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 Este texto tem como objetivo discutir sobre as homossexualidades na 

psicanálise a partir de algumas reflexões e questionamentos que a escuta 

analítica têm me convocado. A interrogação formulada para situar este trabalho 

é: O que as homossexualidades têm a dizer aos psicanalistas?  

 Parafraseando o autor Paulo Roberto Ceccarelli (2012) a primeira 

formulação óbvia seria “O que a Psicanálise têm a dizer sobre as 

homossexualidades?”. A este respeito, parece-me que a inversão da ordem situa 

de forma mais adequada a posição de “convocada a pensar” o que a clínica tem 

fomentado.  

 Seguindo a afirmativa de Ceccarelli (2012) deve-se insistir no plural 

“homossexualidades” e não no singular. O autor escreve que é equivocado 

abordar a questão como se tratasse de uma mesma dinâmica pulsional para 

todos os casos. Deste modo, trata-se de algo particular: a consideração da 

dinâmica pulsional e “escolha de objeto” ao qual o sujeito realiza em sua 

trajetória psicossexual. A sexualidade não tem como ser “orientada” como algo 

derivado de uma escolha consciente. Não se trata de uma escolha em que 

alguém analisa, pensa, distingue e “orienta-se” de algum modo. Este é o ponto 

crucial: as “escolhas de objeto” são regidas pela dinâmica inconsciente.  

O terreno da sexualidade é o alicerce de toda construção da doutrina 

psicanalítica. Freud anuncia desde 1905 nos “Três Ensaios” que não há uma 

pedagogia do desejo, em que Jorge e Quinet afirmam que “não se pode educar 

a pulsão sexual [...] a pulsão segue os caminhos traçados pelo inconsciente, que 

é individual e singular” (JORGE; QUINET, 2013, p. 10). Assim, “o sexual constitui 

o enigma por excelência do ser humano” (p. 105) e neste sentido, a diversidade 

das trajetórias pulsionais e “escolhas de objeto” nos apontam que não há nada 

de típico na sexualidade humana (CECCARELLI, 2012). Ceccarelli (2012, p. 



111) pontua que “[...] os textos freudianos sugerem que a homossexualidade é 

uma posição libidinal como qualquer outra”.  

 A homossexualidade não deve ser tratada como uma patologia, e deste 

modo não há como pensar um tratamento de cura, como é possível observar em 

alguns discursos conservadores. Situando na história, o primeiro manual de 

classificação de doenças, DSM-I, publicado em 1952, “[...] incluiu o diagnóstico 

de homossexualidade sob a rubrica de Desvios Sexuais, na categoria de 

‘Perturbações Sociopáticas de Personalidade’, juntamente de transvestismo, 

pedofilia, fetichismo e sadismo sexual” (PAOLIELLO, 2013, p. 38-39). Ainda no 

DSM-II a homossexualidade aparece como diagnóstico de doença. É preciso 

lembrar também da influência do nazismo sobre as ideias homofóbicas da época. 

 O psicanalista deve partir da premissa freudiana de que para o 

inconsciente não há a inscrição da diferença sexual. Assim, a concepção 

freudiana sobre a bissexualidade psicológica permite situar a complexidade da 

sexualidade humana. A anatomia seria o destino? Quais elementos revelam-se 

importantes para a constituição da sexualidade humana? 

Há vários elementos que constituem a história da sexualidade humana, 

tais como a anatomia, o lugar que a “sua majestade o bebê” (FREUD, 1914/1996, 

p. 98) ocupa na construção imaginária, no narcisismo dos pais e as 

representações sociais sobre o feminino e o masculino. Deve-se levar em conta 

também que os discursos sobre a sexualidade são construções sociais e 

históricas de seu tempo (CECCARELLI, 2012). A este respeito Ceccarelli e 

Salles (2010, p. 15-16) afirmam que a cultura ocidental “inventou” a sexualidade 

tal como a postulamos na atualidade e que “[...]a sexualidade é uma construção, 

uma invenção, inseparável do discurso e do jogo de poder dentro dos quais ela 

é constituída e, ao mesmo tempo, se constitui”.  

 A respeito da anatomia constitutiva de um organismo tem-se que a lógica 

que movimenta o humano é de outra ordem. De acordo com Marques: “Para o 

humano, desprovido de instinto, o sexo biológico não tem determinação absoluta 

e o imperativo pulsional revela a falácia dos valores morais” (MARQUES, 2013, 

p. 63). A rede complexa que configura a sexualidade humana é retratada pela 

teoria freudiana e consiste em desdobrar que toda escolha de objeto sexual é 

eminentemente inconsciente e tributária do jogo das identificações. Com isso 



Jorge (2013, p. 18) afirma que “[...] toda versão da sexualidade é igualmente 

legítima e ninguém pode se arrogar o direito de autorizar ou desautorizar a 

sexualidade de ninguém”. A própria cirurgia de redesignação sexual na 

atualidade, utilizada como recurso das pessoas “trans”, autentica que não se 

trata de uma determinação do biológico sobre a questão da sexualidade, mas ao 

contrário, levanta a questão de que nada está posto de pronto, e tem-se então 

um enigma, um vasto campo de interrogações que constituem o humano. Se 

Freud escreveu que a anatomia é um destino isso não implica em si uma 

determinação sexual, e sim do real do corpo (QUINET, 2013). 

