo do autor). 

 

Defendemos que, desde o início, a ideia de uma seleção rigorosa na 

admissão de membros era uma preocupação que se explicitava no desenvolvimento da 

associação, em uma necessidade de uma política que falasse a uma só voz, mesmo que 

diferentes pontos de vistas pudessem advir de uma série de mentes que pensavam de 

modos diversos, mas que decidiram se reunir em prol de uma causa maior, a unificação 

da psicanálise e a lealdade a suas teses.  

Ferenczi (1910/2011), todavia, alerta sobre o caráter de formação familiar 

desse tipo de associação, onde existe um pai, investido de autoridade intangível, e os 

irmãos mais velhos, que almejam tomar o lugar desse pai e tratam os mais novos com 

altivez e severidade. No meio disso, o autor adverte, numa curiosa antecipação do mito 

da horda: 

 

Quanto à grande massa de membros, na medida em que não siga cegamente o 

chefe, escuta ora um agitador, ora um outro, considera o êxito dos mais 

velhos com aversão e ciúme, tenta suplantá-los nos favores do pai. A vida de 

grupo fornece o terreno onde se descarrega a homossexualidade sublimada 

sob a forma de ódio e adulação. (FERENCZI, 1910/2011, p. 171-172).  

 

Já aí, o significante “homossexualidade” comparece, para dizer que a 

homossexualidade se presentifica no laço social. Tal ideia vai ser retomada por Freud 

mais à frente, em Totem e tabu. 

Freud (1914/2012a) explicita que a necessidade de regulamentação também 

tem a ver com a precisão de um apoio mútuo entre seus praticantes diante do veto 

promulgado pela ciência oficial e pela imposição do boicote aos médicos e instituições 
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praticantes da psicanálise. Com isso, Freud reafirma seu caráter político, tratando a 

fundação da IPA como uma resposta às críticas sofridas ao longo da criação da 

psicanálise. Freud sempre se preocupou com o rigor de sua teoria, em estreitar laços 

entre ela e a clínica, o que não foi sem consequências políticas para a institucionalização 

da psicanálise e a difusão de suas teses na cultura. E Freud sabia muito bem disso. O 

desenvolvimento de suas teorizações ao longo dos anos, retornando aos textos, 

editando-os, acrescentando notas ou mesmo refazendo algumas teorias que, com sua 

experiência clínica, mostraram-se injustificadas ou incompletas, revelam sua 

preocupação com um rigor científico e eticamente justificado. 

Essas preocupações éticas não escaparam também a Ferenczi (1910/2011, p. 

171):  

 

Conheço bem a patologia das associações e sei com que frequência nos 

agrupamentos políticos, sociais e científicos reina a megalomania pueril, a 

vaidade, o respeito a fórmulas ocas, a obediência cega, o interesse pessoal, 

em vez de um trabalho consciencioso, dedicado ao bem comum. 

 

Como vimos, Freud sempre demonstrou um interesse muito grande na 

difusão da psicanálise, que ele pretendia de alcance mundial. Kupermann (2014, p. 85) 

sublinha esse aspecto ao afirmar que “[...] essa difusão sempre foi um dos objetivos 

maiores da institucionalização da psicanálise, e um dos motivos principais para a 

criação e razão de ser da IPA.”. Convém ressaltar que, mais do que uma instituição para 

definir normas, a IPA seria uma forma de Freud alinhar os posicionamentos éticos, 

políticos, sociais, teóricos e clínicos aos quais a psicanálise era convocada a se 

posicionar.  

A institucionalização da psicanálise permitiu que ela se difundisse 

mundialmente, exportando para esses outros países suas diretrizes, de forma que se 

reproduzisse neles o seu modelo de formação, o que Roudinesco (2001) chama de 

mundialização, ao invés de internacionalização, como num processo em que as 

sociedades comerciais instalam em território estrangeiro os seus produtos e fábricas. A 

isso, a autora tece ferrenhas críticas: 

 

Mas à força de cultivar mais a norma do que a originalidade e o mundialismo 

em detrimento do internacionalismo, a psicanálise dos notáveis desertou do 

terreno do debate político e intelectual. Não soube enfrentar os desafios da 

ciência, nem as mudanças da sociedade. Julgando-se intocável, deixou de se 

preocupar – apesar da coragem individual de numerosos praticantes 

anônimos – com a realidade social, a miséria, o desemprego, os abusos 
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sexuais e as novas reivindicações resultantes das transformações da família 

patriarcal: em particular homossexuais, aos quais [...] recusa sempre o direito 

de se tornarem psicanalistas. Em resumo, desinteressou-se do mundo real, 

para se concentrar nos seus omnipoderosos [sic] fantasmas. (ROUDINESCO, 

2001, p. 130).  

 

Roudinesco e Plon (1998) avaliam que Freud, com a intenção de não 

associar a psicanálise a uma ciência judia e com intento de fazê-la sair do “gueto judeu 

vienense” (ROUDINESCO, 2016, p. 144), elege Jung como seu presidente: um “não-

judeu” de Zurique, Suíça, com quem virá a romper três anos depois. Segundo análise de 

Kupermann (1991) o que Freud pretendia era a organização da economia e da dinâmica 

transferencial do mundo psicanalítico, transferindo-a de si para Jung, e de Viena para 

Zurique, portanto sublinhando a transferência como estando na base da fundação da 

IPA, dando destaque para seus impasses e impossibilidades. Essa preocupação sempre 

estivera presente em Freud, a exemplo disso relembramos sua satisfação pelo 

reconhecimento americano em ocasião de sua titulação de Doutor pela Clark University. 

O próprio Freud diz que considerava que o vínculo com Viena era um 

empecilho para o jovem movimento, entendendo como muito mais promissor um lugar 

como Zurique, que ficava “no coração da Europa” (FREUD, 1914/2012a, p. 294). A 

favor da escolha de Jung para a presidência, Freud justificou:  

 

[...] interessava-me transferir essa autoridade para um homem mais jovem, 

que tomaria naturalmente meu lugar após minha partida. Esse poderia ser 

somente Jung, pois Bleuler tinha a mesma idade que eu, e a favor de Jung 

havia seus dotes excepcionais, as contribuições que já fizera à psicanálise, 

sua independência e a impressão de segura energia que sua personalidade 

produzia. (FREUD, 1914/2012a, p. 294-295). 

 

Apesar de descrever de forma favorável a personalidade de Jung, Freud 

(1914/2012a) revelou depois considerar que sua escolha não fora muito sábia. Seus 

comentários negativos acerca da confiança em Jung foram tão eloquentes quanto os 

positivos: 

 

Eu não desconfiava, naquele tempo, que apesar de todas as vantagens listadas 

essa escolha era infeliz, que ela recaía sobre alguém que, incapaz de suportar 

a autoridade de outro, era tanto menos capacitado a criar uma autoridade 

própria, e cuja energia se voltava para a perseguição implacável dos próprios 

interesses. (FREUD, 1914/2012a, p. 295). 

 

Fora dado um passo essencial para a institucionalização da psicanálise com 

a criação da IPA, e tal fato terá repercussões diretas em relação ao nosso tema de 
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interesse, a homossexualidade, uma vez que a questão da formação analítica de 

candidatos homossexuais será pauta de discussão entre seus membros, gerando debates 

acirrados que terão como conclusão resoluções que vão de encontro ao pensamento do 

próprio fundador da teoria psicanalítica, como veremos mais adiante. 

Até aqui, pudemos ver que diversos textos escritos por Freud versavam 

sobre diferentes explicações para a origem da homossexualidade, ou das diferentes 

homossexualidades, no plural, uma vez que Freud sempre se esforçou por destacar que 

são várias as possibilidades, não existindo só um tipo de homossexualidade que seja 

originária exclusivamente de uma etiologia. Já se falou em bissexualidade constitutiva, 

fixação na fantasia da mulher com pênis, horror da genitália feminina pela ameaça de 

castração e inibição do desenvolvimento com parada no estágio de autoerotismo. Várias 

dessas explicações vão reaparecer em textos posteriores como teremos oportunidade de 

analisar nos próximos capítulos. 

Em seguida, traremos a apresentação das produções referentes aos anos 

empreendidos entre de 1910 e 1918, abrangendo o período que se segue à fundação da 

IPA e, posteriormente, do estabelecimento do conceito de narcisismo, findando com o 

término da Primeira Guerra, que trouxe sérias consequências para a vida de Freud e para 

a história do movimento psicanalítico. 
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3 ELABORAÇÕES PSICANALÍTICAS SOBRE A(S) 

HOMOSSEXUALIDADE(S): DA FUNDAÇÃO DA IPA AO FIM DA 

PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 

 

No capítulo anterior, pudemos acompanhar o desenvolvimento da 

psicanálise e o surgimento das explanações de Freud acerca da homossexualidade. Além 

disso, alguns acontecimentos importantes acompanharam as publicações freudianas, 

como a entrada de algumas figuras de destaque no movimento psicanalítico, que 

contribuíram, assim como Freud, para pensarmos as origens da homossexualidade a 

partir de um viés psicanalítico.  

No presente capítulo, continuaremos apresentando as teorias de Freud que 

foram surgindo ao longo de sua obra, cronologicamente, dialogando com 

acontecimentos relevantes em sua vida e da história da psicanálise e com a teoria de 

autores sobre os quais falamos no capítulo anterior, que destacamos como ilustrativos 

de psicanalistas que travaram uma importante interlocução com a teoria freudiana, 

contribuindo enormemente para seu desenvolvimento e ampliando a literatura 

psicanalítica sobre a homossexualidade. 

O estabelecimento do conceito de narcisismo se constituirá como um 

acontecimento importante nesse debate, e a Primeira Guerra Mundial será um fato 

histórico que trará consequências para a psicanálise, seja na vida dos autores citados, 

seja em sua produção teórica.  

 

3.1 A(s) homossexualidade(s) no contexto teórico e clínico dos conceitos de 

narcisismo e de paranoia 

 

Em 1910, Freud concretiza seu desejo de realizar um estudo sobre Leonardo 

da Vinci, anunciado a Jung já quando de seu retorno da viagem aos Estados Unidos: 

 

Tive uma inspiração depois da minha volta. O enigma do caráter de Leonardo 

da Vinci tornou-se-me subitamente claro. Com isso se poderia dar um 

primeiro passo no domínio em questão. Mas o material referente a L. é tão 

escasso que temo não ser capaz de demonstrar minha convicção com clareza. 

(FREUD, 1909/1976b, p. 307). 
 

Nesse texto, intitulado apropriadamente como Uma recordação de infância 

de Leonardo da Vinci (1910/2013a), de fato Freud se vale de poucos elementos 
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concretos da vida do gênio renascentista para desenvolver um estudo biográfico que, na 

verdade, vai se centrar em recordações da tenra infância relatadas pelo artista já adulto.  

Nesse ensaio, a questão da escolha autoerótica é explicada mais 

extensamente e Freud faz uma aposta ainda mais radical na definição da 

homossexualidade como “atividade emocional”: 

 

[...] a tradição efetivamente designa Leonardo como um homem de 

sentimentos homossexuais. Para nós é irrelevante se aquela acusação contra o 

jovem Leonardo era justificada ou não; não é a atividade real, mas a 

atividade emocional que determina se devemos conferir a alguém o atributo 

da inversão. (FREUD, 1910/2013a, p. 150, grifo nosso). 

 

Desse modo, diferencia práticas sexuais de escolha de objeto, esta última 

determinada, no ensaio, por ligações emocionais arcaicas. Freud aventa a ideia de que a 

essência da personalidade de Leonardo da Vinci se forma a partir de sua poderosa 

pulsão de pesquisa e da atrofia da vida sexual, restrita à chamada “homossexualidade 

ideal” (FREUD, 1910/2013a, p. 140): “O fato de ele ter conseguido sublimar em 

impulso à pesquisa a maior parte de sua libido, após a ânsia de saber ter atuado a serviço 

dos interesses sexuais na infância, seria o âmago e o segredo do seu ser.”11 (FREUD, 

1910/2013a, p. 140).  

Podemos sugerir que Freud estaria começando a se aproximar das suas 

novas incursões sobre as identificações. Em claro diálogo com seus textos anteriores, 

comentados no capítulo anterior de nosso trabalho, Freud retoma a ideia de que, atiçado 

pela curiosidade de ver a genitália da mãe, com propósitos de nela também encontrar 

um pênis, e a consequente frustração do menino ao se deparar com a realidade, sua 

ansiedade de ver o pênis da mãe é transformada em seu oposto, tornando-se uma 

repulsão, que pode ser, na puberdade, motivo de impotência psíquica, misoginia e 

permanente homossexualidade. Freud aponta, portanto, a relevância da ligação com a 

figura materna, ou de um representante do sexo feminino, para a gênese desse tipo de 

homossexualidade masculina, além de retomar a importância do pai no 

desenvolvimento da criança, acrescentando à hipótese da inibição a das identificações:  

 
11 A questão da sublimação é amplamente discutida no campo psicanalítico, retomada a partir de 

trabalhos contemporâneos, como o de Cruxên (2004, p. 22, grifo do autor), que argumenta: “Tal 

escolha se revelou correlativa a uma sublimação do tipo “o mais raro e mais perfeito”, o que podemos 

chamar de sublimação de excelência. Isto porque Leonardo colocou sua atividade pulsional a serviço 

da criação [...] Ao que tudo indica, o exercício da sexualidade foi secundário em sua vida. Ele chegou 

mesmo a declarar que a única coisa que tornava o ato sexual suportável era a beleza dos rostos 

envolvidos no enlace”.  
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Todos os nossos homens homossexuais tiveram, nos primeiros anos da 

infância (depois esquecidos), uma intensa ligação erótica numa pessoa do 

sexo feminino, geralmente a mãe, ligação essa provocada ou favorecida pela 

ternura excessiva da própria mãe e, além disso, sustentada pelo 

distanciamento do pai na vida da criança. [...] É como se a presença de um 

pai forte garantisse no filho a decisão certa na eleição do objeto, a escolha 

pelo sexo oposto. (FREUD, 1910/2013a, p. 165-166). 

 

A partir da ideia de fixação na mãe, Freud acrescenta uma nota de rodapé ao 

texto em 1919, abordando dois fatores que contribuem para o desvio sexual, não se 

limitando a eles: a fixação das necessidades amorosas na mãe e a capacidade de todo ser 

vivo fazer uma escolha homossexual, realizando-a pelo menos uma vez na vida e, em 

seu inconsciente, mantendo-se contra ela por meio de atitudes contrárias. 

Logo, o amor à mãe, continua Freud, vai sucumbir à repressão, isso se 

manifesta com o garoto se colocando no lugar da mãe, identificando-se com ela e 

fazendo uma escolha objetal pela via do “narcisismo” (1910/2013a, p. 167). Dessa 

forma, toma a si mesmo como modelo, fazendo uma escolha homossexual, retomando o 

autoerotismo, sendo os adolescentes que agora ama, na verdade, substitutos de sua 

própria pessoa infantil, amando-os como fora amado por sua mãe. 

 

[...] o indivíduo que assim se tornou homossexual permanece fixado 

inconscientemente na imagem-lembrança da mãe. Pela repressão do amor à 

mãe, ele a conserva em seu inconsciente e lhe permanece fiel. Quando parece 

correr atrás de garotos, na qualidade de amante, na realidade corre das outras 

mulheres, que poderiam torná-lo infiel. (FREUD, 1910/2013a, p. 167). 

 

Às hipóteses da bissexualidade, fixação e consequente inibição se 

acrescenta a questão das identificações primárias, com o que vai concordar Costa 

(1995), que, além de ressaltar a importância do texto biográfico de Leonardo da Vinci 

para uma teoria freudiana da homossexualidade, vai dizer que, com ele, Freud introduz 

as ideias de “identificação” e “identificação pela via do narcisismo”, o que será 

reafirmado em Psicologia das massas e análise do eu posteriormente. Ainda segundo o 

autor: 

 

Nos primeiros escritos, a inversão era descrita como uma disposição 

constitucional que assumia tais ou quais formas subjetivas, no mais puro 

estilo do raciocínio psiquiátrico do século XIX. No período de “Dora” e dos 

“Três Ensaios”, dissociou-se progressivamente da perversão constitucional e 

passou a ser vista como um resíduo da perversidade polimorfa precoce da 

criança ou das “correntes e fantasias masculina e feminina” que todos 

possuíam inconscientemente. A partir de “Sobre as teorias sexuais infantis” e 

do “caso Leonardo”, o salto foi enorme. A fantasia da ameaça de castração 

fizera Freud postular que o homossexual desejava outro homem porque via 
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nele “uma mulher com pênis”, desmontando [...] qualquer teoria sexual 

vigente no vocabulário ordinário. Mas foi com Leonardo que a 

homossexualidade afastou-se definitivamente da herança psicológico-

psiquiátrica do século passado. (COSTA, 1995, p. 213-214, grifo do autor).  

 

Roudinesco (2016) salienta que, no texto biográfico sobre Leonardo da 

Vinci, Freud atenta para a precocidade do laço com a mãe, ressaltando a importância 

simbólica que o autor destina também à mãe, e não apenas ao pai, na evolução da 

criança, atribuindo-lhe, portanto, um papel estruturante. “Com esse texto, Freud dava o 

toque final em sua concepção da família ocidental [...]” (ROUDINESCO, 2016, p. 194). 

É importante esclarecer também que, nessa ocasião, Freud (1910/2013a) 

tinha consciência de que estava tratando de um tipo muito específico de 

homossexualidade, sabendo, portanto, que outros tipos de homossexualidades eram 

derivados de processos distintos, prova disso é sua afirmação: “O que por motivos 

práticos é denominado ‘homossexualidade’ pode se originar de uma variedade de 

processos psicossociais de inibição, e aquele que distinguimos talvez seja um entre 

muitos, dizendo respeito a um só tipo de homossexualidade.” (FREUD, 1910/2013a, p. 

168, grifo do autor). 

Façamos um parêntese para relembrar aqui que, como vimos no capítulo 

anterior, Freud acrescentara ao texto Três ensaios uma nota de rodapé em 1910 acerca 

da escolha de objeto feita a partir de uma fixação na mulher, geralmente a mãe, levando 

a uma identificação com ela, tomando a si mesmo como objeto sexual, ideia melhor 

desenvolvida no texto sobre Leonardo da Vinci.  

Da fixação do amor da criança à mãe, Freud faz derivar não apenas a 

escolha homossexual. Ainda em 1910, em Um tipo especial de escolha de objeto feita 

pelo homem (1910/2013c), ele esclarece que, em decorrência da permanência da libido 

tanto tempo na mãe, nos futuros objetos do garoto, ficam impressas características dela, 

sendo tais objetos, portanto, substitutos maternos. Disso decorre que algumas 

“condições” são essenciais nessa escolha, sendo uma delas que a mulher tenha “má 

fama”, pairando sobre ela dúvidas quanto à fidelidade e constância. Freud (1910/2013c, 

p. 337) caracteriza essa escolha como “amor à prostituta”. 

Sobre as características do amante em relação ao objeto amoroso, Freud 

(1910/2013c) especificou que uma de suas características é a tendência de “salvar” a 

mulher amada do desamparo moral. Não abandonando-a, ele a salva, mantendo-a na via 

da “virtude”. Freud define: “Essa escolha de objeto peculiarmente determinada e a 
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conduta amorosa singular têm a mesma origem psíquica da vida amorosa da pessoa 

normal, vêm da fixação infantil de sentimentos ternos na mãe e representam um dos 

desenlaces de tal fixação.”12 (FREUD, 1910/2013c, p. 339). 

Já no ano seguinte, em 1911, a atenção de Freud volta-se para o estudo da 

paranoia, estabelecendo relação desta com a homossexualidade, que será inclusive 

debatida também por Ferenczi em alguns trabalhos do mesmo ano: Um Caso de 

Paranóia Deflagrada por uma Excitação da Zona Anal (1911/2002a), O Papel da 

Homossexualidade na Patogênese da Paranóia (1911/2002b) e O Homoerotismo: 

Nosologia da Homossexualidade Masculina (1911/1992b). Freud publica então seu 

importante trabalho Observações psicanalíticas sobre um caso de paranoia relatado em 

autobiografia (1911/2010a), o Caso Schreber, baseado no livro do ex-presidente da 

Corte de Apelação da Saxônia, Paul Daniel Schreber, Memórias de um doente dos 

nervos, de 1903.  

A hipótese freudiana sobre a eclosão do delírio de grandeza de Schreber se 

baseia na ideia da paranoia13 como uma defesa a um impulso homossexual no paciente. 

Através de seu delírio, Schreber se proclamava a pessoa que geraria um filho de Deus, 

dando origem a uma nova raça humana, dignificada. Freud (1911/2010a) interpreta que 

o impulso homossexual do paciente destinado ao seu primeiro médico era a 

revivescência de um impulso direcionado ao seu pai. O paciente era casado, e, segundo 

Freud, a presença da mulher era o que mantinha a libido homossexual controlada, mas, 

logo que esta se ausenta em uma viagem, o impulso irrompe e o paciente tem um 

“colapso nervoso” (FREUD, 1911/2010a, p. 61). “Em geral a pessoa oscila, toda a vida, 

entre sentimentos heterossexuais e homossexuais, e a frustração ou desilusão de um 

lado costuma empurrá-la para o outro.” (FREUD, 1911/2010a, p. 61). Freud assim se 

expressa para justificar que tal impulso tenha ganho importância na vida do paciente 

com 51 anos de idade, cuja atividade sexual com a esposa havia arrefecido. 

Freud (1911/2010a) entende que é justamente uma resistência à fantasia de 

desejo feminina (homossexual passiva), que irá erguer uma luta defensiva em forma de 

 
12 Avançamos até 1917, no texto O tabu da virgindade, para explicar que um processo semelhante ocorre 

com a menina quando fixa o objeto sexual no pai ou num irmão do sexo masculino, fazendo com que 

nenhum homem depois seja para quem ela de fato direciona sua libido, se não enquanto um substituto 

do pai. “O marido é sempre, digamos, um homem-substituto, jamais o homem certo. O primeiro lugar 

na capacidade amorosa da mulher pertence a outro, em casos típicos o pai; o marido tem, no máximo, o 

segundo lugar.” (FREUD, 1917/2013d, p. 380). 
13 Lacan (1955-1956/1988) faz uma interessante leitura do Caso Schreber em seu seminário dedicado às 

psicoses, que apontamos aqui como indicação de leitura, sem ter sido possível nos determos em sua 

análise, uma vez que isso fugiria dos propósitos de nosso trabalho. 
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delírio de perseguição, numa inversão: o indivíduo desejado (no caso o médico) passa a 

ser o perseguidor.  

