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Sombras e luzes da bissexualidade 

JEAN-MICHEL LEVY 
 
PREÂMBULO 
Já faz alguns anos que um movimento societal tem trabalhado para uma nova consideração da 

bissexualidade, obtendo, em alguns países, a construção de uma igualdade social e legal entre a 
heterossexualidade e a homossexualidade. Essa corrente também favorece a possibilidade de viver a 
bissexualidade numa passagem flexível de uma tendência à outra, em uma alternância que, para o 
espanto de Freud, era tão árdua para os homens. Em nossa sociedade, esse reconhecimento, com a 
denúncia de uma estigmatização e de uma repressão injustas da homossexualidade, relegaria a 
complexidade da bissexualidade freudiana ao nível de uma problemática obsoleta? As críticas 
dirigidas à psicanálise por certas teorias do gênero a acusam, em última instância, de estar sempre a 
serviço de uma normatividade da heterossexualidade. Devemos entender o risco da normatividade – 
que é uma questão real para a psicanálise – como o risco que qualquer teoria traz, especialmente 
quando pretende ser excessivamente unitária, mas que pode ser considerado um verdadeiro paradoxo 
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para uma “ciência” que lida com o inconsciente (que é menos normativo que este?) e a inevitável 
conflitualidade psíquica. 

De acordo com as teorias do gênero, a identidade sexual é muito determinada e dominada pelos 
estereótipos sociais do gênero, que precisam ser desconstruídos para possibilitar, assim, um livre 
arbítrio em que todos possam escolher sua identidade sexual. Então, entre a escolha consciente e o 
fato da natureza, “nascido assim”, o que resta da bissexualidade psíquica? 

Em 15 de março de 18911, Freud escreveu a Fliess que, longe de subestimar a bissexualidade, 
ele esperava que esta trouxesse tudo à luz. Essa esperança não parece ter sido realizada, pois, trinta 
anos mais tarde, Freud lamenta que “a teoria da bissexualidade ainda permanece mergulhada numa 
grande escuridão e [que], na psicanálise, só podemos sentir como um sério incômodo o fato de ainda 
não se ter encontrado uma conexão com a teoria das pulsões”2. Trata-se de uma dificuldade teórica, 
metapsicológica, mas também prática, como demonstra o questionamento subsequente de Freud 
sobre o fim da análise e seu possível obstáculo encontrado na “rocha” da castração, isto é, no desejo 
inextinguível de um pênis na mulher e no protesto masculino no homem, obstáculo este que, em 
última análise, será referido à rocha biológica da sexuação. No entanto, ao usar essa interpretação 
extrema para dar conta do impasse, Freud deixa de lado a bissexualidade psíquica, esquivando-se do 
que ele mesmo trouxera à luz. 

O que fez com que a bissexualidade psíquica tivesse então se dissimulado, retornando às 
sombras? Uma bissexualidade separada daquela de Fliess, mas que, às vezes, parece voltar a ela. 
Uma bissexualidade que, ao longo da obra de Freud, aparece como uma coisa estranha (estrangeira?) 
que nunca se integra perfeitamente ao corpus teórico, que resiste à assimilação completa, que sempre 
a excede, talvez como reflexo de sua posição na psique. Sabemos que uma dificuldade teórica pode 
ser alimentada por várias fontes e quanto o recalque, inevitavelmente sempre presente na teoria, pode 
impedir o pensamento. A teorização, como qualquer secundarização, trabalha sempre para um 
desvanecimento, devido à resistência do eu e da sociedade contra a estranheza, a estranheza da 
descoberta, a fim de facilitar sua assimilação. Penso que são os efeitos de tal redução que são 
sentidos nesses embaraços da prática evocados por Freud, como na questão da relação entre a análise 
infinita e a bissexualidade. Precisamos retomar essa questão. 

Se a bissexualidade humana é antes de tudo um fato da natureza, a bissexualidade psíquica, por 
outro lado, é constituída de acordo com as identificações e as escolhas objetais dos dois sexos. A 
identidade sexual provém, primeiramente, da designação do gênero pelo outro. É a descoberta 
perceptiva da diferença dos sexos que exige da criança, secundariamente, um trabalho psíquico para 
assegurá-la de sua identidade, assim confrontada com um novo parâmetro. Então, psiquicamente, ela 
é menina ou menino, ou ambos? A bissexualidade é muitas vezes entendida como o sintoma de não 
renunciar a uma completude narcísica, de “ser dois, sendo apenas um”; seria a marca de uma recusa 
da diferença dos sexos, quando esta, contudo, faz parte de uma primeira teorização que é mais o 
reconhecimento de uma diferença ... de sexo do que de uma verdadeira diferença dos sexos. O 
reconhecimento de que o outro não é castrado, mas diferentemente sexuado, pode esbarrar na rocha 
da teoria da castração, que mantém a crença na existência de um único sexo e pode contribuir para a 
estagnação de uma análise. Essa resistência do analisando está a serviço de quê? E, do lado do 
analista, o que dizer? Sua teoria psicanalítica da castração não influiria também na resistência à 
análise, oferecendo uma racionalização defensiva, uma “legalidade” a algo que pertenceria mais 
intimamente à sua contratransferência? 

Defendo a hipótese de que as aporias teórico-clínicas freudianas resultam de uma esquiva 
facilitada por essa versão da castração que exclui a bissexualidade. Uma esquiva que também será 
encontrada na questão da consideração da homossexualidade na formação de analistas. 

Questionarei então essa versão da castração excludente da bissexualidade que, mesmo tendo 
uma eficácia simbolígena, pode promover uma idealização deletéria “da” diferença baseada em um 
binarismo que exclui e inevitavelmente hierarquiza: um ou zero. Paradoxalmente, a diferença 

                                                           
1 Freud S. (1937), L’analyse finie et l’analyse infinie, op.cit., p. 26. O grifo é meu. 
2 Freud S. (1930) Le malaise dans la culture, OCF-P XVIII, Paris, Puf, p. 293. 
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baseada tão somente nessa marca pode, portanto, tomar o rumo daquilo que é censurado à 
bissexualidade, a defesa de uma unidade que se consolida rejeitando o diferente. De fato, esse 
reconhecimento do outro pela marca de uma diferença hierarquizante pode servir assim à proteção do 
eu ideal, inclusive mediante o recurso à desconsideração, ao desprezo do outro, eventualmente 
através do exercício da dominação sobre ele ou até mesmo por sua destruição. Por isso, penso que é 
necessário sair da castração exclusiva, voltar a questionar a relação entre a bissexualidade e a 
diferença dos sexos e estabelecer uma conexão pela consideração dinâmica de sua oposição, dentro 
da dualidade “diferença dos sexos e bissexualidade”. Assim, poderemos considerar essa outra etapa 
psíquica necessária ao reconhecimento da diferença dos sexos que leva a uma maior aceitação do 
outro como diferente. Penso que esse movimento psíquico passa pelo reconhecimento de sua própria 
bissexualidade, permitindo assim assumir a complexidade de suas identificações e escolhas objetais, 
em vez de mantê-las permanentemente recalcadas. Para que esse movimento seja possível no 
tratamento analítico, ressalto o papel essencial desempenhado pelas fantasias, especialmente o papel 
da cena primitiva e suas reelaborações. Na análise, esse movimento só pode ocorrer se o analista for 
capaz de identificar, sem evitar, possivelmente em conluio com seu analisando, as diferentes 
transferências impostas pela bissexualidade. 

 
I. A BISSEXUALIDADE À PROVA DA INDIFERENÇA DOS SEXOS 
I.1. Nobody is perfect! 

 
Lembramo-nos do filme Quanto mais quente melhor (Some Like It Hot), de Billy Wilder, em 

que, em tempos de proibição, dois músicos se disfarçam de mulheres para tentar escapar da máfia e 
se juntam a uma banda feminina que embarca para a Flórida, onde eles descobrem a experiência da 
sedução masculina em relação a elas. Então, o bilionário Osgood se apaixona por Daphne (Jack 
Lemon). Inicia-se um relacionamento entre eles, mas, no momento em que o pretendente bilionário 
faz sua proposta de casamento, Daphne tenta se livrar disso enumerando todos os seus pretensos 
defeitos, na esperança de que estes possam dissuadir o pretendente dessa união. Mas Osgood os 
refuta um por um, e Daphne apresenta então um último argumento para que ele finalmente 
renunciasse a ela, revelando que ela é um homem. Seu pretendente responde: “Nobody is perfect!” 

Não importa para o bilionário que o objeto de seu amor não seja do sexo que ele exibe, talvez já 
soubesse, talvez a bissexualidade o atraísse, talvez desejasse um e outro. Para além da problemática 
singular de seu desejo, consideremos que ele expressa uma verdade de alcance geral, ninguém é 
perfeito, nem a mulher, nem o homem, nem o homem/ mulher (ou a mulher/ homem). 

A perfeição faz parte da ilusão da teoria fálica infantil. Uma teoria monista da diferença dos 
sexos que se articula com a castração e que se viu capturada pela própria teoria analítica. A partir daí, 
para Freud e para a psicanálise, as dificuldades conceituais e práticas passam a se desenvolver e 
culminam no sentimento de aporia provocado pela rocha originária de Análise terminável e 
interminável, uma rocha biológica na qual a análise e seu possível término esbarrariam. Mas onde 
está a bissexualidade psíquica levantada pela psicanálise? Sete anos antes, em O mal-estar na 
civilização, Freud queixava-se de continuar no escuro [dark]: “A teoria da bissexualidade permanece 
numa escuridão profunda, e, na psicanálise, não podemos deixar de sentir como um profundo 
desconforto o fato de que ainda não se tenha encontrado uma conexão com a teoria das pulsões3.” 
Quase noventa anos depois, vemos isso mais claramente? 

 
I.2. Gênero e bissexualidade 
Hoje em dia, especialmente sob a influência das teorias do gênero em nossa cultura, a 

bissexualidade psíquica parece dever ser relegada em breve à categoria de uma velharia a ser 
superada: obsoleta, ela serviria apenas para manter a norma heterossexual e preservar a dominação 
masculina. Certas correntes de pensamento a reduzem, assim, a uma escolha, a uma opção entre 
tantas outras “possibilidades” da identidade sexual, a de designar-se como bissexual. Há uma 

                                                           
3 Freud S. (1930) Le malaise dans la culture, OCF-P, XVIII, Paris, Puf, 1994, p. 293. 
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confusão sobre o que determina a identidade sexual, pois a posição sexuada e o objeto não são mais 
distinguíveis. No entanto, uma pessoa pode ser bissexual ao definir sua identidade como homem ou 
como mulher, enquanto o objeto pode oscilar de um sexo ao outro. 

Assim, mesmo que certamente participe disso, a bissexualidade transcende a questão da 
identidade sexual e permanece presente independentemente do sexo ou do gênero designado, 
assumido. 

As teorias do gênero visam à emancipação dos estereótipos de gênero que aprisionam o 
indivíduo em uma identidade fixa. Trata-se de desconstruir o gênero, ou até mesmo dissipá-lo, para 
dar ao sujeito, supostamente, abertura para uma completa liberdade em relação à identidade sexual. A 
determinação identitária sofrida é questionada em favor de uma invenção de si mesmo, fluída e 
singular. A singularização abre o caminho para a ideia de uma identidade sexual variada, variável, 
única para cada humano, variando de neutra aos diversos “trans...” ou “poli...”: polissexual, 
poligênero, todo o polimorfismo sexual pode ser considerado. Clamor pelo binarismo, pelas 
dicotomias homem/ mulher, masculino/ feminino, hetero/ homo, é, sob a autodesignação, o caminho 
da autodeterminação. Os ataques parecem dizer respeito ao gênero e seus estereótipos (estes não 
podem evoluir, modificar-se?), mas concernem tanto à sexuação quanto à bissexualidade psíquica. 
De fato, esse movimento que visa a neutralizar o gênero, masculino ou feminino, a fim de “escolher” 
sua identidade sexual, ataca ao mesmo tempo qualquer referência ao corpo e à fantasia. 