Sobre a sexualidade em Freud (1905/2016) o texto clássico Três Ensaios 

sobre a Teoria da Sexualidade corresponde à subversão freudiana com relação 

aos esquemas explicativos tradicionais daquele tempo. Freud, à frente de seu 

tempo, situa a discussão em torno da diferença entre o objeto sexual e a 

finalidade sexual, segundo Ceccarelli e Salles (2010), demonstrando que não há 

uma correspondência entre o biológico, anatômico e a “escolha objetal” e sua 

finalidade sexual. Neste sentido, não existe nada que seja biologicamente 

programado, pois para a pulsão não há um objeto fixo, certo, definido.  

 Jorge e Quinet (2013, p. 10) insistem que: “[...] a homossexualidade não 

é uma questão apenas dos homossexuais”, fato este observado por Freud em 

vários casos clínicos como uma dimensão latente, a exemplo do “empuxo à 

mulher” do presidente Schreber (1903/1995). A homossexualidade pode ser 

situada em todas as estruturas – na neurose, na psicose e na perversão – 

podendo a mesma ser considerada transestrutural (QUINET, 2013). 

 Quinet (2013) escreve que os psicanalistas devem estar situados nesta 

discussão, o que implica estarem à altura da subjetividade de sua época, como 

afirma Jacques Lacan.  

Tanto Freud quanto Lacan foram sensíveis e mantiveram um diálogo 
com interlocutores de suas épocas sobre suas diversas questões, 
dentre as quais as homossexualidades (QUINET, 2013, p. 89).  

 

Quinet (2013) ainda afirma que ambos conduzem uma ética psicanalítica 

que vão contra qualquer tipo de discriminação em relação aos homossexuais. 

Contudo, ao contrário, alguns estudiosos foram na contramão dessa ética, 



promovendo uma clínica patologizante e excluindo homossexuais da formação 

analítica. Isto atesta o fato de que parece não haver um consenso entre os 

psicanalistas sobre a questão da homossexualidade.  

 Sobre esta questão Quinet (2013, p. 89) escreve que: 

A concepção que o analista tem da homossexualidade determina a 
maneira como ele conduz a análise de seus analisantes, inclusive os 
que têm uma escolha de objeto heterossexual, pois toda análise 
sempre passa, em algum momento, pela questão homossexual, que é 
constitutiva do sujeito.  

 

Seguindo a letra de Quinet (2013, p. 90) interrogo: Qual a sua concepção 

da psicanálise e da sexualidade? Como essas questões são apresentadas na 

clínica? Como a psicanálise tem contribuído no debate sobre esse tema?  

A retomada dos fundamentos psicanalíticos de Sigmund Freud e de 

Jacques Lacan deve ser a chave para que as reflexões sobre o tema fomentem 

a condução de uma ética da psicanálise e dos psicanalistas preocupados com 

as exigências do seu tempo. 

  

REFLEXÕES FINAIS 

Neste momento, devemos retomar a questão inicial que fomentou este 

texto: O que as homossexualidades têm a dizer aos psicanalistas?  

As indicações de respostas a essa interrogação parecem insistir em uma 

mesma direção: as homossexualidades demonstram que a sexualidade humana, 

pensada a partir de sua complexidade, não é natural, não obedece a uma lógica 

biológica nem orgânica, se pensada a partir de uma correspondência 

genital/sexual; ela é um enigma que todo humano coloca em questão em sua 

trajetória singular.  

Deste modo, as homossexualidades apresentam-se como o ponto fora da 

curva normal (estatística) ditada pela cultura atual que tem o discurso biológico 

como científico, e portanto, como a verdade. As homossexualidades teimam em 

dizer à psicanálise e aos psicanalistas que Freud estava certo desde sempre, 

que a bissexualidade psicológica aponta para os ditames do inconsciente, em 



uma outra lógica, posto que o real do corpo, da anatomia, que se inscreve em 

uma dada cultura, traz a não correspondência com a posição subjetiva (sexuada) 

e com a escolha objetal (narcísica). As homossexualidades insistem em querer 

dizer aos psicanalistas que não basta ter nascido “menina” ou “menino” para 

saber sobre sua sexualidade.  

Na atualidade, a questão “trans” e o avanço da medicina com a cirurgia 

de redesignação sexual, assim como também o debate no campo do direito e a 

“visibilidade” trans apontam para uma discussão que os psicanalistas e a 

psicanálise tem que se haver, situando uma ética psicanalítica, pois trata-se de 

questões humanas do contemporâneo que podem ser “lidas” a partir do nosso 

clássico Sigmund Freud e atualizadas com Jacques Lacan e suas fórmulas da 

sexuação. Talvez esse seja um tema para um próximo texto. 
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