É importante apontar que, aqui, Freud (1911/2010a) equivale 

homossexualidade passiva a desejo feminino. Costa (1995) problematiza que Freud ora 

associa a homossexualidade à feminilidade, ora à passividade, e ora iguala todos. Ele 

considera que a diversidade no uso dos termos feita por Freud se apresenta em outros de 

seus textos, como no Caso do homem dos lobos e no estudo sobre Leonardo da Vinci. 

Costa (p. 227, grifo do autor) critica:  

 

A dificuldade existia porque Freud não sabia dizer “qual o referente sexual 

inconsciente da homossexualidade masculina”. Em alguns momentos, o 

referente era a passividade; em outros a feminilidade e, em outros, a própria 

homossexualidade! [...] Não se sabia se os três eram sinônimos ou três 

formas de descrição de um mesmo evento ou desejo inconsciente.  

 

Tendo apresentado as elaborações freudianas sobre narcisismo e paranóia, 

até aqui, sigamos com a apresentação de teorizações de seus contemporâneos que 

dialogaram com essas temáticas, no que evidenciaremos um rico diálogo entre os 

psicanalistas desse período.  

 

3.2 O diálogo sobre a(s) homossexualidade(s) entre Freud e seus contemporâneos 

 

O ano de 1911 foi bastante rico na produção teórica psicanalítica. Traremos 

agora trabalhos de Otto Rank e de Sándor Ferenczi a fim de estabelecermos um diálogo 

com as teorias freudianas sobre a homossexualidade até aqui, especialmente com o 

desenvolvimento do tipo narcísico de escolha de objeto e com a importância dada à 

homossexualidade na constituição da paranoia. 

Rank (1911/2016) vai valer-se do que propôs Freud retomando a ideia do 

narcisismo como um estágio normal do desenvolvimento que marca a passagem do 

autoerotismo para o amor objetal. A inversão seria, então, a permanência nesse estágio 

de transição, o que determina sua futura orientação homossexual.  

O autor cita Freud, numa passagem em que este último explica que o jovem 

supera uma fase de fixação na mãe, mas se identifica com ela, tomando a si mesmo 

como objeto sexual, buscando homens semelhantes a si mesmo, amando-os como a mãe 

o amou. Rank (1911/2016) lamenta a falta de experiência da psicanálise para a 

compreensão da inversão nas mulheres, uma vez que “[...] as tendências homossexuais 
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latentes (inconscientes) na vida mental e amorosa das mulheres normais são 

aparentemente muito mais intensas e menos inibidas do que em geral se observa nas 

amizades entre homens, estas altamente sublimadas.” (RANK, 1911/2016, não 

paginado). 

Rank (1911/2016) apresenta em seu texto um caso de homossexualidade 

latente em uma mulher, através da análise de sonhos de uma analisanda. No primeiro 

sonho, relatado pelo autor, a analisanda admira algumas fotos, especialmente a de uma 

mulher lhe desperta bastante interesse, ela comenta: “Eu gostei muito do retrato e 

mergulhei meio que apaixonadamente nisso que essa imagem transmitia [...]” (RANK, 

1911/2016, não paginado). Essa paixão pela própria imagem, que inicialmente não era 

atribuída a si, mas à modelo do retrato, denuncia a ação do narcisismo na escolha de 

objeto de amor homossexual, dado que o investimento amoroso seria numa figura do 

mesmo sexo.  

Segundo Rank, a paciente retratada gostava de ver “belos retratos de 

mulheres” (RANK, 1911/2016, não paginado), mais até do que as mulheres reais, o que 

reflete seu interesse pelos traços de si mesma que reconhecia nestes retratos, denotando, 

por fim, uma dependência entre os interesses homossexuais e narcisistas, explica-nos o 

autor.  

 

Em todo caso, no entanto, parece que o Narcisismo, que surge de forma clara 

apenas na puberdade, influencia a escolha de objeto dirigindo-a antes para a 

própria pessoa, ao passo que a homossexualidade, igualmente manifesta de 

forma decisiva na puberdade, define o sexo do objeto amoroso a ser 

escolhido. (RANK, 1911/2016, não paginado).  

 

Daí o autor ler a primeira posição da moça como sendo bissexual, ou 

indiferenciada (RANK, 1911/2016, não paginado): ela teria passado, como é comum em 

um tipo de homossexualidade masculina, por um período de fixação na mãe, restando 

disso “sentimentos homossexuais inconscientes” (RANK, 1911/2016, não paginado). 

Essa imagem arcaica da mãe amada não vai mais poder ser reanimada nos objetos de 

amor, “[...] seja em razão da repressão da afeição a ela dirigida, seja em função da 

diferença de idade (beleza) [...]” (RANK, 1911/2016, não paginado); seria aqui, explica 

o autor, que o narcisismo atuaria, orientando a escolha de objeto para pessoas que 

tenham uma imagem de si próprias, levando em conta, como critérios, a beleza e a 

idade, resultando, para a analisante, em objetos que apresentem semelhanças com ela 

mesma, ou seja, a versão rejuvenescida da primeira pessoa amada: a mãe.  
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Rank (1911/2016) esclarece que essa tendência ligada ao rejuvenescimento 

e à paixão por si mesma expressam o desejo da paciente de permanecer sempre jovem, o 

que é característico de um certo grupo de homossexuais masculinos, que escolhem 

como objetos de amor sempre homens mais jovens, que caracterizam eles mesmos em 

determinado estágio da vida, eternizando a si mesmos no objeto. O autor, assim como 

Freud, tem o cuidado de assinalar que essas características se referem a um grupo 

específico de homossexuais, não todos, compactuando da ideia de que existe mais de 

um tipo de homossexualidade, vendo-a no plural. 

Podemos dizer que essa discussão empreendida por Rank (1911/2016) nos 

remete à elaboração freudiana sobre a etiologia da inversão que atribui a uma fixação na 

mulher, geralmente a mãe, identificando-se com ela ao final e tomando a si próprio 

como objeto sexual, tal como proposta por Freud no texto Uma recordação de infância 

de Leonardo da Vinci. 

Então, ele se remete a Freud e Isidor Sadger (1867-1942) ao identificar um 

grupo de “uranianas” (RANK, 1911/2016, não paginado) com fixação da tendência à 

inversão e escolha primária de objeto amoroso marcada pelo “[...] intenso recalque de 

uma forte fixação primária na mãe e pela identificação com ela estabelecida.” (RANK, 

1911/2016, não paginado). Tomando a própria mãe como modelo, as homossexuais se 

assemelhariam a um grupo de homens invertidos identificados por Freud e Sadger por 

apresentarem como mecanismo de escolha de objeto a própria mãe como modelo.  

O que podemos concluir com isso é que Rank, em suas elaborações acerca 

do narcisismo, empreende um vivo diálogo com Freud e seus contemporâneos. Sobre a 

homossexualidade, retoma a hipótese da escolha narcísica de objeto, evidenciando uma 

concordância com as proposições freudianas, todavia, revelando sua própria 

contribuição clínica, mostrando uma certa horizontalidade nas elaborações teórico-

clínicas psicanalíticas construídas em diálogos. 

Acerca de um tratamento para a homossexualidade, Costa (1995) defende 

que Rank acreditava na possibilidade de livrar os pacientes de seus conflitos neuróticos, 

removendo as inibições neuróticas que perturbavam suas vidas. Para ele, esse era o 

tratamento possível da homossexualidade. Com isso, entendemos que Rank estava em 

conformidade com o pensamento de Freud, e também de Ferenczi, como veremos mais 

à frente. 

Sándor Ferenczi, também em 1911, vai responder ao texto de Freud sobre 

Schreber, concordando com suas contribuições acerca da importância da inversão na 
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constituição da paranoia. Segundo Ferenczi (1911/2002a, p. 129), “[...] a doença era 

provocada pelo fracasso da sublimação social da homossexualidade.”. Em um outro 

trabalho, chega a afirmar que “[...] a paranóia talvez seja apenas uma deformação da 

homossexualidade.” (FERENCZI, 1911/2002b, p. 156), propondo ainda, a partir de 

casos clínicos, a ideia de “homossexualidade inconsciente e sublimada” (FERENCZI, 

1911/2002b, p. 159) para interpretar a dificuldade de um paciente em ter relações 

sexuais com a própria esposa; nas suas palavras: “[...] na paranóia, trata-se do 

ressurgimento da homossexualidade até então sublimada, da qual o ego se defende pelo 

mecanismo dinâmico da projeção.” (FERENCZI, 1911/2002b, p. 171, grifo do autor).  

Os homossexuais são definidos pelo autor da seguinte maneira, destacando 

como causa uma perturbação no desenvolvimento do indivíduo, assim como também o 

fizera Freud no texto sobre Leonardo da Vinci (1910/2013a): 

 

São indivíduos cujo desenvolvimento foi perturbado no nível da passagem do 

amor egocêntrico para o amor objetal e que, em conseqüência [sic] de uma 

fixação narcísica infantil e de causas posteriores fortuitas, recaíram no estágio 

de desenvolvimento da inversão sexual, estado que se tornou intolerável para 

a consciência deles e que os força a defender-se da perversão. (FERENCZI, 

1911/2002a, p. 129). 

 

Podemos também afirmar que essa teoria está em conformidade com a 

mesma ideia apresentada no trabalho sobre narcisismo de Otto Rank (1911/2016), 

reportada anteriormente.  

Em uma conferência realizada no III Congresso da Associação Psicanalítica 

Internacional, ocorrido em Weimar, em 1911, Ferenczi (1911/1992b) abordou a 

homossexualidade masculina e sua nosologia. Iniciou sua fala deixando claro que sua 

referência era a psicanálise; reportou-se à homossexualidade como uma tendência 

pulsional e referenciou Freud e Fliess para falar que todo ser humano passa por uma 

fase bissexual no decorrer de sua infância. Futuramente, seu componente homossexual 

vai ser recalcado; se parte dele escapar ao recalcamento, ou for insuficientemente 

recalcado, pode vir a manifestar-se em forma de sintomas neuróticos. Mais uma vez 

exemplificou, para ilustrar sua fala, que a paranoia era uma “[...] manifestação 

deformada da atração pelo seu próprio sexo.” (FERENCZI, 1911/1992b, p. 117). A 

concepção da bissexualidade discutida por Freud norteou o trabalho de Ferenczi, dando-

lhe subsídios para fazer suas próprias proposições, a exemplo da ideia de 

“ambissexualidade”, que significa “[...] a capacidade psíquica da criança de direcionar o 
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seu próprio erotismo – na origem sem objeto – para o sexo masculino, feminino ou os 

dois, de fixar-se não importa em que sexo, eventualmente nos dois.” (FERENCZI, 

1911/2002b, p. 171). 

Ainda segundo o autor (FERENCZI, 1911/1992b), Sadger e Freud são 

responsáveis por uma nova concepção da homossexualidade. Segue explicando que, 

através da análise de vários homossexuais, Sadger pôde constatar que 

 

[...] a existência de fortes tendências heterossexuais no começo da infância 

desses sujeitos, cujo “complexo de Édipo” (amor pela mãe, atitude de ódio 

em relação ao pai) manifestava-se, por outro lado, com particular intensidade. 

Segundo ele, a homossexualidade que se desenvolve ulteriormente nesses 

indivíduos é, na realidade, apenas uma tentativa de recriar a relação primitiva 

com a mãe. É a sua própria pessoa que o homossexual ama 

inconscientemente nos objetos do mesmo sexo, sobre os quais seu desejo 

recai, e ele próprio desempenha (sempre inconscientemente) o papel 

feminino e efeminado da mãe. (FERENCZI, 1911/1992b, p. 117-118, grifo 

do autor). 

 

Ferenczi retoma aqui a tese freudiana sobre uma fase narcísica do 

desenvolvimento de todo ser humano. Tal estágio se situa após o estágio de 

autoerotismo e antes da escolha de objeto propriamente dita: 

 

[...] antes da escolha propriamente dita de um objeto de amor do mundo 

exterior, todo ser humano se toma a si mesmo por objeto de amor, reunindo 

erotismo até então autísticos numa unidade, um Ego amado. Os 

homossexuais estão apenas mais fortemente fixados que os outros nesse 

estágio narcísico; o amor deles está condicionado a vida inteira por um órgão 

genital semelhante ao deles. (FERENCZI, 1911/1992b, p. 118).  

 

O autor defende, contudo, que, apesar de sua importância, isso não 

explicaria a particularidade que constitui a sexualidade e as experiências que formam a 

base da homossexualidade manifesta. Pode-se observar a sua preocupação em não tomar 

essa hipótese como universal, posto que a sexualidade humana em sua complexidade é o 

pressuposto de qualquer posição tomada, a homossexualidade uma delas.  

Ferenczi (1911/1992b, p. 118, grifo do autor) problematiza ainda:  

 

Sempre tive a impressão de que, em nossos dias, aplicava-se o termo 

“homossexualidade” a anomalias psíquicas demasiado diferentes e 

fundamentalmente sem relação alguma entre si. A relação sexual com o seu 

próprio sexo é apenas, com efeito, um sintoma, e esse sintoma tanto pode ser 

a manifestação de doenças e transtornos muito diversos do desenvolvimento, 

como uma expressão da vida psíquica normal. Portanto, era pouco provável, 

de imediato, que tudo o que se designa hoje pelo termo genérico de 

“homossexualidade” pertencesse realmente a uma só entidade clínica  
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Podemos apreender que sua posição antecipa uma discussão proposta nos 

dias de hoje quanto às limitações, inclusive valorativas, impostas pela hipótese que 

associa homossexualidade e perversão, por exemplo. Mais ainda, avança na direção de 

diferenciar sintoma de estrutura. De modo que irá preferir usar o termo “homoerotismo” 

ao invés de “homossexualidade”, pelo primeiro denotar o caráter psíquico da pulsão ao 

invés do caráter sexual que o segundo evidencia. Cabe aqui lembrarmos que, no 

capítulo anterior deste trabalho, apresentamos o momento em que Freud cita Ferenczi e 

adota essa teoria numa nota de rodapé acrescentada ao texto Três ensaios, em 1920.  

Ferenczi (1911/1992b) propõe que somente o homoerótico do tipo passivo 

merece a designação de invertido, por ser apenas ele quem vai manifestar uma inversão 

dos caracteres psíquicos (e algumas vezes físicos) normais, constituindo-se assim como 

um estágio “intermediário”. Ele justifica que o homoerótico que se sente mulher nas 

suas relações com homens é um invertido quanto ao seu próprio Ego, o que ele 

denomina de “[...] homoerostismo por inversão do sujeito, ou mais simplesmente 

‘homoerotismo de sujeito’” (FERENCZI, 1911/1992b, p. 119, grifo do autor). Ao 

descrever as preferências desse tipo de homossexual, propõe: “[...] sente-se de 

preferência atraído por homens maduros, fortes, e mantém com as mulheres relações 

amistosas, por assim dizer fraternas.” (FERENCZI, 1911/1992b, p. 119). Além disso, o 

homoerótico subjetivo sente-se bem em seu papel passivo e, como descreve o autor, isso 

não gera nele grandes conflitos psíquicos. Seu amor é descrito ainda como feminino, 

não existindo superestimação sexual, não costumando ser muito apaixonado, só 

esperando do amante que este reconheça suas boas características.  

A esse tipo descrito, o autor vai contrapor o que ele denomina como o 

verdadeiro homossexual ativo, “[...] homoerótico por inversão do objeto de amor ou, 

mais simplesmente, um homoerótico de objeto.” (FERENCZI, 1911/1992b, p. 119, 

grifo do autor). Descreve um indivíduo que se sente como um homem sob todos os 

aspectos, costumando ser enérgico, ativo e não ser afeminado, nem psíquica nem 

fisicamente. Detalha que, ao contrário do tipo de sujeito, o tipo de objeto “[...] interessa-

se quase exclusivamente pelos rapazinhos delicados, de modos afeminados, e revela, a 

respeito das mulheres, uma antipatia acentuada, às vezes até uma aversão pouco ou nada 

dissimulada.” (FERENCZI, 1911/1992b, p. 119). O indivíduo desse tipo está sempre 

atormentado pela consciência de sua “anomalia” (FERENCZI, 1911/1992b, p. 120). 

Segue descrevendo que esse tipo está sempre insatisfeito sexualmente, sente remorsos e, 

quanto ao objeto sexual, superestima-o. Por conta de conflitos gerados por sua 
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condição, busca ajuda médica. Muda constantemente de parceiro por repetidas 

decepções dolorosas e por estar o tempo todo em busca de um ideal amoroso. As 

características dos dois tipos fazem com que eles, quando se encontram, formem um 

par.  

Ferenczi (1911/1992b) explica ainda, em uma nota de rodapé, que entende 

virilidade como atividade (agressividade) da libido, e feminilidade como passividade 

(tendência para o recalcamento), narcisismo e intuição. Entendimento muito semelhante 

também aparece em alguns trabalhos de Freud (1905/2017a; 1911/2010a, por exemplo), 

como referimos anteriormente. 

O autor conclui então que o homoerotismo de sujeito é, de fato, um 

autêntico “[...] estágio sexual intermediário [...] portanto, uma pura anomalia do 

desenvolvimento. O homoerotismo de objeto, pelo contrário, é uma neurose, uma 

neurose obsessiva.” (FERENCZI, 1911/1992b, p. 121, grifo do autor). Aponta que 

ambos possuem “anfierotismo”, traduzido por ele como “[...] investimento dos dois 

sexos ou da relação com os dois pais pela libido.” (FERENCZI, 1911/1992b, p. 121), 

vindo a diferenciarem-se posteriormente no decorrer da evolução.  

Ferenczi (1920/1993), em um comentário a uma nova edição do texto Três 

ensaios, de Freud, explicita que a concordância de Freud com sua teoria do 

homoerotismo de sujeito e de objeto fez com que refletisse sobre o fato de Freud não ter 

concordado com o uso do termo “neurose obsessiva” ao referir-se ao homoerotismo de 

objeto, avaliando que deveria ter se limitado a classificar o homoerotismo de objeto 

simplesmente como “neurose”. Mais um claro exemplo de como o diálogo horizontal 

das produções teóricas dos autores interfere no desenvolvimento de suas próprias 

teorizações.  

Ainda sobre o homoerótico de objeto, o autor vai remontar ao início da 

infância as evidências da inversão:  

 

Desde sua mais tenra infância, ele se imagina na situação de sua mãe e não na 

de seu pai; desenvolve cedo um complexo de Édipo invertido; deseja a morte 

da mãe para ocupar o lugar dela junto ao pai e desfrutar de seus direitos; 

deseja ardentemente os vestidos, as jóias [sic] dela e, bem entendido, sua 

beleza e toda a ternura que lhe testemunham; sonha em ter filhos, brinca com 

bonecas e gosta de vestir-se de mulher. Sente ciúmes da mãe, exige toda a 

afeição do pai para ele, preferindo admirar a mãe como uma bela coisa de que 

é ciumento. (FERENCZI, 1911/1992b, p. 121, grifo do autor). 

 

O autor ainda atribui a esse tipo a influência de fatores externos:  
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“Filhos únicos” mimados, queridinhos que crescem num meio 

exclusivamente feminino, rapazes criados como meninas, porque nasceram 

no lugar de uma filha muito desejada, têm muito mais probabilidades de ser 

invertidos no que se refere ao seu caráter sexual, se apresentarem a 

predisposição correspondente. (FERENCZI, 1911/1992b, p. 121, grifo do 

autor). 

 

Numa nota de rodapé, acrescenta ainda a ausência do pai, seja por abandono 

ou anonimato, como sendo frequente em homoeróticos. Freud (1905[1915]/2017a) 

também aponta essa influência como sendo importante para o desenvolvimento psíquico 

da criança em relação à escolha homossexual.  

Ferenczi (1911/1992b) vai então desvelar os mecanismos por trás do 

homoerotismo viril, ou seja, o de objeto, explicando que, desde a mais tenra idade, são 

agressivos no plano sexual, com fantasias edipianas “normais” (FERENCZI, 

1911/1992b, p. 123), que culminam em planos de agressão sexual sádica à mãe (ou 

substituta) e desejos de morte cruel ao pai, seu rival no amor pela mãe. Apresentam, 

além da agressividade, interesse de saber (intelectualidade) bastante aflorado, chegando 

a elaborar uma série de teorias sexuais14, que servirão de fundamento para as ideias 

obsessivas que desenvolverão posteriormente. São marcados por um forte erotismo anal 

e coprofilia acentuada. Na puberdade, sua inclinação é para o outro sexo, contudo, a 

mais leve reprimenda de alguém com autoridade passa a lhe despertar o medo da 

mulher, fazendo com que ele passe a dirigir sua libido agora para pessoas do mesmo 

sexo. 

Sobre a cura desse tipo de homoerotismo, Ferenczi explica que 

 

Na relação de transferência com o médico, o homoerótico de objeto repete a 

gênese de sua doença. Se a transferência é positiva desde o início, “curas” 

inesperadas podem produzir-se muito rapidamente; mas, ao menor conflito, o 

paciente recai no seu homoerotismo e é somente então, no momento em que 

sobrevém a resistência, que começa a análise propriamente dita. 

(FERENCZI, 1911/1992b, p. 124, grifo do autor). 

 

Se ela se inicia negativa, exemplifica com o caso de pacientes que só 

procuram tratamento por influência dos pais, é difícil iniciar-se um trabalho verdadeiro. 

Contudo, sua experiência clínica o leva a acreditar que esse tipo obsessivo de 

homoerotismo é suscetível de tratamento, assim como é possível tratar uma neurose 

obsessiva. Entretanto, acredita que isso exigiria anos de trabalho e mesmo ele não 

 
14 Sobre a pulsão de saber e a elaboração de teorias sexuais infantis, ver, de Freud, Três ensaios sobre a 

teoria da sexualidade, de 1905, Sobre as teorias sexuais infantis, de 1908, e Uma recordação de 

infância de Leonardo da Vinci, de 1910. 
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conseguira chegar a tal resultado, apenas pôde proporcionar a seus pacientes melhoras, 

como redução da atitude hostil com as mulheres e controle da compulsão da satisfação 

homoerótica. Sua crença na cura desse tipo de homoerotismo é atribuída ao sucesso no 

despertar da potência com as mulheres, ou seja, substituição do homoerotismo exclusivo 

pelo anfierotismo, como um redespertar da bissexualidade. Essa concepção também 

aparece em Freud, explicitamente na Carta a uma mãe americana, de 1935, que será 

apresentada no próximo capítulo, em que afirma não ser possível prometer a abolição da 

homossexualidade; o que ele pôde constatar em sua experiência foi o desenvolvimento 

dos germes heterossexuais que persistem em todos os homossexuais; contudo, afirma 

que, na maioria dos casos, isso não é mais possível (FREUD, 1935 apud DRESCHER, 

2013).  