A psicanálise mostrou a preponderância das fantasias e identificações com os adultos, sempre 
portadores de bissexualidade, na constituição e, depois, na assunção da identidade sexual. Ou seja, 
apontou toda a imprecisão e a singularidade da questão para qualquer homem e qualquer mulher: a 
bissexualidade (identificações e escolha objetal) é inerente a todos os seres humanos e encontra a 
dificuldade de uma relação complexa com a fisiologia, a anatomia sexual e o gênero. 

A bissexualidade não poderia desaparecer quando uma posição, uma identidade sexual, uma 
escolha de objeto são marcadas e assumidas por uma pessoa, seja na heterossexualidade, na 
homossexualidade ou em todas as formas “trans...” possíveis; a questão complexa da relação com o 
outro sexo, fora de si e em si mesmo, está sempre em jogo. 

A bissexualidade é um conceito de grande complexidade referencial. De fato, esse conceito 
abrange campos sobre os quais o mínimo que se possa dizer é que não se harmonizam naturalmente. 
Há sempre problemas de conexão. Entre o biológico, o anatômico e o psíquico, mas também em cada 
um desses lugares, pode haver oposições, contradições, até mesmo aporias. Na psicanálise, que 
evidenciou para ambos os sexos a presença de identificações de natureza masculina e feminina, a 
conexão também é problemática, uma vez que Freud, em 1930, não pode deixar de se queixar da 
grande obscuridade da teoria da bissexualidade e lamentar “que ainda não tenha encontrado uma 
conexão com a teoria das pulsões”4. Pulsão e “masculino e feminino”, eis uma questão em aberto. 

Mas o que define o masculino e o feminino? Ao que se referem? Ainda em O mal-estar na 
civilização, questionando o caráter do masculino e do feminino, Freud nos diz que a anatomia pode 
trazê-lo à luz, mas não a psicologia5. Logo em seguida, ele se culpa por ter feito coincidir “muito 
apressadamente a atividade com a masculinidade e a passividade com a feminilidade...”6 
Pulsionalmente, a questão é mesmo complexa, porque se, por um lado, a pulsão é sempre ativa por 
natureza, por outro, ela pode ter uma meta passiva, tanto nos homens quanto nas mulheres. Uma 
libido considerada masculina, justamente quando parece difícil atribuir um sexo ou um gênero à 
pulsão... Mas se trata de uma pulsão que é, no entanto, “atividade”, respondendo a uma passividade 
originária, aquela da criança de ambos os sexos, uma atividade iniciada pela excitação provocada 
pela implantação nela do sexual do adulto. Na origem da psique, encontra-se a passividade em ambos 
os sexos7. 

                                                           
4 Freud S. (1930) Le malaise dans la culture, op.cit., p. 293. 
5 Ibid., Note, p. 292. 
6 Ibid., p. 293. 
7 Laplanche J., Nouveaux fondements pour la psychanalyse, Paris, Puf, 1987. Refiro-me à passividade 
essencial da criança, tal qual Laplanche a define no âmbito de sua teoria da sedução generalizada. 
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Masculino e feminino pertencem a outro lugar que não apenas o da anatomia; isso foi 
particularmente conceituado, depois de Freud, a partir das problemáticas dos transtornos de 
identidade sexual, os quais vêm se somar à complexidade bioanatomopsíquica da bissexualidade: a 
questão do gênero. Desde os trabalhos de Stoller, a teoria do gênero – ou mais exatamente, as teorias 
do gênero – tem se expandido maciçamente a partir dos trabalhos de filósofos e sociólogos e não 
deixa de estar relacionada com a “causa homossexual”. A audiência dessas teorias tem se ampliado 
cada vez mais, a questão do gênero se tornando referencial nos debates atuais da sociedade, onde os 
defensores da exclusividade do funcionamento conjugal heterossexual se opõem ferozmente ao que 
lhes parece destruir a estrutura simbólica de referência e ser até mesmo contra a “natureza”. Longe 
dessa posição normativa, compartilhada por alguns psicanalistas, segundo a qual a família não 
poderia encontrar uma forma diferente daquela da estrutura nuclear de um Édipo reduzido a uma 
caricatura desbotada, eu penso que, além da positividade de uma liberalização dos costumes e de um 
maior reconhecimento das diferenças humanas, é importante questionar essa produção teórica e 
também perguntar o quanto de recalque sua assimilação social acarreta ao mesmo tempo. 

Se o alienígena convocado por Freud em Sobre as teorias sexuais infantis8 retornasse hoje ao 
nosso planeta, ele provavelmente se surpreenderia ao descobrir o “gênero neutro” em certo número 
de passaportes, encontrando ali a menção a um terceiro “sexo”, e, se abrisse uma conta nas redes 
sociais na internet, poderia escolher (neste dia em que escrevo) entre setenta e uma identidades 
sexuais no Reino Unido. Há uma confusão entre gênero e identidade sexual, entre identidade sexuada 
e escolha de objeto, este podendo até “fundar” aquela. 

Cada um pode, portanto, “escolher” sua identidade sexual, e, dentro dessa “liberdade”, é o 
inconsciente que pode padecer, ou seja, é uma nova tentativa de se livrar dele. Num mundo onde 
cada um pode acreditar atribuir-se sua identidade, onde “eu” não é mais um outro9*, onde “eu” [je] 
seria “eu mesmo” [moi] sem conflito – o que seria a finalidade da mais perfeita designação da 
identidade própria a partir de seus próprios desejos –, não há necessidade de pensar sobre qualquer 
determinismo inconsciente. No entanto, como diz Olivia Chaumont, transexual, “não se escolhe a 
transidentidade, ela é imposta”10. Como se pudéssemos facilmente nos livrar da identidade que nos é 
imposta desde o nosso nascimento, e até mesmo antes dele. Na verdade, mesmo que pensemos que é 
possível escolhermos livremente nossa identidade sexual, permanecemos sujeitos a toda a força, a 
toda a efetividade de um determinismo inconsciente. Certo dia, com uma louvável intenção 
consciente, uma mãe me disse que apoiaria qualquer escolha de seu filho às voltas com um transtorno 
de identidade de sexo e, ao fazê-lo, confessou-me involuntariamente seus próprios desejos, 
explicando: “Que seja um ou outro, um após o outro ou um e outro.”  

O transtorno de gênero, que pode levar a uma discrepância trágica entre a convicção identitária 
e o corpo sexuado, pode fazer vacilar aquele que o vivencia entre a angústia e o gozo de ser ambos os 
sexos em uma cena primitiva permanente. Um paciente me disse: “Desde que eu falei com eles sobre 
isso – de seu transtorno de identidade –, tenho meus pais o tempo todo nas minhas costas.” Nesse 
transtorno, é toda a questão da designação do gênero que se abre, uma designação cuja dimensão 
inconsciente Jean Laplanche descobriu: a designação de gênero dada no nascimento pelo socius, pelo 
médico, pelos pais é inevitavelmente comprometida pelo inconsciente dos pais e, por essa razão, 
assumi-la poderá se revelar mais ou menos problemático para a criança11. Uma mãe pode 
conscientemente reconhecer e dizer que tem um menino, mas tratá-lo, em fantasia, como uma 
menina, idem por parte do pai. Em princípio, a descoberta da diferença entre os sexos e depois a 
puberdade põem à prova o gênero designado e, na maioria dos casos, quando não há grande oposição 
entre sexo e gênero, o sujeito pode então realmente simbolizar este último em uma identidade sexual 

                                                           
8 Freud S (1908), Les théories sexuelles infantiles, OCF-P, VIII, Paris, Puf, 2007, p. 229. 
9* Nota de tradução: referência à frase “je est un autre” [ eu é um outro], de Arthur Rimbaud, retomada por 
Jacques Lacan. 
10 Chaumont O., « L’été des débats, Refaire sa vie », Le Monde, 12 août 2017. 
11 Laplanche J., Le genre, le sexe, le sexual, Sexual La sexualité élargie au sens freudien, Paris, Puf, « 
Quadrige », 2007, p. 153-193. 
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relativamente segura. É bem diferente quando as discordâncias entre os diferentes lugares 
fisiológicos, anatômicos, psíquicos, ou em cada um deles, são muito marcantes. 

Karinne Gueniche mostra bem, em sua clínica com pacientes portadores de uma indeterminação 
anatômica quanto ao sexo e de uma ambiguidade, como no caso dos hermafroditas, o quanto essa 
falta de identificação no corpo traz dificuldades para o reconhecimento identitário. De fato, este 
reconhecimento passa pelo reconhecimento inicial do sexo (é uma menina ou é um menino) pelo 
socius, pelos pais e também pelos médicos, para poder receber uma designação identitária, para 
nascer plenamente e não permanecer no limbo da sexuação. K. Gueniche argumenta que a 
bissexualidade psíquica só é possível quando o sujeito não tem dúvidas quanto à sua pertença a um 
sexo. A designação diz respeito ao gênero, mas encontra um fundamento na percepção da sexuação12. 

 
I.3. No body, it’s perfect 
Alguns anos após os primeiros trabalhos do psicólogo John Money, Stoller questiona, por sua 

vez, a identidade de gênero e seus fundamentos. 
Para este autor, a identidade de gênero constitui a identidade de uma pessoa, é o resultado de 

uma apropriação subjetiva do pertencimento a um sexo e se estabelece de forma excludente, um sexo 
e não o outro. A identidade de gênero é formada com base em uma primeira designação do sexo que 
ocorre no nascimento a partir de uma nomeação dada pelo outro, pelo adulto: menina ou menino. 
Entra em jogo assim um binarismo que a criança encontrará quando ela própria for confrontada com 
a descoberta da diferença dos sexos e com a elaboração psíquica desta diferença. Essa dimensão da 
identidade de gênero é essencialmente situada, por Stoller, em um nível psicológico e social por meio 
de um papel, o “papel de gênero”, que essa designação determina culturalmente. 

Mas Stoller fala de outro nível, que ele descreve como sendo mais profundo, o do núcleo da 
identidade de gênero. Este núcleo resulta da ação de diferentes fatores que eu resumo aqui: de uma 
“força biológica” oriunda da vida fetal e de origem genética; da designação do sexo no nascimento; 
da “invasão” dos pais, por suas atitudes quanto ao sexo de seus filhos, com fenômenos 
“biopsíquicos” que provêm das modificações no cérebro do bebê pela forma como os pais cuidam 
dele; por fim, do eu corporal em desenvolvimento com as sensações provenientes, em particular, dos 
órgãos genitais que influem na definição psíquica do sexo pelo bebê e lhe confirmam as convicções 
parentais relativas ao seu sexo13. 

Percebe-se então que, para Stoller, o núcleo constitutivo da identidade de gênero depende de 
uma complexidade de fatores e não apenas do registro “simbólico” da designação. Uma 
complexidade fatorial à qual Judith Butler opõe sua visão essencialmente “simbólica” da questão da 
identidade de gênero. Resultante da designação, a identidade de gênero está inscrita no simbólico e se 
efetiva graças à ação performática do discurso. Na verdade, para Butler, é preciso “desnaturalizar o 
gênero”14, e, assim, é justamente o transtorno que se introduz no gênero, não mais apenas o 
transtorno de gênero. 