Sobre o ato homoerótico ativo, Ferenczi (1911/1992b) explica que funciona 

como uma falsa obediência a posteriori da interdição parental, pois, relacionando-se 

com outros homens, o sujeito deixa de disputar com o pai pelo mesmo objeto sexual e 

pode ainda dar vazão a fantasias inconscientes, aos seus desejos heteroeróticos 

interditos. E ainda “[...] serve à fantasia edipiana primitiva, com a significação de ferir e 

conspurcar o homem.” (FERENCZI, 1911/1992b, p. 125). 

Ao fim do seu texto, o autor vai evidenciar suas diferenças com Freud; 

trazemos aqui as palavras de Ferenczi (1911/1992b, p. 126, grifo do autor):  

 

Ao descrever o homoerotismo de objeto como sintoma neurótico, encontro-

me em oposição a Freud que, em sua “teoria da sexualidade” define a 

homossexualidade como uma perversão, e a neurose, como o negativo da 

perversão. Contudo, a contradição é apenas aparente. As “perversões”, ou 

seja, as fixações em objetivos sexuais primitivos ou passageiros, podem 

muito bem ser postas a serviço de tendências neuróticas ao recalcamento e, 

neste caso, uma parte da perversão autêntica (positiva), neuroticamente 

exagerada, representa ao mesmo tempo o negativo de uma outra perversão. É 

precisamente o caso do “homoerotismo de objeto”. O componente 

homoerótico, que normalmente nunca falta, é neste caso superinvestido por 

uma massa de afetos que, no inconsciente, dizem respeito a uma outra 

perversão recalcada, a saber, um heteroerotismo cuja força é tal que ele é 

incapaz de ter acesso à consciência.  

 

Ferenczi (1911/1992b, p. 128) deixa claro seu posicionamento frente à 

homossexualidade:  

 

Acho natural e fundamentada na organização psicofísica dos sexos, que o 

homem prefira a mulher ao seu próprio sexo; o que pelo contrário não 

considero natural nem fundamentado é que ele deva rejeitar os homens e 

adorar as mulheres com exagero compulsivo. 
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O autor trata como sendo do plano do natural a preferência pelo sexo 

oposto, mesmo admitindo que existam no homem desejos que tendem para o afeto entre 

parceiros do mesmo sexo. Contudo, o autor afirma em seguida (1911/1992b) que as 

mulheres dificilmente vão conseguir suprir as exigências de satisfação das necessidades 

homoeróticas do homem como seus companheiros, daí serem tão frequentes o que ele 

chama de “infortúnios conjugais” (FERENCZI, 1911/1992b, p. 128).  

Sobre a cura do homoerotismo de sujeito pela psicanálise, Ferenczi 

concorda com Freud ao afirmar:  

 

[...] cumpre considerar a inversão (o homoerotismo de sujeito) um estado 

impossível de curar pela psicanálise (ou, de modo geral, por toda e qualquer 

forma de psicoterapia). Entretanto, a psicanálise não deixa de exercer alguma 

influência sobre o comportamento do paciente; ela suprime sintomas 

neuróticos que acompanhavam, por vezes, a inversão, em especial a angústia, 

freqüentemente [sic] considerável. (FERENCZI, 1911/1992b, p. 122). 
 

As hipóteses sobre a bissexualidade constitutiva e a parada no narcisismo 

vão figurar entre as teorias defendidas por Ferenczi em claro e explícito diálogo com os 

construtos teóricos freudianos, acrescentando uma discussão sobre homoerotismo de 

sujeito e de objeto que será apreciada por Freud, fazendo avançar o pensamento sobre o 

tema e as discussões empreendidas por ambos. 

Como dito anteriormente, 1911 foi um ano importante para a produção 

psicanalítica, especialmente sobre a homossexualidade, em que o conceito de escolha 

narcísica de objeto circulou em um profícuo diálogo entre os psicanalistas. 

Costa (1995) avalia que Sándor Ferenczi e Otto Rank, até os anos 30, foram 

quem, de fato, acrescentaram algo à teoria da homossexualidade proposta por Freud. 

Talvez ainda não tenhamos investigado de forma suficiente a produção teórica nas três 

primeiras décadas do movimento psicanalítico, mas podemos, desde já, inferir a 

dialogicidade dos temas que interessaram aos psicanalistas de primeira hora. Sabe-se 

ainda que é necessário pensar uma teoria sempre em movimento, que esteja em 

constante expansão e que não se feche em definições restritivas, sem possibilidade de 

serem revistas.  
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3.3 O Comitê Secreto e o “controle” da psicanálise por seus integrantes 

 

Avancemos, pois, para o ano de 1912, quando, juntamente com Hanns 

Sachs (1881-1947), Otto Rank cria a Revista Imago, encarregada da aplicação da 

psicanálise às ciências humanas (FREUD, 1914/2012a). Tal empreendimento, além de 

reforçar o engajamento de Rank na causa freudiana, favoreceu o diálogo da psicanálise 

com outras áreas do conhecimento, intuito visado por Freud desde a fundação da IPA, 

de não limitar a aplicação de seu método ao saber médico, mas que dialogasse com 

outras áreas do conhecimento. Tal ideia vai ser melhor desenvolvida por ele em seu 

texto A questão da análise leiga: diálogo com um interlocutor imparcial, de 1926, 

retomado no próximo capítulo de nosso trabalho. 

Outro fato importante para a questão da institucionalização da psicanálise 

foi a criação, também em 1912, do Comitê Secreto. Jones (1979) nos conta que ele 

mesmo propôs a formação do grupo composto por analistas próximos de Freud, de 

confiança, uma espécie de “Velha Guarda” ao redor dele, que pudesse prover-lhe 

conforto e segurança no caso de novas dissensões, a exemplo das ocorridas com Adler e 

Stekel, e mesmo fornecer-lhe bibliografia que pudesse rebater críticas formuladas contra 

a psicanálise. O acordo entre eles incluía a obrigação de compartilhar com o grupo 

textos que eventualmente propusessem teorias que se distanciassem dos princípios 

fundamentais psicanalíticos (tais como repressão, inconsciente, sexualidade infantil, 

etc.) a fim de serem discutidos pelo grupo antes de serem publicados (GAY, 2017; 

JONES, 1979). Abraham, Ferenczi, Jones, Rank e Sachs compuseram o primeiro grupo, 

que foi complementado em 1919 com Max Eitingon (1881-1943), por sugestão do 

próprio Freud (JONES, 1979).  

Freud, segundo Jones (1979), recebeu a sugestão de formação do grupo de 

forma entusiasmada, ao que declara a Jones, em carta:  

 

O que capturou imediatamente minha imaginação é a sua idéia da formação 

de uma sociedade secreta composta dos melhores e dos mais dignos de 

confiança entre os nossos, a fim de cuidarem do desenvolvimento ulterior da 

Psicanálise e de defenderem a causa contra as pessoas e os acidentes quando 

eu não mais existir... (FREUD, 1912 apud JONES, 1979). 

 

Recebido o aval do pai da psicanálise, o grupo então se reuniu formalmente 

pela primeira vez no verão de 1913, ocasião na qual Freud presenteou cada membro 

com um entalhe grego antigo de sua coleção pessoal, que foram logo cravados em anéis 
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de ouro pelos membros, o que deu ainda mais caráter de sociedade secreta para o grupo. 

Jones, além de fundador, passou a ser o Presidente do Comitê (JONES, 1979).  

O grupo só foi dissolvido em 1927 (ROUDINESCO; PLON, 1998), não sem 

antes ter participação ativa em um episódio relacionado à homossexualidade e sobre o 

qual falaremos mais à frente. A avaliação de Jones (1979, p. 504) é a de que “O Comitê 

funcionou perfeitamente bem durante, pelo menos, dez anos, o que é de considerar-se 

notável, tendo-se em conta um organismo tão heterogêneo.”. 

Voltando ao ano de 1912, temos a publicação do texto Sobre a mais comum 

depreciação na vida amorosa, de Freud. Lá, Freud (1912/2013e) vai afirmar que a 

fixação no amor da mãe, ou mesmo de uma irmã, predispõe o homem à impotência 

psíquica. Como explicação, ele fornece a ideia de uma falha no desenvolvimento da 

pulsão sexual, que não une suas vertentes “terna” e “sensual” (FREUD, 1912/2013e, p. 

359), a primeira oriunda dos primeiros cuidados maternos, e a segunda originária da 

puberdade, efeito da continuidade da corrente terna, que incorpora elementos de 

sexualidade. Dessa forma, essa falha impede que o homem ame e tome sexualmente o 

mesmo objeto, pois ele faz essa nítida separação entre as duas correntes, sendo o 

resultado disso a impotência. “Quando amam, não desejam, e quando desejam, não 

podem amar.” (FREUD, 1912/2013e, p. 352). Assim sendo, depreciam o objeto de amor 

para conseguir tomá-lo sexualmente. 

Esse texto de 1912 é importante por abordar uma das principais 

características da pulsão sexual: seu caráter de não satisfação, que exige que o indivíduo 

busque realização em âmbitos outros que não apenas o sexual, como através de 

manifestações artístico-culturais, ou seja, por meio da sublimação, que lhe permite uma 

parcela de satisfação a partir da renúncia feita em função dos ditames da vida em 

sociedade, como já explicado anteriormente. 

 

[...] a insatisfação cultural é a consequência necessária de certas 

peculiaridades que o instinto sexual adquiriu sob a pressão da cultura. Mas a 

própria incapacidade do instinto sexual produzir plena satisfação, tão logo se 

submete às primeiras exigências da cultura, torna-se fonte das mais 

grandiosas realizações culturais, obtidas através da sublimação cada vez 

maior de seus componentes instintuais. (FREUD, 1912/2013e, p. 362).  

 

Ainda em 1912, tivera início uma série de conflitos entre Freud e Jung, que 

se estenderam por aproximadamente dois anos, em um movimento de ruptura que se 

iniciou em 1912, mas se concretizou em 1913, ainda tendo repercussões em 1914, com 
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a exoneração de Jung da presidência da IPA (JONES, 1979). Em 1911, já tinha se dado 

o afastamento de um importante nome dentro do movimento, Alfred Adler, seguido de 

Stekel, no ano seguinte (ROUDINESCO; PLON, 1998). Freud analisará, em texto 

autobiográfico (1925/2011c), que tais movimentos de separação, exemplificados por ele 

com Adler e Jung, passaram pela psicanálise sem lhe causar danos. Em sua avaliação, 

os que se mantiveram fiéis ao movimento psicanalítico excedem os que desertaram dele. 

Essas questões são importantes por mais uma vez denunciarem o caráter político de uma 

teoria que, como um corpo vivo, mantém sua produtividade em função das partes que 

lhe são integradas e que lhe são amputadas.  

Esses movimentos separatistas abalaram Freud de forma pessoal, posto que 

ele depositava em Jung a esperança de, por exemplo, um sucessor, tratando-o como o 

“príncipe herdeiro” da psicanálise (FREUD, 1909/1976c, p. 268). Perder alguém de 

tamanha importância dentro do movimento exigia dele um firme posicionamento, que, 

mais do que nunca, precisava rebater teoricamente seus adversários, especialmente 

porque era a esse nível que as desavenças se explicitavam, ou seja, como discordâncias 

sobre pontos da teoria que faziam com que os pensamentos fossem antagônicos entre 

seus defensores.  

Não deixemos de citar ainda que, entre 1912 e 1913, Freud publicou na 

revista Imago, segundo Roudinesco e Plon (1998), os quatro ensaios que compõem o 

livro Totem e tabu, publicado em 1913, no qual explica a origem da moralidade a partir 

dos dois tabus do totemismo: o assassinato do pai e a proibição do incesto. Sobre o 

segundo, ele justifica que surgiu de questões práticas ligadas à necessidade sexual logo 

após o assassinato do pai totêmico, aquele que detinha o acesso sexual a todas as fêmeas 

do bando, privando os filhos de desfrutar delas. Os filhos, então, resolveram instituir o 

incesto como forma de viverem juntos, uma vez que todos queriam gozar dos 

privilégios do pai morto e ter acesso a todas as mulheres do bando. Não existindo um 

que pudesse assumir o papel do pai, renunciavam às mulheres que desejavam e pelas 

quais eliminaram o pai. “Assim salvaram a organização, que os havia fortalecido e que 

pode ter se baseado em sentimentos e atividades homossexuais que teriam surgido entre 

eles no tempo da expulsão.” (FREUD, 1913/2012b, p. 220).  

Destacamos aqui a importância desse texto para a reflexão acerca dos 

sentimentos e atividades homossexuais que teriam se originado a partir da formação do 

grupo de membros expulsos da comunidade que viviam com as mulheres e o pai. Tais 

sentimentos e atividades homossexuais estariam na origem da formação de grupos tais 
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quais os grupos de trabalho, como bem o previne Ferenczi (1910/2011) em seu texto de 

proposição de formação da IPA. 

Em 1913, duas sociedades psicanalíticas são fundadas, contribuindo para a 

internacionalização da psicanálise, e mesmo para a sua institucionalização: a Sociedade 

Psicanalítica Húngara, por Ferenczi, e a Sociedade Psicanalítica de Londres, por Ernest 

Jones (KUPERMANN, 2014). 

Também em 1913, Freud publica A predisposição à neurose obsessiva 

(1913/2010b), onde fala em predisposição à homossexualidade na fixação na fase pré-

genital, em que a ênfase está posta no erotismo anal. Todavia, em Caráter e erotismo 

anal, como mostramos no capítulo anterior, Freud (1908/2015d) afirma que o “caráter 

anal” acentuado de algumas pessoas, revelado em sua personalidade ordeira, 

parcimoniosa e obstinada, não tem necessariamente relação com o uso da região anal 

como zona erógena, feita, por exemplo, por alguns homossexuais. Entendemos com isso 

que Freud está diferenciando modos distintos de homossexualidades: uma por uma 

fixação na fase sádico-anal, pela qual todas as crianças passam; e outra relacionada a 

“certos homossexuais” que fazem uso da zona anal de forma erógena. Isso reforça a 

ideia de que Freud trabalha com uma pluralidade de homossexualidades, cujas origens 

não podem se limitar a uma só causalidade.  

A partir do ano seguinte, o mundo, especialmente a Europa, vai passar por 

uma série de transformações decorrentes do início da Primeira Guerra Mundial, em 

1914, que se estenderá até 1918, com implicações diretas na vida de Freud e de seus 

seguidores, definindo novos contornos para a psicanálise e sua produção teórica, que, 

contudo, não se extinguirá. 

 

3.4 As implicações da Primeira Guerra para o movimento psicanalítico e para a 

produção teórica psicanalítica sobre a(s) homossexualidade(s) 

 

Com o ano de 1914, chega a Primeira Guerra Mundial. A avaliação de 

Freud (1925/2011c) foi de que a guerra não prejudicou a Associação Internacional. 

Contudo, suas principais atividades foram suspensas, além de ter consequências diretas 

em seu trabalho e em sua vida pessoal, como nos conta Peter Gay (2017, p. 357): 

  

Antes de acabar, seus três filhos tinham participado em combates, e dois 

deles em diversos. E mais, a eclosão das hostilidades praticamente arruinou 

sua atividade clínica; os pacientes em potencial foram recrutados para o 
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serviço militar ou estavam pensando mais sobre a guerra do que sobre suas 

neuroses. 

 

Além dos pacientes, os próprios psicanalistas foram recrutados para a 

guerra. Freud declarou estar se correspondendo nesse período de guerra com cinco de 

seus psicanalistas mais próximos: Abraham, Ferenczi, Jones, Rank e Sachs (JONES, 

1979). Sobre o envolvimento de alguns deles na guerra, apenas Rank foi obrigado a uma 

participação mais direta na artilharia pesada na Cracóvia (ROUDINESCO, 2016). 

Segundo Jones (1979), Abraham demorou a entender a gravidade da guerra. Roudinesco 

(2016) nos relata que, no dia em que a Alemanha declara sua entrada nos combates, 

Abraham ainda apostava que nenhuma superpotência declararia guerra a outra. 

Contudo, em 1915, ele é convocado a trabalhar como cirurgião em um hospital da 

Prússia Oriental. A autora nos conta ainda que Ferenczi também foi convocado, vindo a 

ser incorporado inicialmente como médico-major nos hussardos húngaros e, 

posteriormente, em Budaspeste, em um hospital militar, como psiquiatra. Chegou 

mesmo a tratar, montado em um cavalo, um oficial em estado de choque atingido por 

estilhaços de granada. Apesar de seu envolvimento na guerra, recebeu visitas do mestre, 

que, por diversas vezes, saíra de Viena nesse período (ROUDINESCO, 2016).  

Freud, apesar da guerra, não interrompera por completo o desenvolvimento 

de suas atividades laborais, apesar das drásticas mudanças que aconteceram no 

movimento psicanalítico por conta dos conflitos. A análise de Roudinesco (2016, p. 

204) é a seguinte: “Analogamente, a guerra deslocou para outro cenário os conflitos 

internos à psicanálise, compelindo, ao mesmo tempo, os freudianos a desistir de seus 

congressos, cessar suas atividades, suspender sua correspondência e suas produções 

editoriais.”. 

Posteriormente, Freud (1925/2011c) avaliará como efeito positivo da guerra 

o aumento do interesse pela psicanálise na Alemanha e nos países da Europa Ocidental, 

que passaram a observar os neuróticos de guerra, atribuindo, finalmente, importância à 

psicogênese nos distúrbios neuróticos, popularizando alguns conceitos como “o ganho 

obtido com a doença” e “a fuga para a doença” (FREUD, 1925/2011c, p. 141). Computa 

também a construção de uma policlínica psicanalítica em Berlim, por Max Eitingon, em 

1920, às consequências da guerra. Kupermann (2014) afirma que, em 1919, Ferenczi já 

havia criado um instituto em Budapeste com fins de formação, mas este fora liquidado 

pela contrarrevolução húngara.  
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Gay (2017) avalia ainda que, para além dos prejuízos que foram 

posteriormente contabilizados por Freud, a guerra anunciava um perigo para a 

sobrevivência da própria psicanálise: a não realização do congresso de 1914 e o 

recrutamento de psicanalistas foram os primeiros sinais de perda. Seguidos de 

publicações canceladas, redução dos encontros de sociedades psicanalíticas como a de 

Viena, que costumava se reunir sistematicamente toda semana. Freud (apud GAY, 

2017, p. 358) comenta em uma carta a Jones, no Natal do primeiro ano de guerra: “Eu 

não me iludo: a primavera de nossa ciência foi bruscamente interrompida, estamos nos 

encaminhando para um período ruim; que um vento mais favorável permita atiçá-la 

novamente.”. E a Lou Andreas-Salomé (FREUD, 1914 apud GAY, 2017, p. 360) 

desabafa: “Não tenho dúvidas de que a humanidade vai superar esta guerra também, 

mas tenho por certo que eu e meus contemporâneos não veremos mais o mundo com 

alegria. É vil demais.”.  

Roudinesco (2016) analisa que a guerra trouxe com ela o fim de um período 

venturoso pós-viagem à América e de paixão por Jung. Isso tinha ficado no passado, e 

as consequências para a produção teórica de Freud se manifestaram em uma reforma de 

seu sistema de pensamento.  

Ainda em 1914, em Introdução ao narcisismo, Freud (1914/2010c) propõe 

o conceito de narcisismo primário para caracterizar a forma primeira de escolha objetal 

centrada na mulher que cria o indivíduo e na sua própria imagem, podendo qualquer um 

deles ser dominante na configuração posterior de sua escolha objetal definitiva. Freud 

entende que tal escolha é feita tomando seus objetos das primeiras experiências de 

satisfação, objetos esses relacionados às funções vitais de autoconservação, como por 

exemplo a amamentação, de onde advém a comum escolha da mãe como primeiro 

objeto sexual, caracterizando a escolha de tipo “de apoio”15. A escolha “narcísica” 

Freud atribui àqueles cujo desenvolvimento libidinal sofreu algum tipo de perturbação, 

caso de pervertidos e homossexuais, que se baseiam não na mãe como objeto, mas em si 

mesmos. Nas palavras de Freud (1914/2010c, p. 33): “[...] o ser humano tem 

originalmente dois objetos sexuais: ele próprio e a mulher que o cria, e nisso 

pressupomos o narcisismo primário de todo indivíduo, que eventualmente pode se 

expressar de maneira dominante em sua escolha de objeto.”. Nesse momento, Freud 

 
15 Esse tipo de escolha foi traduzido em outras edições do texto de Freud como do tipo “anaclítico” ou “de 

ligação” (FREUD, 1914/2006d) e por “veiculação sustentada” (FREUD, 1914/2004, grifo do autor). 
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sustenta a ideia de perturbação do desenvolvimento libidinal para caracterizar a 

homossexualidade.  

Durante os anos da guerra, Freud se ocupara também em escrever os textos 

que compõem o que ele mesmo nomeia de sua metapsicologia (FREUD, 1915/2010d; 

1920/2010e; 1925/2011c), textos importantes que vão sedimentar as bases dos 

processos psíquicos a partir de uma perspectiva topológica, dinâmica e econômica 

(FREUD, 1915/2010d; 1925/2011c), entre eles: Os instintos e seus destinos, A 

repressão, O inconsciente, Complemento metapsicológico à teoria dos sonhos e Luto e 

melancolia. Embora os dois últimos só tenham sido publicados em 1917, todos foram 

iniciados pelos idos de 1915 (ROUDINESCO; PLON, 1998). 

Apesar de ter sido convocado a trabalhar na Guerra em 1915, Abraham não 

parou de produzir, inclusive, uma valiosa contribuição para a psicanálise data de 1916: 

O primeiro estágio pré-genital da libido. Abraham (1916/1970a) inicia o texto fazendo 

um diálogo com o Três Ensaios sobre a teoria da sexualidade, de Freud, enaltecendo 

sua validade para o estudo da sexualidade infantil, sendo, ainda em 1916, em sua 

opinião, a obra padrão sobre o assunto. Retoma então a divisão de Freud de estágios 

pré-genitais da libido, vindo a desenvolver uma série de observações acerca, 

principalmente, do primeiro desses estágios, a saber, o oral.  

Abraham (1916/1970a) define os estágios pré-genitais em consonância com 

Freud como aqueles referentes à organização da libido que precedem o estabelecimento 

da zona genital de forma predominante. Trabalha com a existência de duas dessas fases: 

o estágio oral ou canibalesco e o sádico-anal. Na primeira, a atividade sexual se acha 

indissociável da ingestão do alimento. O objetivo sexual seria a incorporação do objeto, 

apontando a sucção por prazer como um remanescente desse estágio de organização que 

se desvinculou da atividade nutritiva, constituindo uma atividade sexual autônoma. 