Butler pode então sonhar com “uma liberdade conquistada que permita ao sujeito emancipar-se 
da primeira designação de gênero”15. Seguindo por esse caminho, alguns atualmente o radicalizam ao 
escolher não designar o sexo de seu filho no nascimento, pensando estar lhe deixando assim uma 
livre escolha. Como pode ser o caso da escolha de uma religião não imposta pelos pais, quando estes 
dão à criança, uma vez madura, a possibilidade de optar “sozinha”, com consciência, por esta ou por 
aquela religião, ou por nenhuma. Não se deveria, portanto, designar, mantendo assim a criança no 
limbo de sua sexuação, para não impor o que pode ser formulado a partir da constatação anatômica, 

                                                           
12 Gueniche K., La perversion est-elle anatomique ?, La Perversion encore, Paris, Puf, « Petite bibliothèque de 
psychanalyse », 2015, p. 55-75. 
13 Stoller. R. J., ABCD de l’identité de genre, masculin ou féminin ?, Paris, Puf, « Le fil rouge », 1989, p. 29-
52. 
14 Kahn L. Quel genre de nature ?, Quel genre de sexe ?, Paris, Puf, « Petite bibliothèque de psychanalyse », 
2017, p. 38. 
15 André J., Quel genre de sexe ?, Quel genre de sexe ?, Paris, Puf, « Petite bibliothèque de psychanalyse », 
2017, p. 38.  
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mas que poderia contradizer a convicção de pertencer a um sexo. Essa liberdade assim oferecida 
estaria baseada no respeito ao outro e a sua escolha, mas é uma “liberdade” que, apesar de suas 
generosas intenções, está sujeita, ainda assim, a questionamentos. Na verdade, a decisão de não 
nomear o sexo, mais além das motivações conscientes, tem obviamente motivações inconscientes. 
Algo opera inconscientemente nos pais: a criança é neutra, não é nenhum nem outro ou é um e outro. 
A questão da relação dos pais com sua própria bissexualidade se manifesta na relação com a criança, 
envolvendo também a questão de evitar o conflito que o jogo identificatório gera inevitavelmente. 

Questionando esse “sonho” de Butler de uma emancipação do gênero designado, Laurence 
Kahn se pergunta se outro desejo não está presente ao mesmo tempo, “o de se emancipar do impacto 
tão complexo do real que é o sexo anatômico16...” É por essa razão que Butler recorre tanto à noção 
de estrutura simbólica, que, para ela, é o único referente da instauração da diferença dos sexos através 
da relação com o falo. É deixado de lado qualquer referente anatômico ou identificatório, pois “a 
própria definição do corpo produz o corpo que essa definição abrange simultaneamente”17. Essa 
“materialização” é pinçada por L. Kahn na prática citacional do sexo exercida por Butler que visa a 
materializar o gênero no sexo. E, de fato, o performático em ação, neste caso, não cria nada material, 
porque como poderia criar a sexuação dos corpos? Com essa teoria, parece que nos aproximamos, 
assim, da força criadora do verbo divino. 

Quanto ao desejo de emancipação, ele poderia perfeitamente ser portador de outro desejo, o da 
ausência de conflitualidade que permitiria passar sem rodeios de um sexo ao outro. Assim, Gail 
Rubin pode desejar, em última análise, que “a anatomia sexual [não tenha] nada a ver com o que 
somos, com o que fazemos ou com quem [ou ‘com o que’18] fazemos amor”19. Assim, haveria uma 
desnaturalização da identidade sexual, e o sonho de um livre exercício da sexualidade polimorfa seria 
realizado. Trata-se de um movimento que tem a pretensão de ser bem mais radical, libertador e 
emancipatório que aquele iniciado pela psicanálise, descrita como conservadora e afiançadora de uma 
doutrina que tem como objetivo assegurar a dominação heterossexual. Judith Butler critica assim o 
discurso de Freud sobre a bissexualidade, acusando-o de falar sempre, no fim das contas, somente da 
heterossexualidade, pois ele diz que a parte feminina deseja um objeto masculino e a parte masculina, 
um objeto feminino: como podemos chamar de bissexualidade dois desejos heterossexuais20? 
Voltarei a essa formulação freudiana (ver mais adiante 5.1. Homossexualidade no tratamento) que, 
por um lado, descuida mesmo da complexidade bissexual, como, por exemplo, dessa 
“homossexualidade” em que a parte feminina de um homem pode desejar uma mulher, e, por outro 
lado, mantém a bissexualidade no próprio seio da homossexualidade, uma vez que a parte feminina 
de um homem deseja um homem. O outro sexo está sempre presente, inclusive na homossexualidade. 

Na verdade, as críticas oriundas dos gender studies foram logo engessadas numa verdadeira 
ideologia, “que transforma esse polimorfismo [sexual] numa liberdade de multiplicar os sexos muito 
além de dois”21. O livre exercício desse polimorfismo, que constituiria o ideal realizado da liberação 
sexual e identitária, não mais reduzido ou restringido por normas sociais, está longe de ser 
desprovido conflito, pois esse polimorfismo, por sua própria essência, ameaça a parte constitutiva da 
identidade, ou seja, a unificação efetuada pelo narcisismo. Nenhuma liberação sexual, no sentido da 
permissividade e do levantamento da repressão social, seria suficiente para erradicar a angústia. A 
ideia de que um outro sexo não esteja presente, nem mesmo em fantasia, na cena da 
homossexualidade (como também, aliás, naquela da heterossexualidade) pertence à mesma crença 
que recalca ou nega a conflitualidade psíquica provocada, neste caso, pelas inevitáveis escolhas de 
objeto e pelas identificações com figuras de sexo diferente. Em Sodoma e Gomorra, Proust se 
impressiona com a semelhança perturbadora entre o barão de Charlus e sua mãe; ele escreve: “Os 
                                                           
16 Kahn L., op.cit., p. 48. 
17 Butler J. Ces corps qui comptent, Éditions Amsterdam, 2009, p. 42. 
18 André J., op.cit., p. 23. Entre colchetes, um acréscimo pertinente de J. André que faz essa citação. 
19 Rubin G.S., Butler J., Marché au sexe, EPEL, 2001. 
20 Butler J., Humain, trop humain : le travail critique des normes ‒ Entretiens, Éditions Amsterdam, 2005, p. 
26. 
21 André J., ibid., p. 28. 
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filhos que nem sempre têm semelhança paterna, mesmo sem serem invertidos22 e buscando as 
mulheres [...], consuma em seus rostos a profanação de sua mãe.”23 

Na realidade, o radicalismo “revolucionário” das teorias do gênero, portadoras de um desejo de 
reconhecimento social das diferentes formas de homossexualidade e transsexualidade, representa ao 
mesmo tempo uma corrente bem mais reacionária que consiste em pensar que sempre somos 
senhores em nossa própria morada psíquica. No entanto, foi exatamente isso que a psicanálise 
denunciou de maneira revolucionária ao apontar a conflitualidade inevitável, inerente à psique, 
decorrente do recalque necessário para conter a intensa excitação provocada pelo sexual infantil, o 
Sexual, como o denomina Laplanche24. Esse sexual se deixa tratar muito pouco pelo social, e a ideia 
de uma total liberação sexual sem conflito demonstra, acima de tudo, a fantasia de uma onipotência 
egóica. 

Em contrapartida, para a psicanálise, seria antes o conflito em todos os níveis25, um conflito que 
pode levar a uma Aufhebung, a uma superação que torne possível e benéfico para a psique o 
reconhecimento dos desejos em jogo e em conflito, e não sua recusa. As teorias do gênero, no 
entanto, têm o mérito de nos levar a reexaminar as aporias e as autocríticas freudianas anteriormente 
mencionadas sobre a bissexualidade. A bissexualidade continua sendo um espinho para o 
pensamento. 

II. PSICANÁLISE E BISSEXUALIDADE 
2.1. As origens 
A bissexualidade está presente desde os primórdios da psicanálise. Foi inicialmente teorizada 

por Fliess, antes de Freud a sequestrar em benefício de sua própria teorização. Antes disso, no 
âmbito de uma relação apaixonada entre eles, ela ocupava suas trocas intelectuais, mas também 
tomava os caminhos transferenciais, atualizando uma quantidade de material de Freud para sua 
autoanálise. O sonho princeps da injeção de Irma ilustra isso26. Na realidade clínica e operatória, 
Fliess fechou o conduto nasal de Emma esquecendo-se da gaze, e Freud não o perdoa, mas talvez não 
seja apenas por causa desse erro técnico. Esse esquecimento tomado na transferência para Fliess e 
Emma não estaria reavivando em fantasia, no fumante de charutos, aquilo que obstrui a esfera oral? 
Mesmo que o sonho que ocorre possa indicar um deslocamento de baixo para cima, ele também pode 
satisfazer um desejo de felação, mas usando uma figuração mórbida. Freud sonha então com uma 
garganta que tem uma placa branca, uma imagem bissexual sugestiva de pus, mas também tanto de 
corrimento (leucorreia) quanto de esperma, assim como o “cheiro de álcool”, de peixe podre da 
injeção de trimetilamina pode remeter ao esperma ou à menstruação. É uma garganta somente 
referida à mulher, a Irma, que Freud adentra até o fim do visível e do suportável. Indo além dela, não 
se vê mais nada, entra-se no dark continent. 

Os impasses de Freud e seus limites para pensar mais sobre a bissexualidade derivariam do fato 
de que, como já apontaram muitos autores, a questão das mulheres e da feminilidade mostrou-se, 
para ele (como ele mesmo admite de bom grado), tão obscura, tão enigmática? Mas, afinal, o enigma 
não é negativo, o enigma é o que mantém uma questão em aberto, e bem sabemos quanto uma teoria-
resposta, assim como o abuso de interpretação do analista, pode revelar-se um fechamento para a 
psique, para o inconsciente. 

A bissexualidade, portanto, é primeiramente compartilhada na relação entre Freud e Fliess e em 
suas investigações conjuntas, numa grande cumplicidade27 e com exaltação, mas, em seguida, ela se 
torna a razão explícita do rompimento definitivo entre eles, quando Fliess acusa Freud de usar com 
seus alunos um conceito do qual Fliess é o pai. Este é o caso do plágio de Weininger, com a questão 
da reivindicação da paternidade do conceito de bissexualidade. Mas muito antes desse caso, Freud já 
                                                           
22 Charlus é homossexual! 
23 Proust M., Sodome et Gomorrhe, Paris, Folio, p. 349. 
24 Laplanche J., Sexual La sexualité élargie au sens freudien, op. cit. 
25 Como no quadro de Kaulbach Batalha dos Hunos, ao qual Freud se refere em O eu e o id. Cf.  
Freud S. (1923), OCF-P, XVI, Paris, Puf, p. 282. 
26 Freud S. (1900), L’interprétation du rêve, OCF-P, IV, Paris, Puf, 2004, p. 141-156. 
27 “Bi-bi” era a palavra afetuosa que usavam entre eles para designar a bissexualidade: bi e bi... 
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não considerava mais a bissexualidade com base das ideias de Fliess. A divergência sobre o lugar da 
bissexualidade no mecanismo do recalque foi decisiva. Numa carta de 04 de janeiro de 1898, Freud 
admite a Fliess com entusiasmo a contribuição deste: “[...] Casou-me verdadeiro impacto a ênfase 
dada à bissexualidade [...]”28. Mas ele critica, logo em seguida, o papel que Fliess atribui à intricação 
entre bissexualidade e bilateralidade e contesta a ideia de que o recalque diz respeito ao sexo oposto. 
Posteriormente, nos Três ensaios, quanto à questão da bissexualidade, percebemos a preocupação de 
Freud em discernir o que pertence a um e ao outro, como, por exemplo, numa nota acrescentada em 
191029 em que ele emprega o termo Zweigeschlechtigkeit (dupla sexuação) para designar a 
“bissexualidade” de Fliess.  

Para a psicanálise, a importância da bissexualidade “ampliada” (parafraseando Jean Laplanche) 
na psique humana torna-se inevitável, apartando-se do que é puramente biológico, fisiológico, mas 
não negando esse substrato, com declara Freud em O mal-estar na civilização: “A sexualidade 
[sexuação] é um fato biológico que, embora de significância extraordinária para a vida da alma, é 
psicologicamente difícil de entender.”30 Tão difícil que, em certos momentos de seu pensamento, 
Freud volta a dar nova importância a essa dupla sexuação em detrimento da bissexualidade psíquica, 
quando, por exemplo, recorre abusivamente ao biológico, chegando a falar da rocha originária, e ao 
filogenético, às  expensas do que constitui a própria essência do campo da psicanálise, essa estranha 
realidade que é a realidade psíquica. 

Quanto aos fundamentos biológicos da diferenciação sexual, já na década de 1920, descobriu-se 
que os hormônios masculinos podem ter efeitos feminilizantes e os hormônios femininos, efeitos 
masculinizantes, e que, portanto, independentemente do sexo, é secretada uma quantidade de 
hormônios do sexo oposto. A ideia de que virilidade e feminilidade (afemeação) sejam estados 
endócrinos claramente distintos foi varrida pelos trabalhos sobre os hormônios esteroides. 
Finalmente, descobriu-se que o córtex suprarrenal é uma fonte de andrógenos ou estrógenos externa 
às glândulas sexuais. O biológico é um terreno bissexual, onde até o intersexual é possível. 

Do alvorecer da psicanálise e da bissexualidade, com Freud, passemos agora ao seu 
“crepúsculo”, em Análise terminável e interminável31, em que encontramos o que seria insuperável 
na análise para ambos os sexos, o fato de esbarrar eternamente, para além da “rocha” da castração, na 
rocha da sexuação. 

Quando chega o momento da descoberta de que os sexos são diferentes, com as questões 
suscitadas por essa descoberta, para a criança, é a castração que prevalece como explicação para essa 
diferença, assim como também prevalece na teoria psicanalítica, na forma elaborada do complexo de 
castração. Qual é a sua ação, qual é o seu papel em relação à bissexualidade? Seria um golpe fatal 
distinguir os dois sexos apenas pela presença ou ausência do órgão masculino? 

É a diferença dos sexos que permite assimilar plenamente e simbolizar a presença dos dois 
sexos, não apenas um. Esse reconhecimento pode precisamente fazer a bissexualidade existir 
psiquicamente, graças ao outro sexo reconhecido em si mesmo e fora de si. Antes disso, e por um 
tempo longo, a identidade sexual própria ou a do objeto não contam muito, o sexual perverso 
polimorfo pouco se importa com o sexo de um objeto parcial. 

 
2.2. A castração: diferença dos sexos ou diferença de sexo? 
 
Como se chega à convicção de uma identidade sexual? Freud diz que, inicialmente, há uma 

diferença que poderia ser chamada de diferença dos gêneros, uma diferença entre homem e mulher 
percebida pela criança, mas não conceitualizada32. A percepção da diferença dos sexos oferece à 
                                                           
28 Freud S., Lettres à Wilhelm Fliess, op.cit., p. 371. 
29 Freud S. (1905), Trois essais sur la théorie sexuelle, OCF-P, VI, Paris, Puf, 2006, p. 76. 
30 Freud S. (1930), Le malaise dans la culture, op.cit., p. 292. 
31 Freud S. (1937), L’analyse finie et l’analyse infinie, OCF-P, XX, Paris, Puf, 2010. 
32 Freud S. (1923), L’organisation génitale infantile, OCF-P, XVI, Paris, Puf, 1991, p. 306. “O garotinho 
percebe certamente a diferença entre o homem e a mulher, mas, inicialmente, não é capaz de relacioná-la com 
uma diferença dos órgãos genitais.”  



10 

 

criança uma possibilidade de conceitulizar, recorrendo primeiro a uma teoria sexual infantil: há 
apenas um sexo. Essa teoria está fadada a durar para sempre? Em seu relatório para o CPLR de 1975, 
sobre o tema da bissexualidade psíquica, Christian David escreveu: “A castração aparece como uma 
fantasia estruturante cujo destino é desaparecer em favor do reconhecimento da vagina e da 
feminilidade, da verdadeira diferença dos sexos.”33 [O grifo é meu] 

Assim, resultante de uma angústia narcísica do menino, esse reino de um único sexo, do Um, 
teria um correspondente na menina em sua falta do pênis, traduzida por ela como uma falha narcísica 
essencial, provocando uma inveja duradoura. Um reino que prospera sob a égide da crença infantil, 
da teoria de Hans e Sigmund. Esse modelo de compreensão infantil torna-se até mesmo um pilar da 
teoria psicanalítica: o complexo de castração. De fato, o complexo de castração oferece uma 
potencialidade extraordinária de abertura e simbolização, mas também traz um perigo intrínseco, o do 
binarismo excludente, e não pode querer ser exaustivo. Como Christian David já havia mostrado, a 
teoria da bissexualidade psíquica não poderia se esgotar nisso: “A tese de Freud relativa à 
bissexualidade psíquica infantil se baseia na sua subordinação radical ao primado do pênis e do falo, 
isto é, ao complexo da castração, que é correlativo a esse primado e que constitui, portanto, o eixo do 
complexo de Édipo. É nesse sentido que ela é insuficiente, parcial, insatisfatória, embora a afirmação 
do Édipo como uma estrutura universal da dupla diferença entre os sexos e as gerações seja 
indiscutível.”34 Para Françoise Coblence, é exatamente esse sobreinvestimento do pênis que faz parte 
da rocha biológica mencionada por Freud e que deixa de fora toda a importância da relação materna, 
a qual abrigaria o primeiro tempo da transmissão da diferença dos sexos35. 

Jean-Luc Donnet, por sua vez, descreveu esse primeiro tempo como uma “feminilização 
primária” encravada e não subjetivável no eu, quando é impossível a distinção entre a feminilidade 
da mãe e a da criança36. Na mesma linha de pensamento, referindo-se à “homossexualidade primária” 
como pertencente ao amor pelo mesmo, Évelyne Kestenberg descreve o aspecto dinâmico. De fato, 
nas interações mãe-bebê, a primeira diferença diz respeito à distinção de qualidade entre as 
satisfações próprias e aquelas proporcionadas pelo outro. 

“Essa diferença de qualidade experimentada no plano sensorial leva à identificação e / ou ao 
investimento objetal [...] todo o trabalho psíquico da homossexualidade é organizar a alteridade para, 
através dela, manter a identidade.”37 Este é um ponto muito importante que designa a diferenciação, 
comumente compartilhada por todos os humanos, que se torna possível a partir da homossexualidade. 
Uma abertura para a alteridade, quando muitas vezes tendemos a reduzir o amor homossexual ao 
amor pelo mesmo. E isso obviamente também diz respeito aos adultos. Quanto à dimensão narcísica 
da escolha objetal, ela também diz respeito aos heterossexuais. Para ambos, é uma questão de ponto 
de vista sobre o que é manifesto e o que é mais profundo. 

Note-se que essa homossexualidade, situada aquém da diferença dos sexos, mas na relação com 
a mãe, insiste no “mesmo”, e isso vale para ambos os sexos. Note-se também que um pai pode 
obviamente participar dessa relação primária e eventualmente ocupar um lugar primordial. Como 
Freud assinala, “o pai e a mãe, antes do conhecimento extado da diferença dos sexos, da falta do 

                                                           
33 David C. La bisexualité psychique. Éléments d’une réévaluation, RfP, t. XXXIX, n° 5-6, sept.-déc, 1975, p. 
776. 
34 David C., ibid., p. 775. 
35 Coblence  F.,  Psyché  et  la  différence  des  sexes,  Le  Corps  de  Psyché,  Paris,  Puf,  « Petite  
bibliothèque  de psychanalyse », 2013, p. 21-36. 
36 Donnet J-L., Freud et le refus de la féminité : entre « roc du biologique et contre‑transfert », RfP, t. LXXIV, 
n° 5, p. 1495-1503. Donnet questiona a biologização freudiana da recusa da feminilidade: "Assim 
compreendida o mais próximo possível da unidade dual, a recusa da feminilidade seria, em parte, o sintoma 
après coup de uma feminização primária que teria permanecido como um enclave imagóico não subjetivável 
no eu", p. 1502. 
37 Kestenberg E., Astrid ou homosexualité, identité, adolescence,  Les Cahiers du Centre de Psychanalyse et 
de psychothérapie, n° 8, printemps 1984, p. 1-30. 
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pênis, não recebem um valor distinto”38. Podemos observar nessa afirmação o quanto Freud 
considera equivalentes a diferença dos sexos e o conhecimento da falta de um sexo, o pênis. 

Mas a criança, o infans, que evoluiu inicialmente no registo da indiferenciação dos sexos, 
poderia realmente não ser afetada de alguma forma pelo sexo e pela bissexualidade psíquica do 
adulto, desse Nebenmensch, desse ser que lhe dispensa cuidados? Os cuidados dispensados pelo 
adulto não seriam também vetor de seus desejos sexuais inconscientes, às voltas com sua própria 
bissexualidade? Esta é uma questão delicada, pois é nesse momento que iniciam os primeiros 
investimentos de objeto e ocorrem as primeiras identificações, com toda a força de sua impressão 
deixada no psiquismo; os dois participam da formação da identidade sexual e inauguram a 
psicogênese que levará à escolha “definitiva” do objeto.  

Voltemos agora à castração, noção ou “pilar” da teoria psicanalítica que conquistou nela seu 
lugar, alcançando seu apogeu principalmente com Lacan, na França, e que desembocou numa visão 
simplista, baseada num binarismo estrutural estereotipado, do que constitui a diversidade da 
psicogênese das escolhas dos objetos de amor. Essa visão, ao contrário de Freud, situa erroneamente 
a homossexualidade sempre no campo da perversão. Esse pilar teórico, como qualquer pilar de uma 
construção, não só sustenta e estrutura, como também pode esconder. E é assim que o infantil pode 
permanecer à sua sombra, “protegido” de uma elaboração necessária. Porque, como escreve 
Catherine Chabert, “o infantil é sexual e assim permanece, não fica confinado nas zonas mais 
perturbadas da indiferenciação, confronta inevitavelmente a diferença e a ela se acomoda mais ou 
menos”39. O sexual ultrapassa, de fato, durante toda a vida, qualquer possibilidade de sua integração 
completa na “assunção” da castração, da diferença dos sexos. Então, aquilo que se furta ao olhar por 
essa pregnância fascinante do falo, até mesmo na teoria, poderia não estar relacionado com a questão 
fundamental de Freud sobre o ponto em que esbarra a análise: a “rocha” da castração? 

 
2.3. Anatomia da castração 
“A anatomia é o destino”. Sabemos o quanto Jean Laplanche denunciou essa famosa frase tão 

mergulhada numa confusão entre o biológico e o anatômico. Está em jogo uma anatomia 
fundamentalmente sujeita ao engano da percepção e que acaba por ser apenas uma figura da ilusão. 
Na verdade, trata-se de uma anatomia “popular”, perceptivo-fantasmática e não científica que, como 
tal, pode persistir psiquicamente além de qualquer aquisição de um conhecimento médico. Assim, o 
próprio cientista permanecerá sempre submetido à perturbação que o tema provoca nele, como 
evidenciado pelo fato de que a primeira descrição anatômica completa do clitóris data apenas de 
1988. Percebemos o quanto tudo o que se refere à sexualidade é sempre uma questão minada pelo 
sexual infantil. 

“Nada se vê”: a partir do texto em que Freud descreve o recalque do olfativo na passagem do 
homem à posição ereta, Laplanche enfatiza que essa posição torna mais perceptível um dos órgãos 
sexuais. É, portanto, uma percepção equivocada da realidade da diferença dos sexos que, segundo 
Laplanche, torna-se uma diferença de sexo. Essa mudança decisiva da condição humana, a passagem 
à posição ereta, não esgota, contudo, a possibilidade de percepção do sexo [órgão] feminino que, para 
a criança, encontra muitos lugares e outras posições (do berçário ao o banheiro, etc.) para ocorrer. De 
fato, qualquer que seja a interpretação antropológica que se dê, aquele que não quer ver um sexo 
feminino irá escotomizá-lo, podendo chegar até mesmo a ver nele a ausência de outra coisa. Mas 
hoje a anatomia realmente não é mais o destino, já que se pode modificar o corpo e torná-lo 
relativamente “conforme” com a identidade sexuada que a psique deseja: “Eu entendi [...] que não 
cabia ao meu ser a mudança, e sim ao meu corpo.”40 

Essa tendência social atual que privilegia mais a convicção da identidade sexual do que a 
própria realidade biofisiológico-anatômica pode ser considerada uma recusa ou uma negação do que 

                                                           
38 Freud S. (1923), Le moi et le ça, OCF-P, XVI, Paris, Puf, 1991, p. 275. 
39 Chabert C., Bisexualité : mélange ou différence des sexes ?,  La Jeune fille et le Psychanalyste, Paris, 
Dunod, 2015, p. 90. O grifo é meu. 
40 Chaumont O., L’été des débats, « Refaire sa vie », Le Monde, 12 août 2017. 
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a natureza criou e, como tal, pode ser interpretada como uma recusa do reconhecimento da realidade. 
Mas, ao mesmo tempo em que esse núcleo de ilusão pode, às vezes, tomar ou revelar um aspecto 
delirante, não se pode ignorar que ele está sempre presente em cada um de nós, sendo mais ou menos 
efetivo. Tanto é assim que podemos dizer, na esteira de Freud, que a realidade psíquica na qual a 
identidade sexual se enraíza é o motor mais determinante da convicção de ser ele ou ela e, por que 
não, isto ou aquilo. 