Sobre a segunda, a discussão gira em torno da dualidade da vida sexual como sendo 

ativa e passiva, não podendo ainda, nesse período, ser considerada masculina e 

feminina, explica o autor. Ambos os impulsos são direcionados para diferentes objetos, 

enquanto isso, outros componentes pulsionais se acham em ação autoerótica. Logo, 

nessa fase, já é possível encontrar polaridade sexual e objeto externo, sem que, contudo, 

estejam direcionados para a procriação. 

Nesse trabalho, Abraham (1916/1970a) vai empenhar-se em ampliar o 

conhecimento psicanalítico acerca da primeira dessas fases, justificando que trabalhos 

de Ernest Jones já lançaram luz sobre a segunda fase, a sádico-anal, enquanto que a oral 
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aguarda novas investigações. Ele vai, entretanto, ampliar o estudo sobre o segundo 

estágio em um trabalho de 1921, intitulado Contribuições à teoria do caráter anal. 

Abraham (1916/1970a) relembra então a afirmação de Freud de que esses estágios são 

presumíveis apenas a partir da observação de casos patológicos, não sendo possível 

investigá-los diretamente nas crianças, justificando assim que ele vá trazer casos de sua 

própria clínica para elaborar suas teorizações. 

Sobre a teoria do desenvolvimento da libido, seu trabalho sobre o estágio 

pré-genital é considerado por Jones como um dos mais relevantes. Jones (1926/1970a) 

chega a afirmar que se tivesse que escolher a mais importante entre as obras de 

Abraham isoladas, provavelmente ele escolheria a que trata do erotismo oral. E aqui 

também salientamos sua relevância, pois entendemos que é a partir do desenvolvimento 

dessa teoria que a IPA irá centrar os argumentos de que os homossexuais não 

alcançaram a genitalidade para justificar sua proscrição da formação analítica em suas 

instituições, num claro uso da obra nos caminhos de justificativa do poder, 

acontecimento que será retomado no próximo capítulo deste trabalho. Dessa forma, 

consideramos relevante termos desenvolvido aqui os principais argumentos dessa teoria, 

de modo a tentar criar um panorama geral de entendimento para que possamos, 

posteriormente, refletir acerca da pertinência de tal argumentação. Não está no escopo 

desta dissertação apresentar a teoria de Abraham acerca dos estágios pré-genitais de 

forma mais extensa. No entanto, recortamos alguns pontos que consideramos 

importantes.  

Entendemos que a concepção de Abraham de patologia está baseada na 

ideia de um retorno da libido a um estágio anterior do desenvolvimento, ou mesmo uma 

parada em algum dos estágios. Nesse contexto, era esperado que a libido seguisse seu 

fluxo para o estágio seguinte, atingindo o primado da genitalidade, trabalhando a 

serviço da procriação. A leitura feita por Jones (1926/1970a) da obra de Abraham é a de 

que a normalidade genital estava associada à superação do narcisismo e da atitude de 

ambivalência que acompanha os primeiros estágios. Dessa forma, por extensão, parte 

dos psicanalistas passa a se valer da alegação universalista de que os homossexuais não 

alcançaram a genitalidade por estarem fixados a um estágio narcísico do 

desenvolvimento, logo, não vivenciam sua sexualidade sob o primado do estágio 

genital. Então, os homossexuais seriam perversos, que gozam de uma sexualidade 

“inacabada”, não sendo, portanto, aptos a exercerem a função de analistas, por não 

terem eles mesmos superado suas patologias, segundo entendimento do autor. 
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Em 1917, temos duas importantes conferências entre as Conferências 

introdutórias à psicanálise, de Freud, proferidas entre 1916 e 1917. Na de título A vida 

sexual humana (1917/2014a), o autor ratifica suas ideias acerca da homossexualidade ao 

afirmar que os homossexuais “[...] não constituem uma ‘elite’ da espécie humana, ao 

contrário do que gostariam de afirmar; entre eles há no mínimo tantos indivíduos de 

pouco valor ou serventia quanto entre as pessoas de outra natureza sexual.” (FREUD, 

1917/2014a, p. 403-404, grifo do autor). O que Freud diz é, traduzido por nossa leitura: 

não há diferença entre os grupos dos homo e dos heterossexuais; todos estão fadados a 

uma mesma constituição que pode predispô-los tanto para um perfil moralmente 

aceitável quanto inaceitável.  

Nesse mesmo texto (1917/2014a), há também a ratificação de que há em 

todo ser humano impulsos homossexuais, que seriam expressivos apenas naqueles em 

que a homossexualidade é consciente e manifesta; nas outras pessoas, tais impulsos 

permaneceriam latentes.  

Na conferência de mesmo ano intitulada A teoria da libido e o narcisismo 

(1917/2014c), Freud vai especificar que a escolha do tipo “narcísica” é mais comum na 

homo do que na heterossexualidade. Ele afirma: “Uma forte fixação da libido no tipo 

narcisista de escolha objetal é algo que incluímos também na predisposição para a 

homossexualidade manifesta.” (FREUD, 1917/2014c, p. 565). Inclusive, cabe citar que, 

nessa conferência, Freud cita o texto As diferenças psicossexuais entre histeria e 

dementia praecox, de Abraham, de 1908, após informar que o autor trocara consigo 

impressões sobre a falta de investimento lididinal nos objetos na dementia praecox. E é 

categórico ao apontar a importância das teorizações de Abraham para suas próprias 

concepções teóricas: “Digo-lhes de pronto que essas primeiras concepções de Abraham 

integraram-se à psicanálise e se tornaram a base para nosso posicionamento no tocante 

às psicoses.” (FREUD, 1917/2014c, p. 549). Trouxemos essa afirmação para ilustrar o 

reconhecimento de Freud de que os alicerces da psicanálise se construíam em diálogo 

com seus contemporâneos, num processo de horizontalidade, em que, como estamos 

tentando demonstrar ao longo deste trabalho, a transmissão se faz entre seus pares.  

Novos fatos relacionados à transmissão da psicanálise se dão em 1918. No 

Congresso de Budapeste, Ferenczi e Rank opõem-se à votação de uma moção que 

definia que, para ser analista, um dos requisitos era que o próprio psicanalista tivesse 

passado por um processo de análise (ROUDINESCO, 2016). Contudo, apesar de ter 

votado contra a moção, Ferenczi era partidário de que os analistas mais próximos 
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fossem analisados por Freud, o que não aconteceu efetivamente (BULAMAH, 2016). 

Essa discussão ilustra, como também temos tentado frisar neste trabalho, que as 

questões teórico-clínicas da psicanálise e da formação dos analistas tinham um cunho 

político bastante acentuado, dado o caráter institucional que ela assumiu, o que fez com 

que, muitas vezes, o envolvimento dos analistas não se desse meramente no campo 

teórico, eles eram convocados a pensar o desenvolvimento da psicanálise também em 

termos de políticas institucionais, o que eventualmente culminará na discussão da 

formação analítica de candidatos homossexuais, que trataremos no capítulo seguinte. 

Jones (1979) acredita ter sido o primeiro analista a ter se submetido à 

análise pessoal com fins didáticos, e foi com Ferenczi que ele a empreendeu:  

 

[...] submeti-me a uma análise intensiva pelo espaço de uns poucos meses, 

em 1913, num trabalho de duas ou três horas diárias. Essa análise ajudou-me 

extraordinariamente nas minhas dificuldades pessoais e forneceu-me a 

insubstituível experiência da “situação analítica” [...] (JONES, 1979, p. 502, 

grifo do autor).  

 

Contudo, sabemos que o próprio Ferenczi em três momentos diferentes 

entre 1914 e 1916 se submetera à análise com Freud (ROUDINESCO; PLON, 1998), 

além das três ou quatro sessões que Max Eitingon realizou também com Freud andando 

pelas ruas de Viena durante sua estadia de duas semanas na cidade, em 1911 

(KUPERMANN, 2014). Freud descreveu em carta para Ferenczi seus atendimentos a 

Eitingon: “Eitingon está aqui. Duas vezes por semana, ele vai passear comigo depois do 

jantar e faz, ao mesmo tempo, análise comigo.” (FREUD, 1909/1994, p. 147). Ferenczi 

teria proposto a Freud tomá-lo em análise, ao que o mestre responde que, em se tratando 

de um septuagenário tabagista, vítima de lesão cancerosa, não havia tratamento possível 

(ROUDINESCO, 2016). 

Ainda no plano teórico, 1918 é agraciado por Freud com a publicação de 

História de uma neurose infantil, o famoso Caso do homem dos lobos, escrito em 1914. 

Nele, Freud (1918/2010f) analisa a fobia de um garoto que vai ser identificado por ele 

como neurótico obsessivo e seu interesse se justifica pelo fato de que, no caso, “[...] 

encontram lugar a castração, o masoquismo, a homossexualidade, a identificação e o 

erotismo anal [...]” (MANNONI, 1994, p. 139).  

No que diz respeito ao nosso objeto de estudo, a homossexualidade, o caso 

traz um tipo de escolha objetal que 
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[...] em conformidade com o narcisismo do bebê, tinha se realizado pela via 

da identificação. Já ouvimos que o pai fora o seu modelo admirado, que, ao 

lhe perguntarem o que pretendia ser, ele costumava responder: “um homem 

como meu pai”. [...] O pai era agora novamente seu objeto, a identificação 

era substituída pela escolha de objeto, correspondendo ao desenvolvimento 

mais elevado [...] (FREUD, 1918/2010f, p. 39, grifo do autor). 

 

Freud atribui essa atitude passiva frente ao pai à sedução que o garoto 

sofrera pela irmã dois anos mais velha do que ele, que o induzira a práticas sexuais, 

colocando em cena o destaque da importância da relação com o pai, quando Freud 

costumava, até então, retratar a relevância da relação com a mãe. Tal desejo pelo pai é 

analisado por Freud como herança das impressões causadas no garoto por ter 

presenciado, em remota infância, um coito a tergo (por trás) entre os pais, o que gerara 

nele o desejo de ser possuído pelo pai, tal qual a mãe o havia sido.  

Dada a impossibilidade de manutenção da escolha objetal no pai gerada pelo 

medo da castração e a consequente repressão do desejo de ser possuído sexualmente por 

ele, o foco sexual da criança vai mudar e ele vai passar a desejar mulheres social e 

intelectualmente inferiores a ele, a quem ele vai poder, de forma ativa, dominar. É a 

repressão do desejo homossexual em relação ao pai, advinda do medo da castração, que 

retornará no garoto em forma de fobia animal (FREUD, 1918/2010f). 

Gay (2017) nos conta que 1918 foi não só o ano do fim da guerra, mas 

também de esperança de melhores dias para a psicanálise após esse período obscuro de 

conflitos bélicos. Nele, realiza-se um congresso em Budapeste, em setembro (o último 

tendo sido em Munique, em 1913). Aos poucos, a psicanálise vai se reestruturando, 

assim como a Europa. Novos passos serão dados em prol de seu reconhecimento social, 

especialmente com sua entrada na universidade, como veremos no próximo capítulo 

deste trabalho. 

Nesse ponto, encerramos este capítulo, em que retratamos determinado 

momento da história da psicanálise onde foram apresentadas as bases conceituais da 

formulação teórica freudiana acerca do conceito de narcisismo e das identificações, 

assim como a relação entre a homossexualidade e a paranoia. Trabalhamos ainda 

importantes teorizações elaboradas por seus companheiros psicanalistas, ampliando o 

debate sobre as questões relativas a nosso tema que inquietavam a psicanálise naquele 

momento. Esse período abarcou ainda a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), que teve 

repercussões decisivas na própria escrita de Freud, de forma que encerramos o capítulo 
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com a sua finalização, em 1918, para, no próximo, pensarmos suas consequências para a 

história do movimento psicanalítico. 
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4 OS ENCAMINHAMENTOS FINAIS DE FREUD E SEUS 

CONTEMPORÂNEOS DAS ELABORAÇÕES PSICANALÍTICAS SOBRE 

A(S) HOMOSSEXUALIDADE(S) 

 

Numa Europa impactada pelos efeitos da Primeira Guerra, temos a 

psicanálise e seus praticantes tentando não apenas sobreviver, mas se desenvolver. 

Dessa forma, em 1920, em Haia, ocorre o primeiro encontro de psicanalistas após o fim 

dos conflitos bélicos. Freud (1925/2011c, p. 140) comenta o evento:  

 

Foi tocante ver a hospitalidade com que os holandeses acolheram os famintos 

e empobrecidos cidadãos da Europa Central, e creio ter sido a primeira 

ocasião em que, num mundo devastado, ingleses e alemães sentaram-se à 

mesma mesa, em razão de interesses científicos. 

 

A psicanálise voltava a se reunir, mas, valendo-nos de uma linguagem 

bélica, era preciso agora conquistar novos territórios e ampliar sua área de influência. É 

quando, então, a psicanálise estreita laços com a universidade. Além disso, Freud faz 

avanços em sua teoria da homossexualidade, estudando agora um caso de 

homossexualidade feminina, quando antes era da masculina que ele basicamente tratava. 

Neste capítulo, iremos nos dedicar a pesquisar os textos de Freud 

empreendidos entre 1919, ano da publicação dos trabalhos “Batem numa criança” e 

Deve-se ensinar psicanálise nas universidades?, e 1939, ano de sua morte. Além disso, 

abordaremos um importante debate sobre formação analítica de homossexuais na IPA, 

realizado especialmente entre membros do Comitê Secreto e Freud, através de cartas 

entre eles, sendo possível assim, mais uma vez, expor o ponto de vista de Freud acerca 

da homossexualidade e da formação analítica, em claro contraste com o pensamento de 

alguns outros colegas psicanalistas.  

Por fim, retomaremos os trabalhos de Freud em que desenvolve estudos 

sobre a feminilidade em diálogo com um texto de Ernest Jones também sobre o assunto. 

Apresentaremos ainda as últimas teorizações de Freud e seus contemporâneos sobre a 

homossexualidade, assim como os acontecimentos relevantes de seus últimos anos de 

vida e da história da psicanálise nesse período. 

 

 



83 

 

4.1 Da homossexualidade feminina às elaborações sobre a psicologia das massas  

 

Em 1919, Freud publica um importante estudo acerca das fantasias infantis: 

“Batem numa criança”: contribuição ao conhecimento da gênese das perversões 

sexuais. Nele, Freud (1919/2010g) aponta novamente a conexão entre a atitude feminina 

do menino com o pai contida na cena “ser surrado por ele”, fazendo um paralelo entre 

ser surrado e ser amado, evidenciando aí uma relação incestuosa e homossexual. 

Contudo, o menino evita a homossexualidade por meio da repressão e da remodelação 

da fantasia inconsciente, substituindo, no desenvolvimento da fantasia, o pai pela mãe, 

mantendo sua própria pessoa como a criança que é surrada. Dessa forma, faz prevalecer 

a diferença de sexo entre a pessoa que bate e a que apanha, o que acontece de forma 

diferente na menina, que, na fase final de espancamento, mantém o pai como o agressor, 

mas substitui a criança que apanha por outras crianças do sexo masculino que não ela. 

Nesse texto, como nos propõe Costa (1995), Freud faz equivaler atitude passiva com o 

feminino e com o masoquismo, indicando que essa é a base da escolha sexual de objeto. 

Ainda em 1919, com a publicação do texto Deve-se ensinar psicanálise nas 

universidades? (1919/2010h), Freud explora um tema que nos é bastante caro: a entrada 

da psicanálise nas universidades. Na ocasião da publicação desse texto, Ferenczi tinha 

assumido uma cátedra como professor de psicanálise na Universidade de Budapeste 

(JONES, 1979; ROUDINESCO, 2016). Jones (1979) nos conta que, no mesmo ano, 

Freud recebeu o título de “Professor da Universidade”, que, contudo, não o tornava 

titular da Congregação da Faculdade, embora também não lhe exigisse 

responsabilidades didáticas. A aproximação da psicanálise com a universidade pode ser 

tomada como uma forma de reconhecimento desta segunda em relação à primeira.  

Desde então, a universidade e a psicanálise continuaram empreendendo 

diálogos com efeitos significativos para ambas. Inclusive, em 1925, em função da 

inauguração de uma universidade hebraica, Freud vai retomar brevemente essa 

discussão: 

 

Uma universidade é um lugar em que o conhecimento é ensinado acima de 

todas as diferenças religiosas e nacionais, onde a investigação é realizada a 

fim de mostrar aos homens até que ponto compreendem o mundo ao seu 

redor e até que ponto podem controlá-lo. (FREUD, 1925/2011d, p. 354). 
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Desse modo, a universidade possui, como a definiram Mello, Filho e 

Ribeiro (2009, p. 294), a função pública “[...] de arena do pensamento crítico e inquieto; 

de centro da vida intelectual que sustenta uma relação reflexiva e ativa com o mundo 

circundante.”. E isso certamente não escapou a Freud, uma vez que, embora em seu 

texto defenda as vantagens para a universidade de tal aproximação, sabia da importância 

de ter seu ensino também difundido em outros espaços de circulação do saber, como a 

universidade. 

No ano seguinte, 1920, é criado o primeiro Instituto de formação de 

analistas em Berlim, por Max Eitingon e Karl Abraham, grande responsável, durante as 

três décadas seguintes, pela regulamentação da formação (MILLOT, 2010). 

Kupermann (2014, p. 13) analisa que,  

 

[...] a partir de 1920, com a sistematização e padronização da formação 

psicanalítica, a IPA passou a ter como função primordial gerir a formação 

dos futuros psicanalistas, atuando não mais apenas no registro teórico-clínico, 

mas também no registro da autorização e habilitação de uma prática social.  

 

Disso resulta que a experiência transgressora do inconsciente, avalia o autor, 

passa a ser atravessada pela própria institucionalização da psicanálise. Roudinesco 

(2001) analisa que, no período entre guerras, sob impulso de Max Eitingon e depois de 

Ernest Jones, a IPA passa a ser caracterizada como uma “[...] organização centralizada 

dotada de regras que visavam normalizar a cura e a afastar da formação as análises 

‘selvagens’, transgressivas ou consideradas demasiado carismáticas para praticar a 

psicanálise de forma conveniente.” (ROUDINESCO, 2001, p. 130, grifo da autora). Ela 

se refere ainda a algumas interdições como a proibição dos costumes ditos 

“incestuosos”, como a análise de membros da própria família ou ter relações sexuais 

com os pacientes. Esses exemplos nos servem para ilustrar que a IPA buscava de fato a 

padronização de condutas inclusive morais, o que vai justificar que, posteriormente, a 

homossexualidade de seus candidatos à formação venha a surgir como uma questão e 

que se pense a criação de lugares responsáveis pela formação, como o instituto de 

Berlim.  

No plano teórico, ainda em 1920, Freud (1920/2011a) publica o importante 

texto Sobre a psicogênese de um caso de homossexualidade feminina, onde analisa o 

caso de uma jovem homossexual que fez sua escolha baseada no tipo masculino, tal 

qual Freud a descreve em Um tipo especial de escolha de objeto feita pelo homem: 
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embora tenha recebido uma boa educação e sendo casta, a personagem dessa análise 

escolhe alguém de má reputação, uma “cocota” (FREUD, 1920/2011a, p. 134) de má 

fama, por quem pode desenvolver fantasias de “salvá-la” de sua indigna situação. A 

analisanda chegara a rejeitar os investimentos de uma amiga homossexual de sua idade, 

dispensando-a, pois o que lhe apetecia era que seu objeto de amor fossem mulheres que 

não tivessem fama de homossexuais ou que não lhe dessem uma perspectiva de 

satisfação desse tipo, explica o psicanalista. Dessa forma, a mulher mais velha nada 

mais é, na análise do autor, do que um sucedâneo da mãe, em quem a garota pode 

investir sua libido e ligar-se amorosamente. Sendo assim, cai de amores por uma 

baronesa de má reputação. 

Esse texto relata um caso de homossexualidade feminina, embora durante a 

maioria de seus escritos Freud refira-se quase que exclusivamente à homossexualidade 

masculina. E ele é ciente disso: “A homossexualidade feminina, sem dúvida tão 

frequente quanto a masculina, embora menos ruidosa, tem sido não apenas ignorada 

pelas leis, mas também negligenciada pela pesquisa psicanalítica.” (FREUD, 

1920/2011a, p. 115). É com essas palavras que ele inicia o texto e vai discutir as 

particularidades desse tipo de homossexualidade. 

O autor prossegue dizendo que “Em todos nós, a vida inteira, a libido 

normalmente oscila entre o objeto masculino e o feminino [...]” (FREUD, 1920/2011a, 

p. 130). É o que acontece com a jovem, cujo amor ora pende para o pai, ora para a mãe. 

A atitude da jovem em relação à mãe é caracterizada pelo “pôr-se de lado”, definido por 

Freud como um tipo de escolha que se realiza em função da escolha de objeto da mãe, 

abrindo mão de concorrer com ela, “pondo-se de lado”, deixando de ser uma 

concorrente, e, portanto, passando a tomar para si objetos sexuais que sejam do mesmo 

sexo, deixando todas as opções do sexo oposto para a mãe. É o que a jovem faz: 

percebendo que a mãe ainda valorizava bastante os galanteios dos homens, põe-se de 

lado de forma a favorecê-la, de modo que, assim, também possa obter seu amor.  

No afã de curar a filha de suas inclinações homossexuais, o pai procura 

tratamento para a jovem. O pai, segundo descrição de Freud, buscava a todo custo 

reprimi-la com ameaças, que não surtiam efeitos imediatos, posto que ela continuava a 

investir na baronesa. Freud define a visão do pai:  

 

Talvez hesitasse, então, entre concepções diversas e igualmente dolorosas, 

não sabendo se deveria vê-la como uma criatura viciosa, uma degenerada ou 

uma doente mental. [...] A homossexualidade de sua filha tinha algo que lhe 
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despertava grande amargura. Ele estava resolvido a combatê-la por todos os 

meios. (FREUD, 1920/2011a, p. 117). 

 

Tal descrição é seguida da explicação de que Freud não aceitara o caso na 

intenção de curar a garota, esse na verdade era o anseio do pai, e isso para o psicanalista 

fazia toda a diferença, que o desejo de cura partisse da própria analisanda. A garota, 

descreve o autor, não estava doente ou em conflito neurótico. Decidira se manter em 

análise somente em função da preocupação dos pais. 

Sobre a expectativa de cura para a homossexualidade, Freud assim se 

posiciona nesse texto:  

 

Esse trabalho, eliminar a inversão genital ou homossexualidade, nunca me 

pareceu fácil. Constatei, isto sim, que apenas em circunstâncias muito 

favoráveis ele é bem-sucedido, e mesmo então o êxito consistiu 

essencialmente em liberar à pessoa restrita à homossexualidade o caminho, 

obstruído até então, para o sexo oposto – ou seja, restaurar a sua plena função 

bissexual. Ela podia então resolver se queria largar o outro caminho, 

condenado pela sociedade, e em alguns casos foi o que fez. É preciso dizer 

também que a sexualidade normal baseia-se numa restrição de escolha de 

objeto, e de modo geral, a empresa em transformar em heterossexual um 

homossexual plenamente desenvolvido não é mais promissora do que a 

contrária, com a diferença de que esta, por boas razões práticas, nunca é 

tentada. (FREUD, 1920/2011a, p. 120). 

 

Esse trecho é importante por mostrar como Freud trata tanto a 

homossexualidade quanto a heterossexualidade como escolhas restritivas de objeto 

sexual, mesmo nomeando como normal a escolha pelo sexo oposto, fazendo-nos refletir 

sobre a normalidade atribuída ao tipo de restrição heterossexual. Claramente ele atribui 

a fatores externos, sociais, ou seja, às exigências da sociedade, a motivação que 

geralmente leva ao sofrimento pela escolha pelo mesmo sexo, remetendo-nos 

diretamente à discussão acerca do normal em sua teoria. E, além disso, retoma a questão 

da bissexualidade como sendo constitutiva do indivíduo, para a qual seria mais natural 

retornar, posto que, quando se trata de uma escolha restrita a um sexo, limita-se a 

plenitude da função bissexual. 

Outra razão que faz o autor desacreditar o tratamento analítico da 

homossexualidade é que, via de regra, não se consegue que o homossexual abandone 

seu objeto de prazer. Defende que é necessário que a fixação no objeto de mesmo sexo 

não seja ainda forte o suficiente, ou que ainda restem vestígios da escolha heterossexual 

de objeto presentes, ou seja, acredita que é preciso uma organização oscilante ou 

bissexual para que se tenha algum êxito com a terapia psicanalítica.  
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Sabe-se que também no indivíduo normal é preciso algum tempo até que se 

imponha definitivamente a decisão relativa ao sexo do objeto amoroso. 

Entusiasmos homossexuais, amizades bastante fortes e de matriz sensual são 

comuns em ambos os sexos, nos primeiros anos da puberdade. (FREUD, 

1920/2011a, p. 144).  

 

É categórico ao afirmar: “Não cabe à psicanálise resolver o problema da 

homossexualidade. Ela tem de contentar-se em desvendar os mecanismos psíquicos que 

levaram à decisão na escolha do objeto, e em seguir os caminhos que vão deles às 

disposições instintuais.” (FREUD, 1920/2011a, p. 148). 

É interessante observar que Freud só venha a tratar com mais afinco da 

homossexualidade feminina mais tardiamente. A questão da feminilidade surgirá em 

textos posteriores, e a homossexualidade feminina ainda figurará nessas discussões.  

Já em 1921, em Psicologia das massas e análise do eu, Freud (1921/2011e) 

retorna ao tema da homossexualidade a partir da perspectiva da identificação. Retoma a 

tese de Totem e tabu, de que os filhos expulsos, separados do pai da horda primeva, 

“[...] avançaram da identificação entre si para o amor objetal homossexual, adquirindo 

assim a liberdade para matar o pai.” (FREUD, 1921/2011e, p. 87). Tal estreitamento de 

laço estaria na origem da formação das massas, como uma continuação da horda 

primitiva. E a sublimação do amor às mulheres e do amor homossexual estão na origem 

da transformação do egoísmo ao altruísmo, ou seja, na restrição do amor-próprio 

narcisista em detrimento de ligações libidinosas de outra espécie entre os membros da 

massa. 

Além disso, ainda sustentando a tese da fixação na mãe como uma das 

origens da homossexualidade, defende: 

 

A gênese da homossexualidade masculina é em grande parte dos casos, a 

seguinte. O jovem esteve fixado de modo excepcionalmente longo e intenso 

em sua mãe, no período do complexo de Édipo. Mas por fim, após a 

puberdade, chega o tempo de trocar a mãe por um outro objeto sexual. Então, 

repentinamente, algo sucede; ele não abandona sua mãe, mas se identifica 

com ela, transforma-se nela e procura objetos que possam substituir o seu Eu, 

que ele possa amar e cuidar assim como havia aprendido com a mãe. 

(FREUD 1921/2011e, p. 65-66). 

 

O diálogo de Freud com suas próprias teorias e com a de seus 

contemporâneos é constante e mesmo necessário. Nesse ponto, exploraremos um 

episódio da história da psicanálise relacionado à homossexualidade que vai convocar 

não somente o pai da psicanálise a se posicionar, mas também os psicanalistas ligados a 
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ele e responsáveis por pensarem os critérios de formação analítica, especialmente alguns 

membros do Comitê Secreto, que, através de cartas, vão fazer circular suas opiniões, até 

chegarem a um veredicto.  

 

4.2 A querela da formação analítica dos homossexuais  

 

Como anteriormente anunciado, a discussão em torno das 

homossexualidades ultrapassava a cena clínica e metapsicológica de Freud e se 

expandia para as políticas institucionais. Sobre isso, Lucas Bulamah (2016) nos conta 

que, ainda em 1921, Ernest Jones, então presidente da IPA, lança um questionamento 

acerca da legitimidade de homossexuais nas escolas de formação psicanalítica. Na 

ocasião, ele consulta, através de carta, Freud e Otto Rank sobre a candidatura de um 

médico homossexual assumido:  

 

Os holandeses perguntaram-me algum tempo atrás sobre o quão apropriado 

seria aceitar como membro um médico que se sabia manifestamente 

homossexual. Aconselhei contra, e agora ouço [...] que o homem foi 

enquadrado e levado à prisão. Vocês acham que esse seria um parâmetro 

geral e seguro para agirmos? (JONES, 1921 apud BULAMAH, 2016, p. 14).  

 

Ao que Freud e Rank respondem, também por carta:  

 

Sua indagação, caro Ernest, a respeito da prospectiva qualidade de 

homossexuais como membros foi por nós considerada e discordamos de 

você. Com efeito, não podemos excluir tais pessoas sem outras razões 

suficientes, assim como não podemos concordar com suas perseguições 

legais. Sentimos que uma decisão em tais casos deve depender de um 

cuidadoso exame de outras qualidades do candidato. (RANK; FREUD, 1921 

apud BULAMAH, 2016, p. 14). 

 

Freud demonstra, com sua resposta, que suas convicções acerca da 

homossexualidade não se aplicavam apenas ao plano teórico, mas se estendiam mesmo 

ao movimento psicanalítico, tão caro a ele, diferentemente da atitude de alguns de seus 

contemporâneos. Freud não via razões para a homossexualidade ser um critério de 

exclusão das cadeiras de formação analítica da IPA, nem mesmo para a perseguição 

social sofrida pelos homossexuais.  

Bulamah (2016) nos apresenta a contribuição da Sociedade de Berlim para 

essa discussão em uma carta co-assinada por Karl Abraham, Hanns Sachs e Max 
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Eitingon, posicionando-se criticamente acerca da possibilidade de formação de um 

candidato homossexual em sua Sociedade: 

 

Nós não decidimos ainda sobre a questão de admitirmos psicanalistas 

homossexuais em nossa Sociedade, mas já dedicamos alguma reflexão a este 

problema. Em primeiro lugar, somos desfavoráveis a qualquer injúria ou 

crueldade contra qualquer pessoa. Todos nós tivemos a experiência de que 

homossexuais com um padrão aberto de comportamento somente nos 

acompanham em parte do caminho. Dado que a homossexualidade apareça 

em diversas formas como parte de uma neurose, acreditamos que ela deva ser 

analisada. Nossas tristes experiências aqui são Hirschfeld e Blüher. Vocês 

não podem imaginar o que o último fez a serviço de uma má compreensão da 

psicanálise. Toda possibilidade de analisar estas pessoas vai de encontro com 

a homossexualidade. Concordamos que somente deveríamos aceitar 

homossexuais em nosso quadro de membros quando eles tiverem outras 

qualidades a seu favor. (ABRAHAM; SACHS; EITINGON, 1921 apud 

BULAMAH, 2016, p. 85). 

 

O que podemos perceber a partir da leitura dessa carta é uma tentativa clara, 

no início, de uma argumentação humanitária, em que pese que a violência contra os 

homossexuais não é defendida pelos autores. Questionamos primeiramente, contudo, se 

a própria recusa a ver nos homossexuais uma normalidade já não é por si só um tipo de 

violência. Além disso, tomam dois expoentes como ilustrativos de uma má psicanálise, 

como se eles representassem todos os analistas homossexuais. Freud alertou para o 

engessamento de um olhar universal sobre a homossexualidade, quando advertiu, em 

última carta circular com referência a essa querela:  

 

Reconhecemos, nos argumentos contra a participação analítica de 

homossexuais, algo como uma diretriz. Mas temos que alertá-los quanto à 

transformação disso em uma lei, considerando os vários tipos de 

homossexualidade e os diferentes mecanismos que as causam. (RANK; 

FREUD, 1922 apud BULAMAH, 2016, p. 85).  

 

Freud reconhece a variedade de mecanismos e de homossexualidades 

existentes e se posiciona politicamente de forma contrária ao uso da homossexualidade 

como critério de admissão. Na ocasião, manifesta sua opinião contrária a de Jones, mas, 

claramente, a decisão não está em suas mãos; dá seu parecer sem interferir ativamente. 

Prova disso é que, na contramão de seu posicionamento, os representantes da IPA criam 

uma regra não escrita acerca da não aceitação de homossexuais nos bancos de formação 

de suas instituições. Esse momento é várias vezes retomado por Roudinesco (2009; 

2013; 2016) e detalhadamente discutido por Bulamah (2016), no seu livro História de 
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uma regra não escrita: A proscrição da homossexualidade masculina no movimento 

psicanalítico. 

O nome de Abraham, a partir de sua função política no Instituto de Berlim, 

surge sempre como encampando a resistência à formação de analistas homossexuais 

sem que, contudo, suas teorizações sobre homossexualidade tenham sido muito 

extensas. Nos textos que tivemos acesso, suas teorias, explicações e origens para a 

homossexualidade se assemelham ou se aproximam bastante das apresentadas pelo 

próprio Freud. Talvez, sua discordância esteja nos encaminhamentos dados a seus 

destinos, especialmente em suas dimensões políticas e sociais, e na carta co-assinada 

por Sachs e Eitingon, que apresentamos anteriormente.  

Defende-se que é através de seu argumento de parada no desenvolvimento 

libidinal que a IPA se vale para legitimar seus argumentos, o mesmo ocorre na Escola 

de Berlim, que rivalizava com a Escola de Viena, divergindo quanto a aceitar os 

homossexuais em suas escolas de formação analítica (CECCARELLI, 2013, 

PAOLIELLO, 2013; ROUDINESCO, 2009, 2013; ROUDINESCO; PLON, 1998). 

Por conta desse episódio, alguns autores defendem que, ainda hoje, esse 

boicote aos homossexuais existe na IPA, seja de forma explícita, como argumentam 

Roudinesco e Plon (1998), que em seu dicionário afirmam que essa regra nunca foi 

abolida, ou como entende Quinet (JORGE; QUINET, 2013), que alega que esse boicote 

ainda se dá através de diversos procedimentos que vão da coação à indiferença dentro 

de instituições psicanalíticas.  

Marques (2013) exemplifica ainda um tipo de instituição que vai além e 

propõe a cura da homossexualidade, a The National Association for Research and 

Terapy of Homosexuality (NARTH), fundada por Charles Socarides, em 1992, sem 

ligações com a IPA, mas formada por diversos membros da American Psychoanalytic 

Association (APsaA), “[...] que afirmam serem capazes de modificar a ‘orientação 

sexual’ das pessoas, com base na teoria psicanalítica” (MARQUES, 2013, p. 62, grifo 

da autora). Segundo a autora, o posicionamento oficial da NARTH é o de que a 

homossexualidade é um transtorno tratável, e de que o de seu fundador, Charles 

Socarides, é o de que não importa o grau de adaptação e funcionamento em outras áreas 

da vida, nas relações interpessoais, os homossexuais vão sempre ser severamente 

deficientes. Em 1995, o mesmo afirmara (SOCARIDES, 1995 apud Ceccarelli, 2013, p. 

158): 
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O homossexual pode parecer não ser doente, exceto na hipocrisia de sua vida 

sexual. Certos homossexuais muito perturbados não têm angústia, pois estão 

constantemente engajados em relações sexuais com pessoas do mesmo sexo – 

o que alivia sua ansiedade. 

 

Tais discussões mostram que a questão da formação analítica se apresenta 

como um elemento de preocupação dos psicanalistas. Levando isso em consideração, 

lemos seus autores com a ideia de que não é somente de teoria que se trata, mas de suas 

reverberações ético-político-sociais. No próximo tópico, exploraremos novos textos de 

Freud e de outros psicanalistas, especialmente Abraham, com questões relativas ao 

narcisismo, e Jones, que vai discorrer sobre a sexualidade feminina.  

 

4.3 Homossexualidade(s) e feminilidade por Freud e seus contemporâneos 

 

Diante de tais discussões, foi importante que, em 1922, Freud publicasse o 

texto Sobre alguns mecanismos neuróticos no ciúme, na paranoia e na 

homossexualidade (1922/2011f), onde revisita algumas de suas explicações sobre a 

homossexualidade e acrescenta um novo mecanismo, justificando que as explicações 

anteriores eram incompletas, embora advirta que não sabe qual o real papel desse 

mecanismo na gênese da homossexualidade: na infância, a criança sente ciúmes de 

irmãos mais velhos ou equivalentes, considerados rivais de seu complexo materno, 

podendo mesmo manifestar-se em desejo de morte desses rivais, destacando sua 

hostilidade. A educação, assim como a impotência desses impulsos, reprime tal 

hostilidade a ponto de converter os primeiros rivais em objetos amorosos homossexuais. 

Aponta ainda outras explicações possíveis para essa conversão, como o elogio que a 

mãe tece a um outro garoto, que estimula na criança a tendência à escolha narcísica de 

objeto, transformando o rival em objeto de amor. 

Com O eu e o id, publicado no ano seguinte, alguns pontos importantes para 

nosso debate são trabalhados por Freud (1923/2011b). Primeiramente, a bissexualidade 

constitucional do indivíduo, para a qual o autor inevitavelmente acaba retornando em 

outros textos. Juntamente com ela, a natureza triangular do complexo de Édipo 

explicaria a complexidade das escolhas objetais do indivíduo, destacando a relevância 

das primeiras identificações com os pais para as futuras preferências objetais. As 

disposições sexuais do indivíduo justificariam os desenlaces da situação edípica numa 

identificação com o pai ou com a mãe. Ainda nesse texto, Freud se vale da seguinte 
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expressão: “homossexualidade leve” (FREUD, 1923/2011b, p. 47). Ele justifica que 

essa homossexualidade derivaria de uma hostilidade agressiva contra os seus rivais, os 

irmãos, a quem se destinam impulsos de ciúmes e rivalidade, ratificando a ideia que já 

apresentara no texto de 1922, retomado anteriormente. Como não é possível concretizar 

essa hostilidade, ela se converte então em identificação, de onde adviria a substituição 

da postura agressivo-hostil pela escolha objetal terna observada na “homossexualidade 

leve”. 

É também de 1923 o texto A organização genital infantil em que o horror da 

mulher vai ser novamente citado em Freud (1923/2011g), quando este o associa à 

disposição homossexual, sendo ela fruto da convicção de que a mulher não possui pênis, 

o que gera repulsa na criança por ativar seu complexo de castração. Essa ideia já fora 

discutida em A moral sexual “cultural” e o nervosismo moderno, e é retomada aqui, 

mostrando que ela resistira a anos de teorização, mantendo-se como uma explicação de 

Freud para a homossexualidade.  

Um novo diálogo surge então entre os psicanalistas a partir da publicação do 

texto de Abraham, Breve estudo do desenvolvimento da libido, visto à luz das 

perturbações mentais, em 1924. Nele, Abraham fala acerca do processo de introjeção 

para a psicanálise, trazendo um caso que lhe permite também desenvolver melhor suas 

reflexões acerca da mania e da melancolia.  

Relataremos resumidamente o caso para que possa ser melhor visualizada a 

forma como o autor explica que o direcionamento libidinal feito pelo jovem varia ora 

em direção à mãe, ora em direção ao pai: mais jovem de dois filhos, fora uma criança 

“estragada” em todos os sentidos (ABRAHAM, 1924/1970b, p. 101), tendo sido 

amamentado até os três anos de idade, quando uma série de acontecimentos se 

sucederam em sua vida. Até então, era preferido dos pais, da irmã três anos mais velha e 

da babá, até que sua irmã falecera e sua mãe se distanciara dele para viver um luto longo 

e intenso. A babá demitiu-se, e a família mudou-se, pois a antiga casa lembrava bastante 

a filha falecida. Isso tudo foi sentido por ele como uma série de perdas: do seio da mãe, 

posteriormente seu distanciamento psicológico, além da irmã e da babá que se foram. 

Sentindo que a mãe ainda se ocupava da irmã que morrera, volta seu amor para o pai e 

para uma vizinha, dividindo assim sua libido entre os dois, segundo entendimento do 

autor, vindo a ligar seu interesse erótico, nessa mesma época, a rapazes que se 

assemelhavam a seu pai fisicamente. Abraham (1924/1970b) interpreta que, quando o 

pai do retratado começa a entregar-se à bebida, o menino retira dele seu investimento 
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libidinal e pode voltá-lo mais uma vez para a mãe, mantendo-o nela por vários anos. 

Seu pai morre, e ele passa a viver somente com a mãe, devotando-se a ela, que se casa 

novamente e parte em viagem com o novo marido, fazendo com que ele se sinta 

repelido por ela mais uma vez, passando a direcionar seu ódio para o padrasto. Dessa 

vez, uma onda de sentimentos homossexuais o domina, sendo direcionada para um 

jovem fisicamente parecido com a mãe. Abraham ressalta que, antes, quando o amor era 

direcionado ao pai, o seu interesse era por jovens fisicamente semelhantes à figura 

paterna, agora que é direcionado a sua mãe, que se assemelhava a ele mesmo, direciona-

o a um jovem parecido com ela. “Sua atitude para com êsse [sic] segundo tipo de jovem, 

por quem tinha agora preferência, era, em suas próprias palavras, terna, amorosa e cheia 

de solicitude, como a de uma mãe.” (ABRAHAM, 1924/1970b, p. 102).  

Abraham (1924/1970b) referencia o texto Psicologia das massas e análise 

do eu, de Freud, para expor a teoria da introjeção do genitor do sexo oposto: 

  

Dessa maneira, um jovem sentirá uma inclinação por pessoas do sexo 

masculino por haver assimilado sua mãe através de um processo psicológico 

de incorporação, e conseqüentemente, reage a objetos masculinos da mesma 

maneira que ela reagiria. (ABRAHAM, 1924/1970b, p. 100).  

 

O autor segue explicando que, até então, a etiologia da homossexualidade 

que predominava era aquela segundo a qual o jovem se desapontava no amor que sentia 

pela mãe, abandonando-a e se voltando para seu pai, assumindo uma atitude que se 

equivale a da filha, identificando-se com a mãe. O caso relatado, explica o próprio 

autor, retrata um jovem que vivenciou as duas etiologias referidas, variando entre fases 

homossexuais e heterossexuais, ora direcionando seu amor à mãe e ora ao pai, numa 

conduta que denota sua atitude libidinal bissexual. Podemos afirmar, a partir disso, a 

manutenção de uma terceira etiologia, a da bissexualidade, que possibilita que o jovem 

possa variar seu amor entre objetos do mesmo sexo e do sexo contrário. Encontramos 

aqui, mais uma concordância com as teorias freudianas, a da bissexualidade constitutiva 

do ser humano. 

Esperamos ter trazido aqui o principal do caso no que diz respeito a essa 

variação de direcionamento da libido, mostrando de que forma o caso analisado por 

Abraham ilustra as teorias freudianas sobre homossexualidade às quais o autor faz 

referência, mostrando sua própria concordância com tais origens. Todavia, o plano das 

políticas institucionais é marcado pela discordância entre ambos. 
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Em A dissolução do complexo de Édipo, Freud (1924/2011h) vai explicar 

que o complexo de Édipo se inicia igual para ambos os sexos, mas que, para a menina, 

ele se encerra de forma diferente. Se o menino, ao deparar-se com o complexo de 

castração, abandona a mãe como objeto e direciona seu investimento libidinal para 

outras mulheres que não ela, a menina precisa abandonar esse amor em função de passar 

a ter no pai o seu objeto, e isso vai se processar justamente em função da consciência de 

que não possui um pênis, assimilando tal ausência como tendo sido castrada em algum 

momento. A garota renuncia ao pênis, mas em prol de uma compensação, ela vai passar, 

em uma equação simbólica, do pênis ao bebê, esperando poder gerar um filho do pai 

como presente. 

 

Temos a impressão de que o complexo de Édipo vai sendo aos poucos 

abandonado porque tal desejo não se realiza. Os dois desejos, de ter um pênis 

e um filho, permanecem fortemente investidos no inconsciente, e ajudam a 

preparar o ser feminino para seu futuro papel sexual. (FREUD, 1924/2011h, 

p. 212-213).  

 

Também de 1924 é o texto O problema econômico do masoquismo, onde 

Freud (1924/2011i) vai, mais uma vez, equivaler relação sexual passiva com feminino 

ao reportar-se às fantasias de espancamento do menino pelo pai em equivalência com 

ser possuído sexualmente por ele.  

No ano seguinte, em Algumas consequências da diferença psíquica entre os 

sexos, Freud (1925/2011j) vai novamente fazer essa associação, ao imputar forte 

influência da bissexualidade na constituição sexual do menino, atribuindo-lhe uma 

postura feminina diante do pai: “[...] mesmo no garoto o complexo de Édipo tem duplo 

sentido, ativo e passivo, correspondendo à disposição bissexual. O garoto quer também 

assumir o lugar da mãe como objeto amoroso do pai, o que designamos como postura 

feminina.” (FREUD, 1925/2011j, p. 287). Já quase ao fim do texto, ele retoma essa 

ideia, defendendo que a maioria dos homens fica aquém do ideal de masculinidade, 

posto que, graças à bissexualidade e à herança genética cruzada, possui caracteres tanto 

masculinos como femininos, logo, não contendo a “pureza” de nenhum dos dois de 

forma exclusiva. 