Mas por que pensar em um sexo apenas? Essa contingência relativa da preeminência perceptiva 
de um sexo, o pênis, ordenou o mundo de acordo com uma lógica fálica e binária, tornando-se o 
principal significante da simbolização da presença/ ausência. Isso dificultaria, contudo, qualquer 
outra possibilidade de simbolizações, no plural? Além disso, como evidenciado pela experiência 
singular de cada tratamento, essas simbolizações não seriam necessárias para incrementar a liberdade 
psíquica? 

Essa crença generalizada na existência de um único sexo, resultante da percepção externa da 
diferença dos sexos, foi questionada por analistas contemporâneos de Freud, particularmente por 
mulheres que voltaram sua atenção para a percepção interna. Conhecemos o debate em torno do 
conhecimento precoce ou da ignorância da vagina. Quando descobrimos essa zona interna? Freud 
falou do silêncio dos órgãos (uma expressão emprestada de Claude Bernard), e, de fato, são a 
excitação, a dor e o prazer que os tornam acessíveis à consciência. É duvidoso que a vagina não seja 
notada através de uma dessas sensações bem antes da puberdade. Acreditar nisso é obter o efeito da 
cegueira do anatômico com suas consequências hermenêuticas. O órgão visível, portanto, para a 
menina freudiana, é o clitóris. Poder-se-ia criticar essa “visibilidade”, bem desmentida pela sexologia 
comum, mas a visão que recorta a vulva para realçar a parte mais erétil já é comandada pelo que 
deveria ser visto e que impede de ver o que realmente é. 

Com essa percepção sobreinvestida do clitóris como atrofia do pénis, o que fica ocultado, como 
um iceberg, é a realidade de sua profundidade, de sua interioridade e de suas conexões, a vagina 
sendo fechada pelos bulbos do vestíbulo. Como as excitações do clitóris, bem presentes nas meninas 
pequenas, poderiam então não ter efeito sobre a erogeneidade vaginal? Não causariam nenhuma 
sensação na vagina, nem mesmo difusa, atestando, se não o seu conhecimento (no sentido mais 
secundarizado), pelo menos sua existência sensorial consciente? Longe de sublinhar essa conexão 
íntima, que pode, à mercê dos recalques, sofrer uma distensão ou ruptura, Freud persiste nessa 
direção, chegando até a desejar essa relação de exclusão que ele considera necessária para “o 
desabrochar da feminilidade”. Freud destrói a conexão da bissexualidade, que, no entanto, liga 
estreitamente o clitóris e a vagina: “[...] a masturbação no clitóris seria uma atividade masculina [...] 
o desenvolvimento da feminilidade teria como condição a eliminação [o grifo é meu] da sexualidade 
clitoridiana.”41 

Aqui, Freud generaliza e não explica que essa sexualidade clitoridiana seria excludente de 
qualquer gozo vaginal, sendo isto, justamente, a marca de um recalque. A sexualidade feminina tem 
duas dimensões, a da exterioridade e a da interioridade erógenas do corpo; e, ao mesmo tempo em 
que a relação com o interior do corpo é frequentemente a mais problemática, não se pode ignorar que 
a conexão entre as duas dimensões é antes a garantia do acesso à feminilidade e ao gozo. 

Mencionei as consequências hermenêuticas da cegueira anatômica. A melhor ilustração de seu 
enraizamento na psique, inclusive na psique dos analistas, me foi dada recentemente, quando, durante 
uma discussão entre colegas depois de uma conferência, uma analista comentou, a respeito da 
conferência do dia, a imagem clássica do sexo feminino como uma ferida. Após duas outras 
intervenções masculinas sem reação a esse respeito, um terceiro analista homem apontou que, no seu 
entender, o sexo da mulher não pode ser reduzido, felizmente, a essa figuração. 

Como se o sexo da mulher pudesse ser identificado apenas em comparação com o sexo 
masculino, identificado por uma ausência ou, como propõe a teoria infantil, por um corte, por uma 
castração. O que está em jogo é o extraordinário investimento narcísico do pênis que se encontra, no 

                                                           
41 Freud S. (1925), Quelques conséquences psychiques de la différence des sexes au niveau anatomique,  
OCF-P, XVII, Paris, Puf, 1992, p. 198. 
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garotinho, posto em risco pelo processo edípico. E, se a angústia em relação a isso é tão intensa, é 
porque, para qualquer um dos lados que o menino dirija o seu desejo, para o lado da mãe ou para o do 
pai, a condição de satisfação do desejo ou a sanção imaginada será a mesma, sua punição por onde 
pecou: a castração como punição se desejar a mãe ou como precondição se quiser ser amado pelo pai. 
Portanto, será necessário renunciar e partir para outra... Quanto a esse extraordinário investimento 
narcísico do pênis, ele poderia existir sem uma referência em maior ou menor medida ao desejo dos 
pais? 

Os homens que desejam uma mudança de sexo levantam então uma questão sobre a castração 
necessária para a sua transformação: o que acontece com a angústia da castração? Como um homem 
pode desejar ser castrado? Seria psiquicamente como mulher, por ser assim que ele se pensa, como 
ela, como uma mulher que deseja e, por que não, “assume” sua castração? Tocamos aqui justamente 
nos alicerces narcísicos que servem de apoio para o pilar fálico. Paradoxalmente, o desejo de 
castração, apesar de ser o grande risco narcísico, pode visar a uma salvaguarda narcísica. Esse desejo 
pode resultar de um apelo não reconhecido a uma instância separadora, como uma tentativa de livrar-
se do impasse de um narcisismo muito frágil, quando o sujeito é demasiado dependente da presença 
permanente do outro para ter certeza de ser sempre amado; tudo isso flutua numa amplitude perigosa, 
a de uma ambivalência bem mal dosada. 

A castração oferece uma solução de continuidade, uma abertura para separar-se de um Édipo 
que, não fosse assim, se perpetuaria, mas a simbolização libertadora nunca é garantida nem 
exaustiva. A angústia da castração pode continuar a evidenciar, no caso do adulto, a manutenção de 
uma atualidade inatual. Porque, ao mesmo tempo em que a castração permite renunciar ao objeto 
para salvar sua integridade narcísica, dando acesso ao deslocamento dos investimentos edípicos para 
outros objetos, nem tudo pode funcionar tão “estruturalmente” assim, e nem tudo pode ser 
simbolizado pela castração, que se tornou o principal significante do binarismo, da presença/ 
ausência. Uma parte importante da psique pode não se subsumir a isso, tanto no caso da menina 
quanto no caso do menino. Tornar-se mulher ou tornar-se homem também requer ser capaz de lidar 
com o dado que é a passividade original da criança diante da sedução do adulto. A criança precisa 
reagir, organizar-se contra essa excitação do outro que depois se torna fonte interna de excitação, o 
sexual infantil; e é por isso que o reino das fantasias se abre aqui. 

 
2.4. Fantasiar a bissexualidade 
A castração não é a única fantasia que dá à excitação uma psiquização por uma figuração que 

pode dar acesso a uma simbolização; conhecemos outras, comumente compartilhadas e denominadas 
fantasias originárias: o retorno ao seio materno, a sedução, a cena primitiva. A possibilidade de uma 
diversidade de simbolizações cessaria a partir do momento em que a fantasia da castração passa a 
dominar, dotada como é de um código tão bom, com o seu modo de simbolização da presença/ 
ausência que engloba todos os precursores simbolizantes da perda do objeto? No entanto, como na 
famosa imagem de Roma que Freud usa para descrever as camadas da psique, essas outras fantasias 
não desaparecem e, acima de tudo, sua temporalidade também é conjugada no presente. Elas são 
constantemente retrabalhadas na vida em benefício da conformação da cidade inteira. Ignorar a 
importância dessas fantasias originárias, que se mantém sempre presente no tratamento analítico, em 
proveito da importância excessiva, imperialista, “superior” da castração – e, portanto, do falo – é 
deixar de lado uma possível compreensão do que está em jogo na expressão “recusa do feminino” 
para ambos os sexos. A castração, como se sabe, cega e às vezes ensurdece. Tudo o que resta então 
diante de nós é uma rocha. Poderia ser “uma rocha de abismo”, para empregar uma parte do título do 
livro de Annie Le Brun dedicado a Sade? À porta do Continente Negro, o fascinus continua sendo o 
seu o guardião. 

A descoberta da diferença dos sexos e o aumento da complexidade psíquica resultante trazem 
après coup o conflito das primeiras identificações do sujeito, as quais carregam a marca de uma 
bissexualidade que ainda não foi plenamente reconhecida. A mudança psíquica, para a criança, apoia-
se na capacidade de se identificar “com”, e não apenas de ser identificada “por”. E as identificações 
são compensadoras da perda do objeto. Mas, acima de tudo, o que está em questão inicialmente com 
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o “eu sou o objeto” é o ser; ser o objeto ideal antes de surgir a questão de possui-lo. A identificação, 
portanto, diz respeito primeiramente ao ser, antes da introdução do ter pela diferença dos sexos e 
pelo Édipo. Em Psicologia de grupo e a análise do eu, Freud escreveu que “o pai é [primeiro] o que 
gostaríamos de ser”, e, secundariamente, por uma inversão, uma reversão no Édipo, “o pai é o que 
gostaríamos de ter”42. O pai não seria também o que gostaríamos de ser por ele ser o objeto do desejo 
enigmático da mãe com o qual a criança procura se identificar? Uma identificação que pode ser feita 
com um traço do objeto, às vezes, o mais “saliente”. 

É o Vorbild da identificação do(a) histérico(a) preso(a) na tragicomédia encenada entre o ter e o 
ser. 

O desafio da castração, salvar o sexo, pode levar a uma “renúncia” a identificações, logo, a uma 
parte do ser fundamentalmente bissexual. Mas quando “o ser” é assim tão ameaçado pela diferença 
dos sexos, então é o ter que pode ceder à necessidade de uma continuidade do ser. Paradoxalmente, 
esta continuidade pode tentar manter-se ao preço de um corte, mesmo em seu próprio corpo. 
Sacrificar uma parte para conservar um todo, mesmo ao custo da amputação. É a castração não mais 
apenas como angústia, mas como desejo. Assim, corriqueiramente, um garotinho pode brincar com 
seu sexo fazendo-o desaparecer e reaparecer, adquirindo um prazer em jogar com (em driblar) o 
horror da castração e, ao mesmo tempo, um prazer em se identificar com uma menina, com a mãe. 

2.5. Mateus ou o desejo de castração 
A bissexualidade era logo aparente em Mateus. Em seu rosto angelical, em sua aparência 

graciosa, embora Mateus não deixasse pairar nenhuma dúvida em seu interlocutor sobre o seu 
gênero, ele era um menino. Veio consultar depois de uma declaração feita à mãe em que expressava o 
seu desejo de que alguém cortasse o seu pinto [zizi], explicando que assim poderia ser uma menina. 
Uma diferença dos sexos bem percebida genitalmente e acompanhada não por uma angústia de 
castração, mas, ao contrário, pelo desejo de castração. Será que o desejo de ser uma menina poderia 
ter encontrado, com a descoberta da diferença dos sexos, um modo de realização? No entanto, ele não 
duvidava de seu gênero, mas desejava ser uma menina. Mateus percebeu a diferença dos sexos e 
entendeu que, para satisfazer seu desejo, seu pinto era um incômodo. Mas pensei que seu pinto talvez 
pudesse incomodá-lo por outras razões e que houvesse possivelmente outra coisa a ser cortada. 
Sabemos perfeitamente que, no sonho, uma faca não remete direta e exclusivamente à castração e 
que, se o analista se contentar com essa interpretação unívoca, proposta, aliás, pelo próprio 
analisando, há o risco de “cortar pela raiz” a busca de associações e de simplesmente abdicar assim 
do próprio método psicanalítico.   