Ainda em 1925, no Natal, acometido por septicemia decorrente de um 

acesso pulmonar, provavelmente advindo de um câncer, Abraham falece 

(ROUDINESCO; PLON, 1998), para grande lamento de seu mestre, que escreve: “Com 

esse homem [...] enterramos uma das maiores esperanças da nossa ciência jovem e ainda 
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tão combatida, e talvez também uma parte de seu futuro, que permanecerá não 

realizada.” (FREUD, 1926/2014d, p. 366). 

No ano de 1926, uma nova perda se dará na vida pessoal de Freud e no 

movimento psicanalítico, o afastamento de Otto Rank, que em 12 de abril desse ano 

realiza a última visita a Freud, restando dessa amizade apenas uma coleção de livros de 

Nietzsche que Rank deixou para Freud (ROUDINESCO; PLON, 1998).  

Otto Rank foi um dos discípulos que romperam com o mestre ao manter-se 

firme na defesa de teorias das quais o próprio Freud discordava. Em seu texto Inibição 

sintoma e angústia, Freud (1926/2014e, p. 76) defende que Rank não fora bem-sucedido 

em sua “[...] vigorosa tentativa de demonstrar as relações entre as primeiras fobias da 

criança e a impressão deixada pelo nascimento [...]”. O mesmo fará no texto Análise 

terminável e interminável (1937/2006e), mas dessa vez atribuindo a enérgica tentativa 

de Rank de sustentar essa argumentação em sua vontade de encurtar a duração da 

análise, uma vez que tratar o trauma primeiro do nascimento pouparia a necessidade de 

todo o restante do trabalho, o que poderia ser feito em poucos meses. Roudinesco e Plon 

(1998) observam ainda que, embora Freud tenha rebatido as teses de Rank, veio a 

apreciar a importância dada pelo autor à separação primeira da mãe. 

Essa discussão diz respeito à publicação de O trauma do nascimento, de 

Otto Rank, em 1923, onde defendera a importância do nascimento como um trauma 

inicial da criança, que viverá sempre na tentativa de superá-lo. Jones (1979, p. 621) 

explica o pensamento de Rank: “O tratamento psicanalítico, portanto, devia consistir 

tão-somente [sic] em concentrar-se desde o início em obrigar o paciente a repetir, na 

situação de transferência, o drama do nascimento, e o renascimento que daí resulta 

passaria a constituir a cura.”. Tal elaboração de Rank foi importante no processo de seu 

distanciamento da psicanálise, uma vez que anuncia sérias distorções da técnica 

psicanalítica. 

O episódio de rompimento entre os dois é comentado por Freud em carta a 

Jones da seguinte maneira: “A ele deu-se muito e ele muita coisa realizou em 

contrapartida. Está livre, portanto! Na sua visita final não deparei com qualquer 

oportunidade para expressar minha especial ternura; fui honesto e duro. Mas na verdade 

o perdemos para sempre.” (FREUD, 1926 apud JONES, 1979). Apesar das desavenças, 

Rank não veio a considerar-se antifreudiano (ROUDINESCO; PLON, 1998). 

Ainda em 1926, temos a publicação de A questão da análise leiga: diálogo 

com um interlocutor imparcial, um texto que, embora não tenha relação com o estudo 
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da homossexualidade, é importante para que possamos pensar o entendimento de Freud 

acerca de um ponto da formação analítica: a formação de candidatos não-médicos. 

Strachey (2006b) nos conta que Freud escrevera esse texto em aproximadamente um 

mês, em resposta a um processo que fora iniciado contra um membro não-médico da 

Sociedade Psicanalítica de Viena, Theodor Reik (1988-1969), acusado de violar uma lei 

austríaca contra charlatanismo, que impedia que alguém não-médico tratasse de 

pacientes. O texto de Freud (1926/2014f) defende explicitamente que não deve haver 

obrigatoriedade de formação médica para o exercício da psicanálise. Essa ideia não era 

de comum acordo entre os próprios psicanalistas, que se dividiram em três grupos 

principais: aqueles que eram contra a análise leiga, os que a defendiam e os que a 

defendiam sob rigorosas regras (ROUDINESCO, 2016).  

Na mesma carta que Jones (1921 apud BULAMAH, 2016) revela ter se 

posicionado contra a formação de um candidato homossexual, quando questionado 

pelos holandeses, o autor deixa claro também seu posicionamento favorável quanto à 

aceitação de candidatos não-médicos à formação. Bulamah (2016) explica que não era 

consenso entre os psicanalistas que os candidatos deveriam ser obrigatoriamente 

médicos. Contudo, o autor discute que, em comparação com as discussões sobre 

candidatos homossexuais, a questão da aceitação de não-médicos era debatida 

explicitamente em meios psicanalíticos, como artigos publicados em revistas 

especializadas, congressos e cartilhas das sociedades psicanalíticas.  

Avaliamos que, da parte dos defensores desse critério, pesa a importância 

dada ao saber médico pela sociedade. Dessa maneira, atestar que apenas médicos 

estariam capacitados para o exercício da psicanálise parece ser condizente com a 

realidade social sustentada por eles, uma vez que o saber médico define a forma como 

muitas questões sociais são tratadas, a exemplo da homossexualidade, que, por muitos 

anos, foi tratada como uma doença ou uma patologia.  

Dessas questões restou que, progressivamente, a psicanálise teve que se 

submeter às regulamentações impostas pelos Estados, que passaram a exigir uma 

formação universitária para seu exercício, no que, na segunda metade do século XX, a 

preferência foi da psicologia (ROUDINESCO, 2016). Essa discussão também é 

importante para refletir que nem mesmo no processo de mundialização da IPA há um 

consenso absoluto em relação aos seus pontos de vista sobre a formação analítica, o que 

se refletiu, por exemplo, na querela da formação analítica dos homossexuais, como 

pudemos observar anteriormente. 
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Em 1927, em O fetichismo, Freud (1927/2014g) explica que o fetiche é a 

renegação da ideia da mulher não possuir pênis, ou seja, a criança se depara com a 

informação de que a mulher não o possui, mas a renega, por esse fato ser insuportável 

para ela. Isso não é sem consequências. O autor explica ainda que, do horror da 

castração, algumas pessoas podem tornar-se homossexuais, outras criam um fetiche para 

afastar-se desse horror e outras superam essa vivência. O fetiche, segundo palavras do 

próprio Freud (1927/2014g, p. 306), “[...] subsiste como signo de triunfo sobre a ameaça 

de castração e como proteção contra ela; ele permite também que o fetichista não se 

torne um homossexual, ao emprestar à mulher a característica que a torna aceitável 

como objeto sexual.”. 

Também em 1927, Jones escreveu sobre a homossexualidade feminina no 

texto O desenvolvimento inicial da sexualidade feminina, em claro e explícito diálogo 

com Freud e sua teoria sobre o desenvolvimento da libido. Jones (JONES, 1927/1996) 

inicia seu texto já dialogando com Freud, afirmando que é dele a ideia de que nosso 

conhecimento sobre os estágios iniciais do desenvolvimento feminino é mais obscuro e 

imperfeito do que o relativo ao masculino. Jones vai então problematizar que os 

analistas contribuíram para isso ao tomar o falo como central em sua abordagem dos 

problemas, o que também é fomentado pela mistificação que as mulheres constroem 

com sua atitude reservada em relação a seus genitais e seu indisfarçado interesse pelo 

órgão sexual masculino.  

As teorizações de Jones são elaboradas a partir da experiência clínica do 

autor com cinco pacientes mulheres manifestamente homossexuais, duas delas em torno 

dos trinta anos de idade e três delas em torno dos vinte, em análises que duraram de três 

a cinco anos, completas em três dos casos e outras duas que chegaram a um estágio 

avançado. O autor vai tentar responder duas perguntas nesse texto: “O que 

precisamente, na mulher, corresponde ao temor da castração no homem e o que 

diferencia o desenvolvimento da mulher homossexual da heterossexual?” (JONES, 

1927/1996, p. 482). A primeira pergunta claramente vai dialogar com as teorizações 

freudianas acerca do complexo de castração, que ilustraremos melhor em relação com a 

sexualidade feminina nos textos de Freud sobre feminilidade de 1931 e de 1933, que 

exploraremos melhor mais à frente. A segunda se destaca por permitir que travemos 

contato com as formulações de Jones acerca da homossexualidade. 
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Jones vai dizer que em todos os casos há clara evidência de fixação infantil 

particularmente forte na mãe16, especialmente na fase oral do desenvolvimento libidinal, 

substituída por uma forte fixação no pai. Freud (1931/2011k) vai, posteriormente, 

defender a tese de que há uma fixação forte na fase pré-edípica da menina na mãe que 

terá consequências para seu relacionamento com o pai quando superada a fase pré-

edípica e avançado para o Édipo propriamente dito, em que se dá a transferência de 

objeto da mãe para o pai.  

Jones vai travar diálogo com Abraham acerca do uso do termo castração 

para a menina, entendendo que ela também vivencia desejos e temores em relação ao 

pênis, sem, contudo, deixar de levar em conta as diferenças entre os dois. Jones explica 

que a castração é diferente da abolição da sexualidade, que ele prefere denominar como 

aphanisis ou afanise (JONES, 1927/1996, p. 483). Esclarece então que “[...] o temor do 

homem de ser castrado pode ou não ter um correspondente feminino idêntico, mas o 

mais importante é perceber que esse temor é somente um caso especial e que ambos os 

sexos temem, afinal, exatamente a mesma coisa, a afanise.” (JONES, 1927/1996, 484).  

Jones discute que é preciso diferenciar a inveja do pênis pré-edípica 

(autoerótica) e pós-edípica (aloerótica), sendo a segunda clinicamente mais 

significativa. E é a privação imposta de não ser possível partilhar o pênis em coito com 

o pai ou de ter um bebê com ele que reativa o desejo da menina de ter um pênis seu. 

Disso resulta o temor da afanise, que leva à culpa e à formação do superego. Sendo 

ainda necessário que a libido tenha que se expressar, podendo fazê-lo de duas formas: a 

menina sacrifica sua relação erótica com o pai ou sua feminilidade, que equivale, 

segundo Jones, à sua identificação anal com a mãe.  

 

 
16 Em 1949 (ou seja, posteriormente à morte de Freud, tomada por nós como marco que delimita o fim do 

período abordado em nosso trabalho e por isso incluso aqui como forma de nota, e não no texto maior), 

Ernest Jones publica um texto em que faz uma análise da personalidade de Hamlet, personagem 

trabalhado na literatura por Shakespeare e outros artistas, e avalia que os primeiros assomos de 

sexualidade da criança são despertados pelas “[...] íntimas relações físicas existentes entre a criança e as 

pessoas de seu ambiente imediato, sobretudo, portanto, a sua mãe.” (JONES, 1949/1970b, p. 77). 

Explica que uma interação complicada com ela pode resultar numa paixão que, sofrendo uma repressão 

insuficiente, vai resultar em o rapaz permanecer sempre ligado amorosamente à mãe, sendo incapaz de 

amar outra mulher. Chega a citar Abraham na defesa de que é possível haver um distanciamento do 

devotamente à mãe, mas que ainda persiste na escolha do rapaz por mulheres com o mesmo perfil dela, 

o que leva ao casamento entre parentes. No caso da influência materna se dar na transmissão de um 

aspecto excessivamente terno e feminino, que seja “[...] intensamente ‘reprimido’ e associado à 

vergonha, culpa e reações semelhantes, a submersão poderá ser tão completa que a pessoa se tornará 

incapaz de experimentar qualquer espécie de atração pelo sexo oposto; para ela, nesse caso, tôdas [sic] 

as mulheres são tão proibidas quanto a sua própria mãe. Isso pode manifestar-se numa pronunciada 

misoginia ou até, quando combinado com outros fatôres [sic], na prática da homossexualidade, como 

Sadger demonstrou.” (JONES, 1949/1970b, p. 78, grifo do autor). 
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No primeiro caso desejos femininos desenvolvem-se na esfera adulta – ou 

seja, charme erótico difuso (narcisismo), atitude vaginal positiva em relação 

ao coito, culminando em gravidez e parto – e são transferidos para objetos 

mais acessíveis. No segundo caso a ligação com o pai é conservada, mas a 

relação objetal torna-se identificação, ou seja, um complexo de pênis é 

desenvolvido. (JONES, 1927/1996, 488). 

 

Jones fala então em dois tipos de mulheres homossexuais, aquelas que 

abrem mão de sua libido-objeto (pai) e das que abrem mão de sua libido-sujeito (sexo), 

resultando, respectivamente, naquelas mulheres que mantêm seu interesse pelos 

homens, mas querem ser aceitas por eles como um deles, e aquelas que têm muito 

pouco, ou mesmo nenhum interesse por homens, centrando sua libido em outras 

mulheres. Define esse segundo tipo como sendo originado de um processo de 

identificação, numa substituição do pai por elas mesmas:  

 

[...] suas relações de objeto externas, com a outra mulher, são muito 

imperfeitas, pois ela representa, simplesmente, sua própria feminilidade 

através da identificação, e o objetivo é gozar substitutivamente a gratificação 

disso pela ação de um homem oculto (o pai incorporado em si mesmas). 

(JONES, 1927/1996, p. 489-490). 

 

Disso, resulta que “A identificação com o pai é, portanto, comum a todos os 

tipos de homossexualidade, embora alcance um grau mais completo no primeiro do que 

no segundo grupo, no qual, apesar de tudo, se conserva, de uma maneira substitutiva, 

alguma feminilidade.” (JONES, 1927/1996, p. 490). Explica ainda que o objetivo dessa 

identificação é manter os desejos femininos reprimidos. Dessa forma, ela se livraria da 

acusação de abrigar desejos culposos em relação ao pênis do outro, uma vez que, 

identificada com o pai, ela teria o seu próprio. Essa identificação a protegeria do “[...] 

perigo afanísico de privação derivado da não gratificação de desejos incestuosos.” 

(JONES, 1927/1996, p. 490).  

O autor defende, então, o ponto de vista de Freud, ao formular uma fase 

fálica em que a menina direciona sua atenção para o órgão masculino, em detrimento 

dos seus próprios órgãos, fornecendo uma descrição clínica desses fenômenos 

observáveis. Aventa ainda a ideia de que essa fase fálica em meninas normais é uma 

forma abrandada da identificação com o pai em mulheres homossexuais. O que o autor 

alega é que essa identificação com o pai é maior em meninas que se tornam 

homossexuais, mas que ela se faz presente em todas as meninas. E isso se dá 

principalmente em decorrência de dois fatores: uma incomum intensidade de erotismo 

oral e de sadismo, respectivamente, que convergem em uma identificação do estágio 
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sádico-oral, considerada pelo autor a característica central do desenvolvimento 

homossexual feminino. O erotismo oral acentuado revela um pendor maior para o 

segundo tipo de homossexual e o sadismo para o primeiro. Conclui: “A ‘fase fálica’ de 

Freud, nas meninas, é, provavelmente, mais uma construção defensiva secundária do 

que um verdadeiro estágio do desenvolvimento.” (JONES, 1927/1996, p. 493, grifo do 

autor). Freud responderá a isso em texto de 1931, analisado mais à frente. 

Em 1930, em pública manifestação de apoio aos direitos dos homossexuais, 

Freud assina uma petição contrária à punição deles que se baseava no código 

germânico. A petição, proposta por intelectuais austríacos, declarava:  

 

Homossexuais que poderiam ter um papel construtivo na sociedade são 

constantemente tidos como anti-sociais ao serem estigmatizados como 

criminosos (...), homossexuais honestos e decentes devem navegar um curso 

vitalício nas margens da sanção estatal legal, chantagem, neurose ou psicose 

e desespero. Sem o mínimo de culpa pessoal os homossexuais estão afogando 

em um mar de mentiras. (SPIERS; LINCH, 1977, p. 9 apud BULAMAH, 

2016, p. 95). 

 

Em 1931, no texto Sobre a sexualidade feminina, Freud estabelece então 

diálogo com o trabalho de Jones de 1927, discordando de sua conclusão, de que o 

estágio fálico da menina seja uma reação protetora secundária e não um estágio do seu 

desenvolvimento sexual. Ele irá dizer: “Isso não corresponde nem às condições 

dinâmicas nem às cronológicas.” (FREUD, 1931/2011k p. 398), sendo essas as últimas 

palavras de seu texto.  

Nessa citada obra, Freud (1931/2011k) se debruça sobre o tema da 

feminilidade, retomando a questão do complexo de Édipo, refazendo as diferenças de 

seu desenlace para as crianças dos sexos masculino e feminino. Diferencia que as 

meninas percorrem o mesmo caminho que os meninos até certo momento: seu 

investimento libidinal inicial é na mãe, ou seja, seu objeto está ligado ao genitor do 

mesmo sexo, sendo necessário percorrer um caminho que leva da mãe ao pai como 

objeto, coisa que não é necessária para o menino, que tem na mãe o primeiro objeto, 

substituindo-o pelas outras mulheres quando da dissolução do Édipo.  

Freud relata que, em alguns casos, essa ligação primeira com a mãe é 

superestimada na menina, podendo vir a durar excessivamente. Algumas mulheres, 

inclusive, não a superam, não se voltando para o sexo oposto como objeto, 

permanecendo no mesmo sexo da mãe. Dessa forma, não superam esse momento pré-

edípico: “O translado das ligações afetivas do objeto materno para o paterno constitui o 
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teor principal do desenvolvimento que leva à feminilidade.” (FREUD, 1931/2011k, p. 

380). Dessa ligação intensa com mãe pode derivar uma forte conexão posterior com o 

pai.  

A bissexualidade constitutiva é mais uma vez citada, mas com um 

acréscimo: “[...] a bissexualidade – que afirmamos ser parte da constituição humana – 

aparece bem mais nitidamente na mulher do que no homem.” (FREUD, (1931/2011k, p. 

376). Freud diferencia que o complexo de castração, ou seja, o medo da ameaça de 

perder o pênis, que põe fim ao complexo de Édipo, deixa como rastro, no menino, certo 

grau de menosprezo pelas mulheres, tidas como castradas. Afirma: “Em casos extremos, 

isso dá origem a [sic] inibição na escolha do objeto e, se concorrem fatores orgânicos, 

homossexualidade exclusiva.” (FREUD, 1931/2011k, p. 378). 

Na mulher, segue explicando, o complexo de castração é admitido como 

fato consumado, e ela se vê como inferior, revoltando-se, contudo, contra tal situação, o 

que pode originar três estados: 

1) afastamento da sexualidade em geral; 

2) apego à masculinidade ameaçada, na esperança de voltar a ter um pênis, 

o que vira seu objetivo de vida, podendo manifestar-se em escolha 

homossexual do objeto; e 

3) desenvolvimento normal do Édipo, tomando o pai como objeto sexual, 

assumindo a forma feminina do complexo de Édipo. 

O autor resume:  

 

Na mulher, portanto, o complexo de Édipo é o resultado final de um longo 

desenvolvimento; não é destruído, mas sim criado por influência da 

castração, escapa às fortes influências hostis que no homem atuam de forma 

destruidora sobre ele e, de fato, com muita frequência não é superado pela 

mulher. [...] Provavelmente não será errado dizer que essa diferença na 

relação entre o complexo de Édipo e o de castração marca indelevelmente o 

caráter da mulher como ser social. (FREUD, 1931/2011k, p. 379). 
 

Na conferência de 1933, das Novas conferências introdutórias à 

psicanálise, intitulada A feminilidade, Freud (1933/2011l) retoma a ideia de uma 

bissexualidade anatômica, em que caracteres sexuais secundários de um sexo estariam 

presentes no outro de forma atrofiada, para então estabelecer um paralelo com a noção 

de bissexualidade psíquica, em que haveria a mistura de caracteres masculinos e 

femininos nos dois sexos.  
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O diferencial é que, nesse texto, Freud desaconselha que se tenha em mente 

uma estrita associação entre masculino e atividade e feminino e passividade. Em nosso 

trabalho, apontamos momentos em que o próprio Freud faz essa associação em outros 

de seus escritos. Contudo, aqui, Freud (1933/2011l, p. 267) contradiz essa associação, 

elaborando acerca de diferenças e similaridades entre o masculino e o feminino: 

“Mesmo no âmbito sexual da vida humana vocês logo percebem como é insatisfatório 

identificar a conduta masculina com a atividade e a feminina com a passividade.”. E 

elenca alguns exemplos em que tenta ilustrar que essa associação nem sempre é correta, 

como no ato de mamar, em que a mãe pode dar de mamar ao bebê ou deixar-se 

amamentar por ele, e no grau de “passiva docilidade” (FREUD, 1933/2011l, p. 267) que 

o homem precisa despender para conviver com seus iguais. E complementa:  

 

Se vocês agora disserem que esses fatos demonstrariam justamente que tanto 

os homens como as mulheres são bissexuais no sentido psicológico, 

concluirei apenas que decidiram fazer “ativo” coincidir com “masculino” e 

“passivo” com “feminino”. Mas aconselho que não o façam. Parece-me 

inapropriado e nada acrescenta ao que sabemos. (FREUD, 1933/2011l, p. 

267, grifo do autor). 

 

Freud entende que, na feminilidade, há uma preferência por metas passivas, 

o que ele esclarece como sendo diferente de passividade, alegando que é necessária uma 

boa dose de atividade para que se alcance uma meta passiva. Ele inclusive problematiza 

que essa tendência talvez advenha de uma influência da organização social, que “[...] 

empurra a mulher para situações passivas.” (FREUD, 1933/2011l, p. 268).  

Outras questões pertinentes ao desenvolvimento da feminilidade são 

discutidas por Freud nesse texto, contudo, tendo em vista nosso tema de interesse, 

podemos dizer que Freud retoma as ideias relativas às diferenças entre a resolução do 

complexo de Édipo no menino e na menina, já realizadas no texto Sobre a sexualidade 

feminina, de 1931, especialmente a importância da fase pré-edípica da menina para sua 

relação posterior com o pai e a influência diferenciada que o complexo de castração 

realiza para cada sexo. Ele inclusive retoma a ideia de uma homossexualidade manifesta 

advinda como consequência da atuação do complexo de castração sobre a menina, que, 

como um caminho, pode desembocar em um forte complexo de masculinidade.  