O universo familiar revelou em torno de Mateus uma grande presença da mãe e da avó, 
contrastando com um pai que parecia mais distante. Mateus gostava de se fantasiar de menina, isto é, 
de princesa. Sua avó participava dessas brincadeiras com empolgação e até mesmo as incentivava 
quando a mãe do menino dizia estar cansada delas. 

Em nosso primeiro encontro, com os pais presentes, Mateus permaneceu atento, com um olhar 
travesso e feliz. Os pais, ao contrário, estavam preocupados com sua possível transexualidade. No dia 
em que atendi Mateus sozinho, ele demostrou muita angústia quando sua mãe saiu pela porta do 
consultório. Começou a chorar, chamando pela mamãe, e uma onda de desespero tomou conta dele, 
aumentando cada vez mais, com soluços e gritos. Eu conversava com ele, tentava tranquilizá-lo. 
Nada adiantava, e foi longo. Apesar de tudo, eu o sentia presente quando encontrava o seu olhar, 
disposto a estabelecer um contato. Isso me deu a ideia de propor um rabisco. Com os olhos 
embaçados, ele olhou com interesse para o meu primeiro traçado na folha de papel, depois aceitou de 
bom grado o lápis que lhe ofereci e continuou o desenho. Estabeleceu-se um contato auspicioso, 
considerando-se a intensidade das manifestações de angústia do menino pela partida da mãe. Fiquei 
sabendo pelos pais, num segundo momento, que essas manifestações eram frequentes e 
problemáticas. 

Mateus dizia querer se tornar uma menina, mas parecia que deveria ser uma menina daquelas 
que não correm pelas ruas: as princesas. E, de fato, quando se fantasiava, se travestia, era para ser 

                                                           
42 Freud S. (1921), Psychologie des masses et analyse du Moi, OCF-P, XVI, Paris, Paris, 1991, p. 44. 
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uma princesa. Durante muitas sessões, incansavelmente, Mateus desenhou princesas com vestidos 
longos e cabelos compridos. Era só isso que lhe interessava, com um olhar apaixonado por suas 
princesas. Isso me fazia pensar na frase de Freud sobre a identificação primária, em que, “[...] no 
início da vida, na fase oral primitiva do indivíduo, o investimento objetal e a identificação 
provavelmente não se diferenciam um do outro”43. 

Essa monotonia nas sessões com Mateus acabou se tornando enfadonha para mim: o que ele 
percebeu, o que pensou? Foi nesse mesmo período que ele falou por conta própria, pela primeira vez 
no tratamento, em “cortar o pinto”. Fez isso de uma maneira alegre e lúdica. Será que queria me 
despertar? Disse isso, da mesma forma como desenhava, parecendo mover-se num imaginário onde 
você pode apagar com uma borracha, voltar ao traço inicial, e, mesmo que o desenho tenha se 
transformado, a primeira versão não está perdida, não está realmente obsoleta. De dentro desse 
espaço, ao mesmo tempo, Mateus me dirigia suas palavras. Desse momento em diante, começou a 
perseguir a imperfeição em seus desenhos, e a encontrava regularmente. Estes já não o encantavam, 
nem mesmo depois de apagados e refeitos, pois Mateus sempre encontrava um defeito. As sessões 
mudaram de fisionomia, o menino passou a se concentrar menos nos desenhos que sempre pedia para 
fazer, tornando-se agitado, contorcendo-se na cadeira, remexendo-se e tocando com frequência no 
pinto. Esses momentos em que eu o via também excitado genitalmente me faziam pensar no seu 
pedido para cortar o pinto: esse desejo de castração tinha o propósito de erradicar o perigo de um 
excesso de excitação? Ele começou então, em quase todas as sessões, a pedir para ir ao banheiro. O 
pedido era feito com frequência depois de um período de gesticulação, para encontrar ali uma 
possível descarga, uma satisfação uretral – ou então anal, considerando que muitas vezes explicava 
que era para fazer “o número dois”. Nesse período de excitação transferencial, talvez provocado pela 
minha insatisfação mencionada acima – após o que o menino começou a procurar o defeito –, Mateus 
reativou sua investigação sobre o objeto de desejo alheio: o das mulheres da família (já sabia um 
pouco sobre isso), mas também – e talvez, acima de tudo – o de seu pai. Precisava se tornar uma 
menina para despertar o interesse do pai, para seduzi-lo? Era isso que o pai esperava dele, que lhe 
pedia? Seria também para pedir ao pai para cortar uma relação de exclusividade excessivamente 
excitante? 

Os interlúdios do banheiro, nesse período, eram momentos em que Mateus colocava em jogo 
uma simbolização da separação, tão dolorosa para ele. E, ao mesmo tempo em que as princesas 
permaneciam bem presentes, sempre marcadas pela idealização, elas estavam agora confrontadas 
com o problema da imperfeição, do defeito. A representação fálica estava rachando, uma abertura 
poderia ser iniciada. Certo dia, descontente, Mateus amassou seu desenho e o jogou no lixo. Então eu 
disse: “A princesa no lixo!” Ele olhou para mim e sorriu. Desse dia em diante, quando jogava fora 
um desenho, ele repetia alegremente e em tom desafiador: “A princesa no lixo!” Fiquei sabendo mais 
tarde que essa figura fálica, a princesa, peça fundamental do seu jogo de investimentos e 
identificações, tinha um ponto de apoio na história familiar: a morte de uma menina de uma geração 
anterior. Para ele, identificar-se com essa princesinha, que havia se tornado o objeto da melancolia de 
várias gerações, era poder garantir a permanência de uma relação, de uma satisfação edênica cujo 
preço nós sabemos qual é: um pedaço de carne. Poder finalmente jogar a princesa no lixo, esse objeto 
de amor e de identificação, significava ao mesmo tempo uma abertura para ambos, para a 
bissexualidade psíquica, e “cortar o pinto” podia significar o desejo de sair dessa identificação 
excessivamente alienante de ser o falo de uma mulher ou de ser uma mulher-falo. Assim, seu desejo 
de castração parece se aproximar daquele do pequeno Hans; um desejo, não simplesmente angústia, 
desejo de que seu pai seja, finalmente, o agente de uma castração fálica entre a mãe e o menino. 

Nossos encontros estavam previstos para terminar, e a data da última sessão se aproximava. 
Mateus fez menção a isso e me disse que tinha uma pergunta a me fazer. Parecia um pouco 

                                                           
43 Freud S. (1923), Le moi et le ça, op. cit., p. 272. 
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encabulado e, depois de titubear, finalmente me perguntou: “[Senhor L]44*, quando eu vier aqui pela 
última vez, poderei sentar na sua poltrona?” 

O falo congela e obstrui o movimento. Um excesso de metáfora e uma falta de metonímia, de 
derivação, de deslocamento. A pregnância da identificação fálica para ambos os sexos os reduz ao 
único, ao Um. O reconhecimento tanto de um sexo quanto do outro não pode se limitar tão somente à 
descoberta perceptiva da diferença dos sexos. Na verdade, esta diferença precisa ser conceitualizada, 
sendo inicialmente diferença de sexo, operação que irá encontrar inevitavelmente a relação com as 
identificações com os dois sexos.  

O trabalho psíquico necessário para o reconhecimento dos dois sexos pode revelar-se um 
problema eterno, como evidencia a mulher que combate a renúncia ao falo através de sua 
“insaciável” inveja do pênis e que se protege assim de ter que enfrentar, ao mesmo tempo, outra 
renúncia, a identificatória, que, ao contrário, colocaria perigosamente em jogo o seu narcisismo. O 
tratamento de Orlanda ilustrará essas questões (ver a seguir 3.3). 

 
2.6. A castração, um desejo de mulher? 
Como sabemos, a castração tem um agente. Mateus mostrava isso ao expressar seu desejo de 

que alguém cortasse seu pinto. Então, se a castração é mais comumente vivenciada como uma 
ameaça, o “alguém” é uma questão real. De quem parte a ameaça? Freud reconhece que ela parte 
geralmente das mulheres, de forma velada e raramente direta45. Mas essa ameaça se refere 
invariavelmente ao pai, e conhecemos bem o sucesso mundial que teve o “Em nome do pai”. Sem 
negar a eficácia simbólica dessa declamação, não podemos, contudo, descartar qualquer outra 
possibilidade de pensar a bissexualidade da castração. Freud descreve, no entanto, a ameaça 
expressa pelas mulheres, pode-se dizer, em seu próprio nome, em sua reação ao que se chamava de 
“maus hábitos” da criança, ou seja, as atividades autoeróticas. O efeito excitante destas reaviva o 
próprio sexual infantil e as fantasias ligadas a ele, e assim, essas mulheres podem convocar o pai que 
proíbe e, ao mesmo tempo, expressar outros desejos. 

Assim, pode-se pensar que o desejo de Gaia está presente na castração mítica de Urano por seu 
filho Cronos. Se isso acontece, é porque Cronos ajuda a mãe a se vingar do marido. Ele castra o pai 
com a foice que Gaia lhe dá. A mãe estaria castrando o marido por procuração para desfrutar 
tranquilamente de seu filho-falo? Cronos tentará se afastar desse incesto casando-se com sua irmã, 
Reia. Mas é claro que o roteiro do “filho persegue o pai” deve se repetir com Cronos, que acredita, 
contudo, ser capaz de frustrar a maldição, devorando todos os seus filhos. Sabemos que ele não 
escapará da ardileza de Reia, que o fará engolir uma pedra em vez de seu filho Zeus. Mas, para este 
mesmo Zeus, a ameaça do filho é renovada quando Métis engravida dele. Para se proteger disso, ele 
engolirá a mãe com a criança que ela carrega, e ele mesmo dará à luz Atena, uma mulher fálica, para 
sempre virgem. Zeus torna-se assim o modelo mítico da bissexualidade, ou até mesmo de uma 
intersexualidade, que pode ser observada na natureza quando um animal, em função da necessidade 
de adaptação, especialmente para a sobrevivência de sua espécie, pode mudar de sexo. 

Dessa maneira, mulheres castram os pais com a ajuda de seus filhos. E para estes, a própria 
castração pode às vezes ser a solução definitiva para escapar do desejo bissexual materno ou paterno. 
O cúmulo da ironia é que essa automutilação leva uma identificação com o pai, sempre castrado46. 

                                                           
44* Nota de tradução: na cultura francesa, o uso do pronome de tratamento senhor costuma ser respeitado na 
relação entre adulto e criança. 
45 Freud S. (1924), La disparition du complexe d’Œdipe, OCF-P, XVII, Paris, Puf, 1992, p. 28. 
46 Noutro exemplo extraído da mitologia, Adgitis, hermafrodita, cuja ambiguidade insuportável levou a sua 
castração pelos deuses, deu à luz Átis (uma concepção com o uso do seu órgão sexual cortado cujo sêmen se 
espalhou pela terra-mãe). Este se tornou um homem e, certo dia, conheceu seu pai, que se tornara “ela", uma 
mulher, e logo se apaixonou. Esse amor incestuoso horroriza Átis, que enlouquece e se feminiza! Como 
escapar de tal confusão de gerações, de sexos e da violência de sua cena primitiva? Para fugir disso, é melhor 
castrar-se, não ter mais pênis, mas permanecendo assim numa repetição infernal de sua cena primitiva, sendo 
castrado como o pai. 