 

A experiência analítica nos ensina, é verdade, que a homossexualidade 

feminina raramente, ou nunca, dá prosseguimento linear à masculinidade 

infantil. Parece ser próprio dela que mesmo essas garotas tomam o pai como 

objeto por algum tempo e se entregam à situação edípica. Mas depois são 



103 

 

impelidas à regressão a seu anterior complexo de masculinidade, devido às 

inevitáveis decepções com o pai. Não devemos superestimar a importância de 

tais decepções; elas também não são poupadas à garota destinada a ser 

feminina, não tendo a mesma consequência. A preponderância do fator 

constitucional parece indiscutível, mas as duas fases do desenvolvimento da 

homossexualidade feminina se refletem muito bem nas práticas das 

homossexuais, que desempenham uma com a outra os papéis de mãe e filha 

tão frequentemente e tão nitidamente como os de homem e mulher. (FREUD, 

1933/2011l, p. 287). 

 

Os dois últimos textos apresentados, juntamente com o Sobre a psicogênese 

de um caso de homossexualidade feminina, revelam o interesse de Freud em 

compreender mais a fundo a feminilidade e os fenômenos relacionados à sexualidade 

feminina, em suas nuances.  

No próximo tópico, analisaremos as reflexões teóricas finais de Freud 

acerca da homossexualidade, além de retomar os acontecimentos finais de sua vida - 

como o exílio em Londres a partir da perseguição nazista - e de seus contemporâneos. 

 

4.4 Os anos finais de vida de Freud e seus contemporâneos e suas últimas 

teorizações acerca da(s) homossexualidade(s) 

 

Em 22 de maio de 1933, Ferenczi morre em decorrência de uma anemia 

perniciosa, segundo o próprio Freud (1933/2011m) nos revela, e expressa: “É 

impossível imaginar que a história de nossa ciência o esqueça algum dia.” (FREUD, 

1933/2011m, p. 468). Não houve propriamente um rompimento da relação dos dois, 

Roudinesco (2016) define como um afastamento, dadas as discordâncias em relação a 

novas técnicas propostas por Ferenczi.  

Para Kupermann (2014), Ferenczi se tornou um ferrenho crítico dos destinos 

que a IPA e suas práticas de formação analítica tomaram, justo ele que fora seu 

fundador e antecipara os perigos das formações de associações quando de sua própria 

proposta de fundação. Kupermann (2014, p. 50-51) avalia:  

 

Marginalizado, morrerá maldito, em função das inovações teórico-técnicas 

por ele introduzidas e, em termos políticos-institucionais, por suas denúncias 

da mediocrização na transmissão da psicanálise produzida tanto pela estrutura 

hierárquica das associações quanto pela qualidade das análises que tinham 

lugar na formação psicanalítica.  
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Após dois anos da morte de Ferenczi, Freud, em uma entrevista a um jornal 

vienense, em 1935, responde uma carta de uma mãe que o solicita a curar a 

homossexualidade do filho, conhecida como Carta a uma mãe americana: 

 

A homossexualidade, certamente, não é uma vantagem; mas não é nada do 

que se envergonhar, não é vício, não é degradação; não pode ser classificada 

como uma doença. Consideramos que seja uma variação da função sexual, 

produzida por uma certa interrupção no desenvolvimento sexual... Ao 

perguntar-me se posso ajudar, você quer dizer, eu suponho, se eu posso abolir 

a homossexualidade e fazer com que a heterossexualidade normal ocupe o 

seu lugar. A resposta é, de modo geral, que não podemos prometer alcançar 

este resultado. Em certo número de casos, tivemos sucesso em desenvolver 

os germes malogrados das tendências heterossexuais que estão presentes em 

todos os homossexuais; mas na maioria dos casos isso não é mais possível 

(FREUD, 1935 apud DRESHER, 2013, p. 50).  

 

Vemos aí, mais uma vez, que, quando instado a se posicionar sobre a 

homossexualidade, Freud é veemente ao afirmar que não se trata de uma doença. Nesse 

trecho, além disso, ele nos traz algumas possíveis etiologias para ela, mesmo que não se 

debruce sobre maiores explicações. Retoma ideias apresentadas já na obra Três ensaios, 

em 1905, e que continuará sustentando ao longo da vida, como não se tratar de uma 

degeneração e o fato de ser uma variação normal da função sexual. Retoma ainda a ideia 

de interrupção no desenvolvimento libidinal, trabalhada em A moral sexual “cultural” e 

o nervosismo moderno, de 1908, e sustenta o argumento de que a cura da 

homossexualidade não deve ser posta como objetivo do tratamento, tal qual o defendera 

em Sobre a psicogênese de um caso de homossexualidade feminina, em 1920. 

É pertinente atentar para o fato de que Freud sustenta ainda a parada no 

desenvolvimento libidinal como uma das origens da homossexualidade. Quinet (2013) 

faz uma advertência, que ratificamos, de que Freud trata que todos os seres humanos, de 

alguma forma, estão fixados em alguma fase do desenvolvimento libidinal. Defende que 

Freud nos apresenta um ser em que o “normal maduro” (QUINET, 2013, p. 100), nesse 

sentido, não passa de um ser virtual, ideal apenas aos olhos da norma. “O sujeito 

freudiano é o sujeito libidinal atrelado a alguma fase do desenvolvimento ou, melhor 

dizendo, um sujeito cuja libido privilegia uma ou outra pulsão sem excluir as outras.” 

(QUINET, 2013, p. 100). 

Já mais próximo do final da vida, no texto Análise terminável e 

interminável, de 1937, Freud sustenta, uma vez mais, a ideia da bissexualidade 

constitutiva, atribuindo a ela um conflito irreconciliável da quantidade de libido 

disponível no indivíduo: 
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É bem sabido que em todos os períodos houve, como ainda há, pessoas que 

podem tomar como objetos sexuais membros de seu próprio sexo, bem como 

do sexo oposto, sem que uma das inclinações interfira na outra. Chamamos 

tais pessoas de bissexuais e aceitamos sua existência sem sentir muita 

surpresa sobre elas. Viemos a saber, contudo, que todo ser humano é 

bissexual nesse sentido e que sua libido se distribui, quer de maneira 

manifesta, quer de maneira latente, por objetos de ambos os sexos. Mas 

ficamos impressionados pelo ponto seguinte. Ao passo que na primeira classe 

de pessoas as duas tendências prosseguem juntas sem se chocarem, na 

segunda classe, mais numerosa, elas se encontram num estado de conflito 

irreconciliável. A heterossexualidade de um homem não se conformará com 

nenhuma homossexualidade e vice-versa. Se a primeira é a mais forte, ela 

obtém êxito em manter a segunda latente e em afastá-la, pela força, da 

satisfação da realidade. Por outro lado, não existe maior perigo para a função 

heterossexual de um homem do que o de ser perturbada por sua 

homossexualidade latente. Mas não está claro por que as rivais nem sempre 

dividem a cota disponível de libido entre si, de acordo com sua força relativa, 

já que assim podem fazer em certo número de casos. Somos forçados à 

conclusão de que a tendência a um conflito é algo especial, algo 

recentemente adicionado à situação, sem considerar a quantidade de libido. 

(FREUD, 1937/2006e, p. 260-261). 

 

Nesse texto, ele vai defender ainda a importância da análise pessoal do 

analista:  

 

Essa análise terá realizado seu intuito se fornecer àquele que aprende uma 

convicção firme da existência do inconsciente, se o capacitar, quando o 

material reprimido surge, a perceber em si mesmo coisas que de outra 

maneira seriam inacreditáveis para ele, e se lhe mostram um primeiro 

exemplo da técnica que provou ser eficaz no trabalho analítico. (FREUD, 

1937/2006e, p. 265). 

 

Dessa forma, Freud teoriza ainda um pouco acerca da formação do analista 

em um texto de dois anos antes de seu falecimento, também fazendo crer que essa era 

outra de suas preocupações ainda ao final da vida.  

Roudinesco e Plon (1998) nos contam que, no ano seguinte, em 1938, 

depois das tropas alemãs terem invadido a Áustria, no efervescente cenário de guerra 

que estava a Europa e que culminaria com a Segunda Guerra Mundial em 1939, Freud 

abandona Viena e vai se refugiar em Londres, não sem antes ser obrigado a assinar um 

documento em que declara que não fora, assim como seus parentes, importunado pelos 

funcionários do Partido Nacional-Socialista. Contudo, o que se sabe é que as quatro 

irmãs de Freud foram mortas nos campos de concentração nazistas, destino ao qual 

talvez o próprio Freud só tenha escapado graças à ajuda de amigos próximos, em 

especial o suporte financeiro de Marie Bonaparte (ROUDINESCO; PLON, 1998) e a 

insistência de Ernest Jones. Segundo relato do próprio Jones (1979), ele fora a Viena 

tentar convencer um relutante Freud a buscar abrigo em Londres, sendo preciso intervir 
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também no sentido de conseguir autorização das autoridades inglesas para a 

permanência de Freud no país. Freud instala-se então em sua última residência em 27 de 

setembro de 1938, em Maresfield Gardens, nº 20, em Hampstead (ROUDINESCO, 

2016). 

No mesmo ano de 1938, em nota preambular à terceira parte de seu Moisés 

e o monoteísmo, Freud assim descreve sua situação:  

 

Na certeza de que seria agora perseguido não apenas por minha linha de 

pensamento, mas também por minha “raça”, acompanhado por muitos de 

meus amigos abandonei a cidade que, desde minha primeira infância, fora 

meu lar durante setenta e oito anos. Encontrei a mais amistosa recepção na 

encantadora, livre e magnânima Inglaterra. Aqui vivo agora, hóspede bem-

vindo; posso exalar um suspiro de alívio agora que o peso foi tirado de mim e 

mais uma vez posso falar e escrever – quase disse “e pensar” – como quero 

ou como devo. (FREUD, 1939[1938]/2006f, p. 71, grifo do autor). 

 

Até o final da vida, Freud buscou ainda produzir, prova disso é que o último 

texto dele trabalhado aqui é de 1937, Análise terminável e interminável, embora sua 

produção teórica não tenha se encerrado aí, tendo ainda escrito o inacabado Esboço de 

psicanálise em 1938, publicado postumamente em 1940, e publicado o importante 

Moisés e o monoteísmo em 1939.  

Freud lutara contra um câncer de boca por mais de uma década e foi na 

Inglaterra que falecera, aos 83 anos, em 3 de setembro de 1939, um sábado, às três horas 

da manhã (ROUDINESCO, 2016). Poucas semanas depois da morte de Freud, morre 

Rank, por conta de uma septisemia que se seguiu a uma agranulocitose causada pelos 

efeitos secundários das sulfamidas, remédio com o qual se tratava (ROUDINESCO; 

PLON, 1998). 

A morte de Freud encerra a produção profícua de um estudioso da 

sexualidade humana, que, contudo, deixara uma enorme contribuição para seu 

esclarecimento, assim como também para o entendimento das origens da 

homossexualidade, ou, como seria mais adequado, das homossexualidades, uma vez que 

o próprio Freud insistia em sua multiplicidade.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Partindo de nosso interesse inicial em pesquisar as teorizações de Freud 

acerca da homossexualidade nos primórdios da psicanálise, deparamo-nos com uma 

teoria dispersa e não sistematizada, distribuída ao longo de sua obra, em textos em que a 

homossexualidade nem sempre era o foco principal do trabalho. Mais do que isso, 

pudemos constatar que essas teorizações foram sendo complementadas ou modificadas 

ao longo dos anos com novos achados clínicos que enriqueciam a teoria com apostas de 

Freud para novas etiologias, pensando a homossexualidade como um fenômeno plural, 

que não se restringia a um único tipo de manifestação e muito menos a uma única 

etiologia. Valemo-nos das palavras de Costa (1995) acerca de Freud, para entendermos 

essa diversidade:  

 

Como ele próprio recomendava, era preciso apenas admitir, sem 

escandalizar-se, que as relações eróticas entre homens são tão diversificadas 

quanto podem ser quaisquer outras relações entre seres humanos. Na 

dinâmica inconsciente, existem tantas posições subjetivas do sujeito, diante 

da fantasia e da realidade amorosa de condutas homoeróticas, quantas são as 

posições dos sujeitos em qualquer montagem sexual. (COSTA, 1995, p. 251-

252). 

 

Embora rastreemos as primeiras menções à homossexualidade ainda no 

início de suas elaborações teóricas em cartas a Fliess no fim do século XIX e início do 

século XX e em textos psicanalíticos iniciais, não houve da parte de Freud, nesse 

momento, uma preocupação em sistematizar seu entendimento acerca do fenômeno. 

Somente em 1905, com a publicação do texto Três ensaios sobre a teoria da 

sexualidade, é que Freud vai lançar mão desse recurso e desenvolver seu pensamento 

acerca da homossexualidade, elaborando possíveis etiologias, algumas das quais se 

manterão ao longo de toda a sua obra, como a disposição bissexual constitutiva, por 

exemplo, que já era referida nas cartas a Fliess. Reafirmamos que as concepções sobre a 

homossexualidade seguem a concepção mais geral sobre a sexualidade. 

Até esse momento, o diálogo de Freud era muito mais com os sexólogos da 

época, o que o fez se valer de uma linguagem que, por vezes, corroborava com os 

jargões empregados pelos médicos, com o uso de termos como “normal” para se referir 

à heterossexualidade, mas utilizando-os em contextos em que claramente deturpava sua 

utilização, deixando claro que se tratava de mera convenção social e propondo novas 

formas de pensar o fenômeno. O mesmo se aplica ao entendimento acerca do uso do 
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termo “etiologia”, que é aplicado na medicina com fins de investigar as origens de uma 

doença.  

Através da publicação de textos, cartas e entrevistas, por exemplo, Freud 

disseminava ideias que, desde o início, defendiam a homossexualidade como um dos 

destinos pulsionais. Em linhas gerais, pudemos observar que sua proposta sobre as 

origens das homossexualidades pode ser estabelecida em torno de três principais teorias: 

a disposição bissexual constitutiva de todo ser humano, o distúrbio no desenvolvimento 

libidinal e a fixação na mãe (ou pessoa que garante os primeiros cuidados do bebê). 

Quinet (2013) já havia defendido a existência das duas primeiras, às quais 

acrescentamos, neste trabalho, a terceira. Tais teorias se desenvolveram em diferentes 

explicações, também elencadas por Quinet (2013), para as homossexualidades 

masculinas. Ao lado de cada explicação dada pelo autor, trazemos pelo menos um 

exemplo de texto de Freud onde podemos encontrá-la melhor desenvolvida:  

• Freud, por diversas vezes, chega a afirmar que todo ser humano é 

constituído bissexualmente, podendo pender para a homo ou para a 

heterossexualidade, dados alguns fatores intrínsecos e extrínsecos a ele 

(Três ensaios sobre a teoria da sexualidade e Sobre a psicogênese de um 

caso de homossexualidade feminina);  

• amor pelo rival, que é quando a criança inicialmente odeia aqueles que 

rivalizam com ela pelo amor da mãe, mas essa agressividade acaba 

convertendo-se em amor, se não há horror ao feminino, demonstrando 

que nem sempre a homossexualidade exclui a heterossexualidade (Sobre 

alguns mecanismos neuróticos no ciúme, na paranoia e na 

homossexualidade); 

• forte apego ao pênis, que faz com que o menino só mantenha o amor pela 

mulher até descobrir que ela não o tem e passe a amar então aqueles que 

o possuem, ou seja, os pertencentes ao seu mesmo sexo (O fetichismo);  

• horror ao genital feminino baseado na fantasia de que ele fora mutilado 

em algum momento, levando-o a buscar parceiros que possuam pênis 

(Sobre as teorias sexuais infantis); 

• alta consideração pelo pai, ou medo deste, a ponto de não disputar com 

ele os objetos amorosos do sexo oposto, isso acontece também no caso da 

homossexualidade feminina, em que a atitude da criança é de “pôr-se de 
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lado” e deixar os parceiros do sexo oposto para a mãe (Sobre a 

psicogênese de um caso de homossexualidade feminina); 

• existência em todo neurótico de impulsos homossexuais latentes 

(Conferência: A vida sexual humana, em Conferências introdutórias à 

psicanálise); 

• postura feminina do menino diante do pai no complexo de Édipo 

(Algumas consequências psíquicas da diferença anatômica entre os 

sexos); 

• fixação do homossexual em um ponto do desenvolvimento libidinal entre 

o autoerotismo e o amor objetal (A moral sexual “cultural” e o 

nervosismo moderno); 

• escolha narcísica de objeto (Introdução ao narcisismo e Sobre alguns 

mecanismos neuróticos no ciúme, na paranoia e na homossexualidade);  

• o desejo de que o parceiro também possua um pênis, tal qual ele o possui, 

advindo da ideia da “mulher com pênis”, criada quando do amor pela 

mãe, de quem acreditava na posse de um pênis (Sobre as teorias sexuais 

infantis);  

• forte ligação erótica com a mãe e a ausência de um pai forte, cuja 

presença asseguraria para a criança a escolha do sexo oposto como objeto 

(Três ensaios sobre a teoria da sexualidade);  

• identificação com a mãe (O Eu e o Id). 

Sobre as homossexualidades femininas em Freud, Quinet (2013) especifica 

ainda: 

• deriva do complexo de masculinidade, ao qual a menina regride em 

função do desapontamento com o pai; o que pode ser ainda 

complementado com desafio ao pai, que a “trai” com a mãe (Sobre a 

psicogênese de um caso de homossexualidade feminina);  

• reprodução da relação mãe-bebê entre as duas mulheres do casal, 

derivada da relação primeira da menina com a mãe, que foi seu primeiro 

objeto de amor (Conferência: A feminilidade, em Novas conferências 

introdutórias à psicanálise). 

Freud não tenta, desenvolvendo essas diferentes explicações, defender que 

um ponto esteja correto e anule sua formulação anterior. Pelo contrário, os novos 
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argumentos complementam a ideia de que não existe um único tipo de 

homossexualidade, que existem diferentes homossexualidades, originadas de variadas 

etiologias, e Freud vai apresentando-as conforme elas vão surgindo em suas teorizações 

a partir de sua experiência clínica e debate com seus contemporâneos.  

Embora Freud tenha começado basicamente sozinho na empreitada que foi 

desenvolver a psicanálise, não ficou assim por muito tempo e, já cedo, pessoas 

interessadas em suas teses se aproximaram na intenção de conhecer melhor a 

psicanálise, no que se formaram então os primeiros grupos de trabalho ao seu redor, o 

que não foi sem consequências para o desenvolvimento da nova teoria. Tal 

aproximação, como tivemos oportunidade de constatar, foi rica não apenas para o 

avanço do movimento psicanalítico, mas mesmo para a ampliação de debates acerca de 

temas que convocavam a psicanálise.  

Os desdobramentos da prática clínica permitiam que os psicanalistas 

refletissem sobre as proposições freudianas, gerando debates entre seus colegas, que 

buscavam um entendimento melhor acerca de alguns fenômenos, incluso nisso a 

sexualidade humana, ao que não escapava a homossexualidade. Dessa forma, foi 

importante que rastreássemos não apenas as elaborações de Freud sobre a 

homossexualidade, mas também as de seus contemporâneos, de forma a que 

pudéssemos entender de que maneira essas elaborações se colocavam.  

Muito mais do que simplesmente confirmar as teorias freudianas, por vezes, 

esses autores traziam contribuições que influenciavam o próprio Freud a repensar suas 

teorias, havendo, de sua parte, algumas vezes, uma preocupação em responder a essas 

teorizações, a fim de manter vivo o debate, fazendo avançar o pensamento psicanalítico. 

Nesse trabalho, elegemos quatro personalidades cujos trabalhos certamente foram 

importantes na construção desses diálogos: Ernest Jones, Karl Abraham, Otto Rank e 

Sándor Ferenczi. 

As contribuições de Ernest Jones que desenvolvemos aqui dizem respeito 

especialmente à fixação na mãe, seguida de fixação no pai, identificação (incorporação) 

com o pai e na diferenciação da homossexualidade feminina em dois tipos de pessoas, 

as que abrem mão da libido-objeto (pai), mantêm interesse no homem, mas querem ser 

aceitas como um deles, e as que abrem mão da libido-sujeito (sexo), tendo pouco ou 

nenhum interesse por homens, direcionando a libido para outras mulheres.  

Karl Abraham centra suas explanações no retorno a um estágio anterior da 

libido ou uma parada no estágio narcísico, na introjeção do pai do sexo oposto e na 
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bissexualidade. Já as contribuições de Otto Rank dizem respeito principalmente ao 

narcisismo, à bissexualidade e à fixação na mãe. 

Sándor Ferenczi, talvez aquele que mais contribuições trouxe a esses 

debates, embasa suas argumentações se centrando na fixação na mãe, na relação da 

homossexualidade com a paranoia, na parada no desenvolvimento no estágio narcísico, 

na bissexualidade (que ele trata por ambissexualidade/anfierostismo), na atitude de pôr-

se de lado em benefício do pai, deixando para ele todas as opções do sexo oposto, no 

medo da mulher e na divisão da homessexualidade, tratada por ele por homoerotismo 

(sugerindo que esse termo expressa a qualidade psíquica da pulsão, em detrimento de 

homossexualidade, que denota seu caráter sexual), em homoerostismo de 

sujeito/passivo e de objeto/passivo.  

Todas essas teorizações foram melhor desenvolvidas no corpo desse 

trabalho e evidenciaram que a construção de um saber psicanalítico sobre a 

homossexualidade se deu em um processo de diálogos entre os autores, que 

constantemente referiam os textos uns dos outros, especialmente os de Freud, que 

também referenciava esses autores em seus textos. Sugerimos, portanto, que essa 

construção se deu em um processo que definimos como horizontal, uma vez que Freud 

não se furtava a repensar sua própria teoria através das contribuições desses autores, 

mas tendo em vista que essa horizontalidade é passível de críticas, uma vez que Freud, 

enquanto grande mestre, era ouvido por seus pares de forma diferente, sua palavra 

certamente tinha um peso maior que as dos demais.  

Em nossa leitura, as diferentes explicações para as origens da 

homossexualidade revelam que se construiu uma ideia de pluralidade de um fenômeno 

que geralmente era lido como singular. Freud conseguiu mostrar, e nisso encontrou 

suporte em seus contemporâneos, pelo menos em alguns, que a sexualidade humana é 

ampla demais para ser justificada simplesmente com uma teoria universal. O conceito 

de pulsão cunhado por ele em Três ensaios permite que ampliemos o entendimento 

sobre a sexualidade humana, evidenciando sua complexidade, no que nisso expõe 

também a insuficiência de se pensar a homossexualidade como um fenômeno 

enquadrável em um só tipo de manifestação, originado de uma única etiologia.  