17 

 

A angústia da castração, angústia masculina por excelência, é, portanto, geralmente referida ao 
pai, como uma sanção do desejo incestuoso, não obstante o fato de que, para Freud, é das mulheres 
que parte a ameaça na maioria das vezes. Assim, no caso do Homem dos Lobos, Freud chega a 
considerar isso como uma herança filogenética que imobiliza a questão da ameaça do lado dos 
homens: “[...], mesmo nos casos em que a ameaça não é referida ao pai, existe um padrão 
filogenético segundo o qual, de qualquer maneira [o grifo é meu], independentemente de quem a 
formule, em última análise, é sempre ao pai que essa ameaça é atribuída.”47 

De toda maneira, uma mãe não pode então sentir o desejo de castrar seu filho. No entanto, a 
violência da inveja do pênis na mulher, através de seu desejo de arrancá-lo do homem, apresenta-se 
regularmente na clínica. Freud sabe disso, mas aqui tocamos no seu difícil reconhecimento da 
ambivalência materna em relação ao filho. Trata-se, no entanto, de uma problemática decisiva que 
pode muito bem estar escondida atrás da rocha originária, descrita como o obstáculo definitivo para a 
análise. Várias análises realizadas por Freud parecem ter esbarrado contratransferencialmente na 
questão do ódio na transferência materna. A singularidade da relação de Freud com a morte de sua 
mãe leva a um entendimento disso. 

2.7. Bissexualidade “esquecida” e fim de análise 
Freud havia dito a Eitingon que não poderia se perdoar se morresse antes de sua mãe. Mais 

tarde, escreveu a Ferenczi que a morte de sua mãe lhe dava agora o direito de não matá-la morrendo 
primeiro. Assim, a realidade deveria dissipar a questão do ódio recíproco entre mãe e filho, um ódio 
que Freud nega constantemente. Não obstante, sua prática analítica continuou a confrontá-lo com o 
cerne dessa questão48. Em resposta à controvérsia com Ferenczi ligada ao sentimento deste de que 
Freud não havia conduzido sua análise até o fim, por não ter levado suficientemente em conta o ódio 
no tratamento, um Freud exaltado pelos extravasamentos ferenczianos chamou-o, certa vez, de forma 
irônica e crítica, de “uma mãe carinhosa” e autodenominou-se “um pai brutal”. Mas, precisamente, 
não é na análise que se deve confrontar essa figuração secundarizada e parcial do Édipo? O ódio e o 
desejo de morte da mãe (entendidos nos dois sentidos) estariam ausentes no menino? O que Freud 
estaria evitando na análise de Ferenczi, assim como em outras? O que impedia uma melhor resolução 
da análise? Para esta pergunta, Pierre Fédida oferece uma resposta que mostra o que está em jogo na 
resistência: “Se devemos muito a Ferenczi, tanto por uma primeira elaboração técnica da 
contratransferência (a partir da transferência em ação) quanto por um esboço teórico da supervisão 
[...] (análise mútua), é notavelmente devido à descoberta de que nenhuma análise pode ser tida como 
terminada se não tiver possibilitado encontrar na transferência a hostilidade selvagem da qual é a 
memória filogenética [...]”49. Mas deixar que essa hostilidade selvagem se manifeste, não seria 
confrontar-se com a mãe primitiva, a mãe ruim, isto é, em última análise, com a brutalidade da 
pulsão? 

A fantasia de Freud de que a mãe só seria amorosa e carinhosa com o filho dissimula mal a 
ambivalência fundamental das mães em relação aos filhos [homens]. Além dos comentários de 
Winnicott a respeito do que provoca inevitavelmente o ódio na mãe – todas as decepções em sua vida 
relacional com seu filho –, é necessário enfatizar o seguinte ponto: embora a mãe possa encontrar no 
filho uma compensação para sua inveja do pênis, esse filho não deixa de possuir justamente aquilo 
que ela não tem. Isso faz com que a relação seja marcada por uma ambivalência fundamental, e o 
recalque, nesse sentido, por mais “bem-sucedido” que seja, não pode impedir a perturbação dos 
sentimentos opostos, sendo esta ainda mais intensa se esses sentimentos opostos permanecerem 
impensados. E, naturalmente, pode-se sufocar o outro..., com seu amor. 

Quando a mãe de Freud falece, ele escreve a Ferenczi o quanto está surpreso com sua reação, 
pois a dor tão apropriada parece não vir. Por outro lado, a morte de sua mãe traz principalmente um 
alívio, porque o autoriza a morrer: “Eu não tinha o direito de morrer enquanto ela ainda estivesse 

                                                           
47 Laplanche J., Castration-Symbolisations, Problématiques II, Paris, Puf, 1980, p.  67. 
48 Doolittle H., H. D., Visage de Freud, Paris, Denoël, 1977. Seu testemunho é uma excelente ilustração.   
49 Fédida P., L’interlocuteur, Le Site de l’étranger, Paris, Puf, 2009, p. 123. 
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viva, e agora tenho esse direito.”50 Freud se liberta então da ameaça das Erínias. Mas que 
modificações psíquicas essa morte produzirá? 

“De alguma maneira, os valores da vida devem ter mudado notavelmente nas camadas 
profundas”, escreve Freud a Ferenczi51. Ele diz também a Jones:  

Não vou esconder que minha reação diante desse fato, em decorrência de 
circunstâncias peculiares, também foi peculiar. Por certo, there is no saying quanto ao 
que tal experiência possa causar nas camadas mais profundas, mas, superficialmente, 
sinto apenas duas coisas: um ganho de liberdade pessoal, porque o fato de pensar que 
ela receberia a notícia da minha morte sempre me assustou, e, em segundo lugar, a 
satisfação de vê-la finalmente ter a libertação merecida após uma vida tão longa. Fora 
isso, nenhum luto igual ao que demonstra com tanta dor meu irmão dez anos mais 
novo que eu. Eu não estava no funeral.52 

 
Nas “camadas profundas”, qual seria, então, a natureza do trabalho que se efetua e que, segundo 

Freud, diz respeito aos “valores da vida”, para o qual justamente “there is no saying”? Um trabalho 
de luto seria possível ali ou somente um desvio melancólico? O fio da associação da mãe e da morte 
evoca um dos temas do motivo da escolha dos três escrínios53, em que se revelam as diferentes 
figuras da mulher que são a genitora, a companheira e a mãe-terra, no seio da qual viramos pó. Era 
exatamente isso que sua mãe respondia ao jovem Sigmund quando questionada sobre a morte: 
viramos pó. Ela juntava o gesto à palavra, sobre seu próprio corpo, esfregando as palmas das mãos e 
soltando assim fragmentos de sua própria pele para evocar a decomposição, o retorno à terra. Essa 
terceira figura, a mãe-terra/ morte, não deve ser considerada apenas numa sucessão temporal, 
historicizante, do nascimento à morte. Se a companheira pode ser facilmente pensada em termos 
edípicos, as outras duas figuras pertencem mais às “camadas profundas”, pré-edípicas. E é 
precisamente nesta zona do materno e do feminino que Freud situa os inevitáveis efeitos psíquicos da 
morte da mãe: não apenas um luto mais ou menos difícil pela mãe edípica, mas também uma 
mudança dos “valores da vida”. Com o “direito” de morrer e os “valores da vida” ao mesmo tempo, 
avançamos muito rápido, rápido demais, em direção à luz que remete imediatamente o materno à sua 
escuridão, onde, em si mesmo, a vida e a morte se tocam, nessas camadas onde sempre reina a 
confusão de uma identidade mal definida. O luto pelo pai cai desde o início no complexo de Édipo; o 
luto pela mãe reaviva também o da mamãe, mesmo antes de ela ser uma pessoa nomeada. Conrad 
Stein escreve: “Assim como a luz – isto é, a ciência – resulta do luto pelo pai, a melancolia negra está 
ligada à figura de uma mãe, baseada mais especificamente no ódio indestrutível [pela] mãe.”54 

Em 1931, no ano seguinte à morte de sua mãe, Freud explora, procura iluminar a escuridão e 
escreve A sexualidade feminina. Neste texto, ele fala sobre a “fase de apego exclusivo à mãe”, que 
chamou pela primeira vez de fase pré-edípica: “Tudo que diz respeito a esse campo da primeira 
ligação com a mãe me pareceu difícil de entender analiticamente, apagado pelos anos, como uma 
sombra, dificilmente capaz de ser restaurada à vida, como se tivesse sucumbido a um recalque 
inexorável”55. Uma dificuldade para assimilar analiticamente o que, contudo, está sempre presente na 
análise e que pode tomar conta de nós tão intensamente na transferência que chamamos de 
“materna”. A sombra que se manifesta ali, o morto-vivo, situa então a questão em jogo na 
transferência materna e a dificuldade de sua figuração. É ali, na análise, que o analista e o analisando 
podem estar à espera de uma simbolização que os alivie da intensidade da transferência. 

                                                           
50 Freud  S.,  Ferenczi  S.,  Correspondance,  1920-1923,  Les  années  douloureuses,  Paris,  Calmann-Lévy,  
2000,  p. 449. 
51 Freud S., ibid., lettre à Ferenczi, p. 436. 
52 Freud S. Lettre à Jones du 15 septembre 1930, S. Freud-E. Jones, Correspondance complète, 1908-1939, 
Paris, Puf, 1998, p. 776. 
53 Freud S. (1913), Le motif du choix des coffrets, OCF-P, XII, Paris, Puf, 2005. 
54 Stein C., Les Érinyes d’une mère, Calligrammes, 1987, p. 36. 
55 Freud S. (1931), Sur la sexualité féminine, OCF-P, XIX, Paris, Puf, 1995, p. 10. 
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O analista pode se recusar a ocupar a posição materna na transferência, pode não suportá-la ou 
não querer “brincar de mães”56, assumindo apenas uma posição paterna. Mas essa abertura a uma 
simbolização pode revelar-se inoperante, talvez porque receba apenas um eco muito fraco nas 
camadas profundas do materno. Por isso, na análise, o “caminho das mães” não deve ser abandonado, 
esquivado, senão a sombra se afasta para retornar, ameaçadora, idêntica. A análise seria então escrita 
na areia. Dora mostrou isso a Freud, assim como muitas outras mulheres, como ele mesmo confessa: 
“Ainda não consegui compreender com clareza um único caso.”57 Para que o materno, mas também o 
feminino possam ser simbolizados na transferência, para que não oscilem indefinidamente entre a dor 
e o sacrifício ou a perda traumática (inclusive a da análise), não se deve fugir da questão da morte 
presente no materno, do ódio recíproco entre mãe e filho, presente até mesmo no desejo de união – 
seja qual for o sexo do analista. Caso contrário, a análise deixaria sempre fora do campo aquilo que 
tanto impediu Freud e o levou a esta conclusão: “Ainda não consegui compreender com clareza...” 
No entanto, não foi por falta de já ter investigado bem, de ter ido até o fundo da garganta de Irma, até 
aquele lugar insustentável onde sempre acabamos encontrando o Estige, isto é, a camada profunda do 
“continente negro”, onde Freud não gosta de estar. Ele declara a sua analisanda, Hilda Doolittle, que 
não gosta de ser a mãe na transferência: “Isso me espanta e sempre me choca um pouco.”58 O que o 
choca “um pouco” na ideia de ser a mãe? O fato de “ser” assim uma mulher? Não seria por encontrar 
o que ele mesmo descobriu, toda a questão da bissexualidade em sua íntima relação com a 
identidade, num tempo que ainda não é o da diferença dos sexos, mas sim o da confusão dos corpos e 
dos seres na homossexualidade primária entre mãe e filha, mas também entre mãe e filho? 

No entanto, ao mesmo tempo em que Freud sempre tenta fugir da dimensão agressiva da mãe, 
ele a reconhece perfeitamente na mulher, especialmente através da violência da inveja do pênis. 
Assim, em O tabu da virgindade, Freud diz que os homens temem mais ou menos inconscientemente 
a inveja do pênis nas mulheres, esse desejo de arrancá-lo, um desejo reparador de castração que se 
encontra presente na mulher. Em Castração - Simbolizações, Laplanche salienta a importância desta 
dimensão: “a lei da castração não seria transmitida – ou não somente – por ameaças ou então herdada 
como esquema eterno; ela seria percebida e internalizada a partir de uma percepção do inconsciente 
materno e do próprio complexo de castração da mãe.”59 

Assim, a castração se manifestaria primeiramente na relação mãe-filho, antes de desempenhar 
seu papel no tempo do Édipo. Residiria, então, mais na relação da criança com a feminilidade de sua 
mãe e, em função das modalidades desta, adquiriria um papel mais ou menos significativo na relação 
com o pai. 