Freud demonstra em suas construções o quanto era um homem de seu 

tempo, o que se registra em uma escrita que, muitas vezes, releva um Freud ainda 

apegado a uma linguagem psiquiatrizante do fenômeno e empreendendo discussões que 

diziam muito de seu tempo, em associações entre feminino e passividade e masculino e 
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atividade, e outras mais moralistas, que vão sendo questionadas ao longo do tempo por 

ele mesmo, mas que certamente influenciaram a forma como ele pensou alguns 

fenômenos no início do desenvolvimento de seu trabalho. 

Outra constatação que fazemos é a de que as teorias desses outros autores, 

embora por vezes tragam valiosas contribuições, de uma forma geral, corroboram as 

elaborações freudianas, desenvolvendo melhor alguns pontos, sugerindo a ampliação de 

alguns debates a partir deles, mas não havia no campo conceitual propriamente uma 

discordância em relação às elaborações de Freud.  

Diante disso, pudemos perceber que as divergências dentro do movimento 

se davam muito mais num plano político, nos encaminhamentos dados a essas 

teorizações, que podiam ser usadas com fins de manter uma ordem social pautada na 

moralidade da época ou utilizadas com fins de modificá-la, favorecendo assim uma 

atitude de positivação do olhar sobre a homossexualidade. Isso vai se refletir 

especialmente no posicionamento de seus membros acerca da formação analítica de 

homossexuais. Mesmo a criação da IPA não foi suficiente para que não houvesse 

dissenso de pensamento entre seus membros. 

Duas questões ganharam destaque em nosso trabalho sobre essa discussão: a 

formação analítica de candidatos não-médicos e a de homossexuais assumidos. 

Entendemos que essas discussões se fizeram em paralelo, convocando Freud a se 

posicionar, o que ele fez no texto A questão da análise leiga, no primeiro caso, e em 

cartas, no segundo. Bulamah (2014) defende que tais pontos sofreram um desvio em 

relação ao pensamento de Freud em torno de um eixo comum: “[...] o da progressiva 

assimilação e conversão da psicanálise em um saber e um poder adaptativo, 

medicalizante.” (BULAMAH, 2016, p. 15). O autor explica que o que diferencia os dois 

é a visibilidade, existente no primeiro caso, que era discutido em congressos e em 

artigos publicados em revistas especializadas, além de constar nas cartilhas das 

sociedades psicanalíticas. O mesmo não acontecia com a questão da homossexualidade 

dos analistas, defende o autor.  

Kupermann (2014) aponta que, depois da morte de Freud, principalmente 

com o pós-guerra, os critérios de formação continuaram a ser pensados e novas 

discussões foram surgindo a respeito do que se considerava um candidato apto ou não 

para a formação. Passou-se a pensar, nesse momento, especialmente, a influência que o 

meio, ou seja, a cultura, exercia sobre a forma como o sujeito lidava com as influências 

externas, gerando então novos “tipos” de candidatos que eram considerados aptos ou 
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inaptos para a formação. Apontamos essas questões sem nos determos mais 

profundamente por entendermos que elas se apresentam como desdobramentos das 

discussões aqui empreendidas, sendo posteriores ao período delimitado em nossa 

pesquisa. Contudo, indicamos a leitura do livro Transferências cruzadas, de Daniel 

Kupermann, que faz um estudo mais detalhado sobre os critérios que eram discutidos à 

época do pós-guerra. 

Dessas questões, podemos avaliar criticamente a relevância de espaços 

alternativos para se pensar a psicanálise, como a universidade, que, com o tempo, 

mostrou-se um lugar de circulação do saber psicanalítico, num contraponto ao tipo de 

institucionalização proposta por instituições psicanalíticas como a IPA. Todavia, 

precisamos refletir que, como sugeriu a pesquisa realizada por Martins et al (2018), a 

universidade também não pode se tornar “um braço” das instituições, restringindo a 

bibliografia psicanalítica e o campo das questões. Como dito na introdução, o campo 

psicanalítico precisa de signos plurais, do contrário, signos passam a funcionar como 

cristais de uma verdade que se propõe universal e asséptica. 

Dessa forma, valendo-nos das palavras de Kupermann (2009, p. 305-306), a 

universidade desponta como “[...] um espaço alternativo para a expansão dos limites dos 

saberes além das fronteiras tradicionalmente atribuídas às disciplinas acadêmicas, 

abrindo-se para a psicanálise, e oferecendo-se, em contrapartida, como lócus 

privilegiado para a pesquisa psicanalítica.”. 

Segundo descrição de Chauí (2003, p. 5), a universidade “[...] é uma 

instituição social e, como tal, exprime de maneira determinada a estrutura e o modo de 

funcionamento da sociedade como um todo.”. Em sua argumentação, defende que, em 

seu interior, vemos “[...] a presença de opiniões, atitudes e projetos conflitantes que 

exprimem divisões e contradições da sociedade.” (CHAUÍ, 2003, p. 5).  

Partindo de tal definição, pensamos a universidade como um espaço de 

pluralidade também no que se refere à transmissão da psicanálise, em sua história e em 

seus fundamentos teóricos. Daí Kupermann (2009) pensar o conceito de “transferência 

nômade” para definir um tipo de arranjo transferencial inédito na história da psicanálise, 

que restituiria aos analistas a liberdade associativa, desprendida de uma filiação teórica 

ou institucional obrigatória, pensando-se a multiplicidade de possibilidades de espaços e 

saberes de reflexão do campo psicanalítico, como a universidade.  
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Nesse sentido, a transferência nômade implica, efetivamente, uma resistência 

à submissão transferencial sufocante imposta nas instituições psicanalíticas, 

bem como a possibilidade de ventilar os saberes psicanalíticos além do 

constrangimento produzido pelo narcisismo das pequenas diferenças. 

(KUPERMANN, 2009, p. 306). 

 

Diante disso, nossas reflexões acerca do processo de institucionalização da 

psicanálise nos permitem pensar também a participação da universidade nesse processo, 

de forma a que os trabalhos psicanalíticos desenvolvidos nesse espaço, a exemplo do 

que aqui propomos, possam contribuir para a difusão e o desenvolvimento do 

pensamento psicanalítico, tornando a psicanálise menos isolada e mais em contato com 

a sociedade de uma forma geral.  

Alertamos que não estamos afirmando que a formação analítica pode ser 

feita exclusivamente na universidade, dispensando a oferecida em instituições 

psicanalíticas. O que propomos é que se pensem os estudos empreendidos na 

universidade como parte da constituição de um lugar de formação, como mais um 

espaço para se refletir acerca das questões referentes aos campos teórico e clínico da 

psicanálise, sob o olhar científico e crítico do modelo acadêmico. 

Coutinho Jorge (2011b, p. 120, grifo do autor) reforça a vantagem de tal 

aproximação ao afirmar: “A psicanálise ganha com isso, ela ganha ao ter seu saber 

interrogado. Lacan postulou que a psicanálise é a manutenção viva da questão: ‘O que é 

a psicanálise?’.”. Entendemos que tal pergunta deve sempre nortear a investigação 

acerca de qualquer tema sob o viés psicanalítico, pois é a partir de tal interrogação que 

um saber pode ser construído. Dessa forma, a institucionalização da psicanálise se dá 

também a partir do contato com a universidade.  

A universidade funciona ainda como espaço onde a psicanálise pode 

dialogar com outras disciplinas. No caso particular de assuntos relativos às 

homossexualidades, podemos apontar ainda a importância política das pesquisas 

acadêmicas na abordagem de temas como a adoção por casais homoparentais e as 

discussões sobre gênero e as transexualidades, assuntos que não couberam a este 

trabalho desenvolver, mas que ficam de sugestão para pesquisas futuras. 

Destacamos que seria possível ainda pensar a produção acadêmica 

psicanalítica sobre o tema na atualidade. Numa pesquisa inicial, encontramos vários 

artigos e pelo menos dois livros publicados no Brasil com coletâneas de textos de 

psicanalistas contemporâneos sobre a homossexualidade (GRAÑA, 1998; QUINET; 

JORGE, 2013). Deparamo-nos ainda com uma dissertação (BULAMAH, 2014), 
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posteriormente transformada em livro (BULAMAH, 2016), e uma tese (MAYA, 2008), 

aos quais dedicamos tempo à leitura. Por fim, uma revista internacional (REVISTA 

INTERNACIONAL..., 2005). Esses trabalhos contribuíram enormemente para ampliar 

nossas discussões, sendo citados aqui para ilustrar que é possível encontrar material 

para empreender outras pesquisas sobre o tema, dando continuidade ao percurso 

iniciado aqui por nós sobre os primeiros psicanalistas.  

Faz-se importante, ainda, atentar para o que Jurandir Freire Costa (1995) já 

afirmava há mais de duas décadas sobre os psicanalistas se responsabilizarem pelos 

efeitos dos seus discursos sustentados dentro da própria teoria psicanalítica, pois eles 

são ouvidos como homens de ciência, o que tem um peso no imaginário cultural. O 

mesmo propõe Bulamah (2016, p. 12), ao defender que 

 

O prestígio do qual gozava a psicanálise em boa parte do Ocidente no século 

passado fazia com que as opiniões arvoradas por seus representantes tivessem 

a força da ciência na estruturação do nosso imaginário; e muitos veículos 

tradicionais dos parâmetros morais da sociedade recorriam, inclusive, a 

termos e conceitos psicanalíticos quando se pronunciavam sobre a 

homossexualidade. 

 

Atentar para isso é nos responsabilizarmos pelos efeitos que os construtos 

teóricos proporcionam, refletindo que a psicanálise já teve e ainda tem influência sobre 

a cultura, e mesmo sobre outras práticas psicológicas, a ponto de se fazer relevante uma 

pesquisa que reflita sobre os encaminhamentos dados a essas teorias. 

Acreditamos que o trabalho realizado com esta dissertação nos ajudou a 

responder aos questionamentos levantados na introdução, incitando a discussão e 

fazendo com que a reflexão acerca desse e de outros temas seja ampliada e possa 

contribuir para o avanço da psicanálise e da sociedade de um modo geral. 
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APÊNDICE A - CRONOLOGIA 

 

A seguir, elencamos os principais eventos referentes à história da 

psicanálise que dialogam com os estudos por nós empreendidos em nosso trabalho 

sobre homossexualidade, tendo em mente que as elaborações de Freud e de seus 

contemporâneos sobre o tema fazem parte de contextos históricos que marcaram o 

movimento psicanalítico em determinados momentos, e que esses acontecimentos se 

refletem em suas produções e vice-versa, num movimento dinâmico e dialógico que 

gerou o desenvolvimento da psicanálise.  

Não era nossa intenção criar um documento definitivo que traçasse um 

panorama completo sobre todos os acontecimentos históricos ano por ano, mas apenas 

criar uma perspectiva dos principais fatos que aconteciam enquanto determinadas 

teorias estavam sendo elaboradas e discutidas, pensando que, assim, podemos facilitar 

uma visão geral e ampla da psicanálise nos anos por nós investigados em nosso 

trabalho. 

 

• 1856:  

- Nascimento de Sigmund Freud, a 6 de maio, em Freiberg, Morávia. 

 

• 1873: 

- Nascimento de Sándor Ferenczi, a 7 de julho, em Miskolc, Hungria; 

- Entrada de Freud na Universidade de Viena para estudar medicina.  

 

• 1877: 

- Nascimento de Karl Abraham, a 3 de maio, em Bremen, Alemanha.  

 

• 1879: 

- Nascimento de Ernest Jones, em 1º de janeiro, em Gowertown, País de Gales.  

 

• 1881: 

- Freud forma-se em medicina. 

 

• 1884: 

- Nascimento de Otto Rank, em 22 de abril, em Leopoldstadt, arredores de 

Viena.  

 

• 1887:  

- Início da correspondência entre Freud e Fliess, considerada a “autoanálise” de 

Freud, que irá durar até 1904. 

 

• 1893-1895: 

- Publicação de Estudos sobre a histeria, por Freud e Breuer. 
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• 1900: 

- Publicação de A interpretação dos sonhos, por Freud. 

 

• 1901: 

- Publicação de Sobre a psicopatologia da vida cotidiana, por Freud. 

 

• 1902: 

- Primeiros encontros da Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras, por sugestão 

de Stekel. 

 

• 1903: 

- Entrevista de Freud ao jornal vienense Die Zeit, em que declara que a 

homossexualidade não é uma doença. 

 

• 1905: 

- Publicação, por Freud, da primeira versão de Três ensaios sobre a teoria da 

sexualidade, que sofreria inúmeras alterações em suas subsequentes edições, 

especialmente em 1910, 1915 e 1920; 

- Publicação, por Freud, do Caso Dora (Análise fragmentária de uma histeria), 

cuja redação iniciou-se em 1901. 

 

• 1906: 

- Contratação de Otto Rank como secretário remunerado da Sociedade 

Psicológica das Quartas-Feiras, a partir de quando se iniciam os registros das 

reuniões semanais por escrito. 

 

• 1907: 

- Freud conhece o alemão Karl Abraham; 

- Freud propõe a dissolução da Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras. 

 

• 1908: 

- Freud conhece o húngaro Sándor Ferenczi e o inglês Ernest Jones; 

- I Congresso Internacional de Psicanálise, em Salzburgo; 

- Criação de um grupo por Karl Abraham, Magnus Hirschfeld, Ivan Bloch, 

Heinrich Körber e Otto Juliusburguer, que viria tornar-se, dois anos depois, em 

1910, a Sociedade Psicanalítica de Berlim; 

- Conflitos entre Abraham e Jung; 

- A Sociedade Psicanalítica das Quartas-Feiras passa a ser chamada de 

Sociedade Psicanalítica de Viena; 

- Elaboração de um questionário para investigação da pulsão sexual, por 

sugestão de Magnus Hirschfeld em uma reunião da Sociedade Psicanalítica de 

Viena; 

- Publicação de As fantasias histéricas e sua relação com a bissexualidade, por 

Freud; 

- Publicação de A moral sexual “cultural” e o nervosismo moderno, por Freud; 

- Publicação de Sobre as teorias sexuais infantis, por Freud; 

- Publicação de Caráter e erotismo anal, por Freud; 

- Publicação de As relações psicológicas entre a sexualidade e o alcoolismo, por 

Abraham. 
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• 1909: 

- Viagem de Freud à América, acompanhado de Ferenczi e Jung, a qual se 

juntou Jones já em terras americanas, para proferir as Cinco lições de 

psicanálise, na Clark University, em Worcester, Massachusetts, EUA, onde 

Freud é agraciado com o título de Doutor pela universidade; 

- Publicação do Caso do homem dos ratos (Observações sobre um caso de 

neurose obsessiva); 

- Publicação do Caso do Pequeno Hans (Análise da fobia de um garoto de cinco 

anos); 

- Escrita de Novas observações sobre a homossexualidade, por Ferenczi, 

publicado postumamente. 

 

• 1910:  

- II Congresso Internacional de Psicanálise, em Nuremberg; 

- Fundação, por Freud e Ferenczi, da Internationale Psychoanalytische 

Vereinigung (IPV), em Nuremberg, a 30 de março, vindo a se chamar 

International Psychoanalytical Association (IPA) a partir de 1936; 

- Publicação de Uma recordação de infância de Leonardo da Vinci, por Freud; 

- Publicação de Um tipo especial de escolha de objeto feita pelo homem, por 

Freud; 

- Publicação de Sobre a história do movimento psicanalítico, por Ferenczi. 

 

• 1911: 

- III Congresso Internacional de Psicanálise, em Weimar; 

- Afastamento de Adler do movimento psicanalítico; 

- Max Eitingon realiza sessões de análise com Freud andando pelas ruas de 

Viena, o que é considerado por alguns teóricos como a primeira análise 

didática; 

- Publicação do Caso Schreber (Observações psicanalíticas sobre um caso de 

paranoia relatado em autobiografia), por Freud; 

- Publicação de Uma contribuição sobre o narcisismo, por Otto Rank; 

- Publicação de O Homoerotismo: Nosologia da Homossexualidade Masculina, 

por Ferenczi; 

- Publicação de O papel da homossexualidade na patogênese da paranóia, por 

Ferenczi; 

- Publicação de Um caso de paranóia deflagrada por uma excitação da zona 

anal, por Ferenczi. 

 

• 1912: 

- Publicação da Revista Imago, responsável pela aplicação da psicanálise às 

ciências humanas, por Otto Rank e Hanns Sachs; 

- Afastamento de Stekel do movimento psicanalítico; 

- Início dos conflitos entre Freud e Jung; 

- Criação do Comitê Secreto, por Ernest Jones, grupo de analistas próximos de 

Freud, de confiança, uma espécie de “Velha Guarda” ao seu redor; 

- Publicação de Sobre a mais comum depreciação na vida amorosa, por Freud. 

 

• 1913: 

- Fundação da Sociedade Psicanalítica Húngara, por Ferenczi; 

- Fundação da Sociedade Psicanalítica de Londres, por Ernest Jones; 
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- IV Congresso Internacional de Psicanálise, em Munique; 

- Publicação do livro Totem e tabu, por Freud, que inicialmente fora publicado 

em quatro ensaios, entre 1912 e 1913, na Revista Imago; 

- Publicação de A predisposição à neurose obsessiva, por Freud. 

 

• 1914: 

- Rompimento definitivo de Jung com o movimento psicanalítico, num processo 

de afastamento que se iniciou já em 1912 e culminou com sua exoneração da 

presidência da IPA em 1914; 

- Início da Primeira Guerra Mundial; 

- Com o primeiro período tendo se iniciado em 1914, Ferenczi realizou análise 

com Freud em três ocasiões diferentes, entre 1914 e 1916; 

- Publicação de Contribuição à história do movimento psicanalítico, por Freud; 

- Publicação de Introdução ao narcisismo, por Freud. 

 

• 1915: 

- Abraham é convocado para a guerra; 

- Escrita dos textos sobre metapsicologia: Os instintos e seus destinos, A 

repressão, O inconsciente, Complemento metapsicológico à teoria dos sonhos 

e Luto e melancolia. Embora os dois últimos só tenham sido publicados em 

1917, todos foram iniciados pelos idos de 1915. 

 

• 1916: 

- Publicação de O primeiro estágio pré-genital da libido, por Abraham. 

 

• 1917: 

- Publicação das Conferências introdutórias à psicanálise, proferidas por Freud 

entre 1916 e 1917. 

 

• 1918: 

- Fim da Primeira Guerra Mundial; 

-Surgem as primeiras divergências entre os psicanalistas acerca de critérios de 

formação analítica; 

- V Congresso Internacional de Psicanálise, em Budapeste; o último acontecera 

em Munique, em 1913; 

- Publicação, por Freud, do Caso do homem dos lobos (História de uma neurose 

infantil), redigido em 1914. 

 

• 1919: 

- Ferenczi cria um instituto em Budapeste com fins de formação, que será 

liquidado pela contrarrevolução húngara; 

- Ferenczi e Rank vão se empenhar na reforma da técnica psicanalítica, 

inventando a técnica ativa; 

- Publicação de “Batem numa criança”: contribuição ao conhecimento da 

gênese das perversões sexuais, por Freud; 

- Publicação de Deve-se ensinar psicanálise nas universidades?, por Freud. 

 

• 1920: 

- Criação da Policlínica de Berlim, por Max Eitingon; 
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- Criação do Instituto de formação de analistas em Berlim, por Max Eitingon e 

Karl Abraham; 

- Congresso de Haia; primeiro depois do fim da Primeira Guerra; 

- Publicação do texto Sobre a psicogênese de um caso de homossexualidade 

feminina, por Freud; 

- Ferenczi escreve um texto sobre a quarta edição de Três ensaios, de Freud. 

 

• 1921: 

- Publicação de Contribuições à teoria do caráter anal, por Abraham; 

- Publicação de Psicologia das massas e análise do eu, por Freud; 

- Troca de cartas entre os psicanalistas acerca da formação analítica de 

homossexuais na IPA, da qual se origina uma regra não escrita que veta a 

formação analítica de homossexuais nos bancos de formação analítica da IPA.  

 

• 1922: 

- Publicação do texto Sobre alguns mecanismos neuróticos no ciúme, na 

paranoia e na homossexualidade, por Freud. 

 

• 1923: 

- Publicação de O eu e o id, por Freud; 

- Publicação de A organização genital infantil, por Freud; 

- Publicação de O trauma do nascimento, por Rank. 

 

• 1924: 

- Publicação de Breve estudo do desenvolvimento da libido, visto à luz das 

perturbações mentais, por Abraham; 

- Publicação de A dissolução do complexo de Édipo, por Freud; 

- Publicação de O problema econômico do masoquismo, por Freud. 

 

• 1925: 

- Morte de Karl Abraham, aos 48 anos, acometido por septicemia decorrida de 

um acesso pulmonar, provavelmente advindo de um câncer; 

- Publicação de Autobiografia, por Freud; 

- Publicação de Algumas consequências psíquicas da diferença anatômica entre 

os sexos, por Freud. 

 

• 1926: 

- Rompimento de Otto Rank com Freud; 

- Publicação de Inibição, sintoma e angústia, por Freud; 

- Publicação de A questão da análise leiga: diálogo com um interlocutor 

imparcial, por Freud. 

 

• 1927: 

- Dissolução do Comitê Secreto; 

- Publicação do texto O fetichismo, por Freud; 

- Publicação do texto O desenvolvimento inicial da sexualidade feminina, por 

Jones. 
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• 1930: 

- Freud assina uma petição contrária à punição de homossexuais que se baseava 

no código germânico. 

 

• 1931: 

- Publicação de Sobre a sexualidade feminina, por Freud. 

 

• 1932:  

- XII Congresso Internacional de Psicanálise, em Wiesbaden. Ferenczi faz uma 

fala em que expõe sérias modificações da técnica psicanalítica. 

 

• 1933: 

- Morte de Sándor Ferenczi em decorrência de uma anemia perniciosa; 

- Publicação de Novas conferências introdutórias à psicanálise, por Freud. 

 

• 1935: 

- Escrita da Carta a uma mãe americana, por Freud.  

 

• 1937: 

- Publicação de Análise terminável e interminável, por Freud.  

 

• 1938: 

- Mudança de Freud para Londres, fugindo da perseguição nazista. 

 

• 1939: 

- Morte de Sigmund Freud, aos 83 anos, na Inglaterra, em decorrência de um 

câncer de mandíbula contra o qual lutara durante mais de uma década; 

- Morte de Otto Rank em decorrência de uma septisemia que se seguiu a uma 

agranulocitose causada pelos efeitos secundários das sulfamidas, remédio com 

o qual se tratava. 

 

• 1940:  

- Publicação de Esboço de psicanálise, que Freud escrevera em 1938, mas que 

só foi publicado postumamente. 

 

• 1958: 

- Morte de Ernest Jones, em Londres, Inglaterra.  

 