 
III. AS IDENTIFICAÇÕES E O CONFLITO 
Da ameaça de castração ao desejo de castração que trabalha como uma solução para escapar da 

força de atração tão ameaçadora do desejo parental (o tratamento de Mateus), esse processo, que na 
maioria dos casos se desenrola psiquicamente, sem colocar em jogo a realidade do corpo, é 
atravessado pela questão da bissexualidade. De fato, as identificações desempenham um papel 
essencial; a identificação primária é reforçada e tornada mais complexa pelas identificações egóicas 
subsequentes, que poderão submetê-la a um conflito. A identificação é uma “egoificação” do objeto, 
ela é conservadora do objeto, compensadora da perda do objeto (Jean Florence60). Seu protótipo é o 
da identificação melancólica. E, quando aparece a conflitualidade relacionada com as escolhas, 
podemos constatar os efeitos deletérios resultantes de certas renúncias ao objeto quando estas só 

                                                           
56 Phillips A. « Jouer les mères », Nouvelle revue de psychanalyse, n° 45, Les Mères, Paris, Gallimard, 1992, 
p. 91. “Parece que há duas tentativas para o analista, na prática, dois extremos: a identificação como caricatura 
– brincar de mãe – ou o consentimento para ser vítima de uma transferência desconhecida. Dois extremos que 
vão do guru à página em branco" (o grifo é meu). 
57 Freud S. (1931), Sur la sexualité féminine, op. cit., p. 11. 
58 Doolittle H.D., op.cit., p. 65. 
59 Laplanche J., Castration-Symbolisations, op. cit., p. 176. 
60 Florence J., L’Identification dans la théorie freudienne, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires 
Saint Louis, 1984. 



20 

 

podem ocorrer de forma melancólica61. Só resta então tentar fugir da excitação do outro num 
recolhimento absoluto, com o sadismo que vem se expressar contra o eu, quando o ataque é contra o 
outro, e com o perigo que esse momento melancólico se perpetue. 

A dúvida pode então se instalar, mortífera, remetendo repetidamente à “escolha impossível de 
uma identidade sexual que obriga a enfrentar tanto a escolha objetal quanto os movimentos 
identificatórios”62: à sua maneira, Leon confrontou-se com isso. 

 
3.1. O conflito identificatório: Leon, como uma menina 
Leon tinha medo de sempre ter que ficar à porta, como o personagem de Kafka63 na novela 

Diante da lei, embora ultrapassá-la, assim como o personagem, só dependesse dele. Era justamente 
isso que lhe causava um sério problema. Longe de trancar a porta, sua mulher não hesitava em 
demonstrar seu desejo sexual, e era isso que o apavorava. Dizendo “adorar” as mulheres e estar 
sempre cercado por elas, Leon estava farto de não conseguir gozar “como um homem de verdade”, e 
procurou um analista, um homem. 

Ele era o filho preferido da mãe, uma mulher exigente que, durante toda a infância de Leon, 
repetia que as meninas tinham um êxito escolar melhor que os meninos. Esse discurso pesou sobre 
seus estudos, sobre os quais se cristalizou uma parte de seu conflito interno que o dividia 
dolorosamente entre contradizer a mãe e lhe mostrar que ela tinha razão. Ser uma menina para ter 
êxito, e assim agradar uma mãe para a qual, justamente, o êxito era um ideal de força, ou ser um 
menino impotente, apesar de ser o preferido, supostamente por ser menino. Porém, por mais orgulho 
que possam ter de que seus filhos possuam o que elas não têm, satisfazendo-se assim narcisicamente 
e amando-os loucamente, a menor variação quanto a essa exigência reparadora poderá revelar toda a 
ambivalência das mães em relação os filhos e então a expressão de todo o seu ódio – agrade ou não a 
Freud. 

Ser um menino, então? Leon dizia que teria sido mais simples se fosse uma menina. Aliás, 
sempre nutriu certa atração pelos homens, que o fascinavam, mas, na breve relação homossexual que 
teve, não gostou que seu parceiro tivesse se encarregado de tudo. Esse fato o convenceu de que ele 
preferia as mulheres, com as quais tinha o mesmo problema. 

Ser um homem, para ele, era uma verdadeira batalha. Leon sempre precisava mostrar que era 
homem e, por essa razão, cercava-se tanto de mulheres. Ele dizia perceber que assumir a virilidade 
também era algo complicado para seu pai. Um pai cujo físico, contudo, era destacado por Leon como 
sendo muito masculino, um pai de cuja falta de presença durante sua infância e adolescência Leon se 
queixava.  

Apesar de toda essa carga bissexual ambivalente que pesava sobre sua vida escolar, mesmo 
com uma ansiedade constante, Leon conseguiu realizar bem seus estudos e, com a ajuda do meio 
abastado a que pertencia, logo conseguiu conquistar uma boa “situação”. Em compensação, essa 
situação era muito mais problemática no plano sexual. Tanto com suas “conquistas” da juventude ou 
com as mais recentes, quanto com sua mulher, ele sofria de disfunção erétil. Enfatizava a força de seu 
amor pelas mulheres e pelo sexo delas, um sexo que ele podia contemplar demoradamente e acariciar 
oralmente, sendo, aliás, elogiado por isso. Leon disse a palavra “con/quêtes” [conquistas], du con 
[idiota] à la “quéquette” [pênis, na linguagem infantil], um termo que ele usava muito num sentido 
negativo para dizer “nada”. Conquista era uma palavra da qual gostava especialmente e que reunia 
significantes dos dois sexos numa condensação no cerne de sua problemática.  

                                                           
61 Chabert  C.,  Bisexualité :  mélange  ou  différence  des  sexes ?,  op.  cit.,  p. 105. Indico aqui os trabalhos 
de Catherine Chabert, em particular sua hipótese, na obra referida, segundo a qual o momento melancólico é 
uma potencialidade para todos, e “todo tratamento mobiliza um processo construído sobre esse modelo 
chamado de ‘momento melancólico’: ele é determinado pela luta contra 
a passividade, atesta a recusa ativa de reconhecer a marca impressa pelo outro (o analista), de aceitar as 
modificações que isso implica. 
62 Chabert C., ibid., p. 175. 
63 Kafka F. « Devant la loi », Un artiste de la faim, À la colonie pénitentiaire et autres récits, Paris, Folio, p. 
125-127. 
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Então, o mais importante era não ter o pênis (falo) ereto, por medo de que a mulher se 
apropriasse dele, o engolisse e o castrasse.  Foi isso que realmente sentiu diante da atitude materna 
em relação a ele. 

Léon está de volta depois de um período de férias. Ele teve um sonho: “Estou fazendo amor 
com uma mulher, ela parece sentir muito prazer. Então, meu filho chega.” Leon logo comenta: 
“Foram reencontros, essa sessão de amor.” Quantos reencontros na análise, para a análise! Nada 
menos que esse sonho com uma cena primitiva em que eu o via, como no jogo do passa anel, de 
Lacan, deslocando-se de um para o outro, de um dentro do outro. Nessa cena primitiva é “ela” quem 
goza, enquanto “ele” se priva do prazer, ou o obtém por meio dela. Ele fala então de uma fantasia que 
o estimula eroticamente: imagina sua mulher nos braços de outro. Ao mesmo tempo, ele usa um 
apoio identificatório com um outro para fazer sua esposa gozar, sente-se potente (admira Rocco 
Siffredi, ator de filmes pornográficos) e identifica-se com a mulher que sente prazer. É, além disso, 
aquele filho que não só assiste, mas também entra em cena: figuração dos reencontros do amor? 

Os reencontros do amor foram também, obviamente, a retomada das sessões. Em uma sessão 
posterior, ele continua a falar sobre a fantasia da “sua mulher nos braços de outro”, enfatizando o 
valor de excitação que isso tinha para ele quando estava “diante” de sua esposa, mas eu também 
penso certamente na transferência em sessão no exato momento em que ele enuncia isso. Enquanto 
reforça esse aspecto estimulante de vê-la com outro homem, Leon não diz “eu a vejo”, mas “eu me 
vejo nos braços de outro”. 

O ciúme se apresenta muitas vezes como o negativo dessa excitação bissexual, quando, por trás 
da máscara da possessividade heterossexual, presentifica permanentemente a cena primitiva e 
expressa a dimensão homossexual que se manifesta aqui, na transferência e no seu endereçamento ao 
analista. 

Na sessão seguinte, Leon disse ter tido recentemente dificuldades com duas mulheres e 
comenta: “Deve haver uma relação.” Pergunto a mim mesmo com o quê, com sua 
homossexualidade? Ele fala então de uma recente visita de uma inspetora da controladoria fiscal que 
“examinou de perto”. Penso na mãe dele. Ele continua: “No fim, deu tudo certo. Eu sei como seduzir 
mulheres que têm poder. Mas, depois, sexualmente não consigo. O poder é uma coisa muito 
masculina.” As mulheres que o detêm são inevitavelmente fálicas? Ele prossegue, dizendo que 
sempre tem dificuldade de assumir o controle e sente medo do que as mulheres pedem. Depois, 
começa a falar sobre a briga violenta que teve com a esposa no dia anterior, coisa que não acontece 
com frequência e que acabou bem; ele conseguiu encontrar as palavras certas para sair da crise, 
porque, diz ele: “Afinal, eu não sou tão idiota quanto o meu pau!” 

Eu repito: “Seu pau, um idiota?” Leon passa a descrever sua mulher como sendo muito 
masculina, é o lado homem que o atrai nela, mas, diz ele, “temo que ela me suplante”, ela assume o 
controle de tantas coisas. 

“Como a inspetora, como sua mãe?” Ele responde que não vê relação (no início da sessão, 
havia dito que devia haver uma relação) e, depois de um longo silêncio, concorda, reconhecendo que 
seu lado garotinho está justamente relacionado com isso, pois sua mãe assumia o controle de tudo. E 
acrescenta: “Não sou homem, mas, mesmo assim, me sinto muito mais homem que mulher.” Ele 
quer, mas tem medo de ser suplantado, de ficar plantado, de ser abandonado ou penetrado 
agressivamente. Pouco tempo antes, Leon se queixava do meu silêncio, me pedia para cortar sua fala, 
para não hesitar em entrar com tudo [atropelá-lo]. Logo após essas declarações, ele desejou 
interromper a análise, dizendo que não poderia ir mais adiante. Mas fez isso mesmo assim. 

Leon está desapontado, sua mulher tem sido muito ativa sexualmente, e isso o desarmou 
[désarçonné]. O “garanhão” não é ele. Em seguida, ele faz uma pergunta: “É o cavaleiro desarmado 
ou sou eu que devo cavalgá-lo?” Pergunto-lhe: “Cavalgar o cavaleiro?” Ao que ele responde dizendo 
que, às vezes, consegue gozar contornando a situação e saltando o obstáculo! Na transferência, sou o 
homem que o tem nos braços e, ao mesmo tempo, a mãe que o desarma [désarçonne], que o 
dégarçonne [des + garçon= fazer deixar de ser homem]. Aquela que, por ser penetrante demais, é 
excessivamente intrusiva em sua intimidade, aquela que ele tem de rejeitar para se tornar um homem, 
correndo o risco de perder seu amor. 
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 As relações amorosas de Leon eram condicionadas por reencontros  que ocorriam 
incansavelmente sob a égide de uma cena primitiva em que suas identificações o confrontavam com a 
ameaça não só da castração, mas também do abandono. Assim, para ele, era só o tempo de assumir 
uma identificação sexuada, que esta já era logo derrubada, tomada numa rodada viva, numa espécie 
de sabá demoníaco ou num maelstrom64, onde ele era um ou o outro, um e o outro. 

Essa imagem do cavaleiro com sua montaria, em que não sabemos quem cavalga quem, 
apresentava-se como a metáfora da sua bissexualidade e da relação com a mãe que Leon via e não 
via. Ele sempre escolhia mulheres com as quais essa relação podia ser repetida de forma idêntica. 
Essa marca transferencial mostrou-se útil no tratamento quando Leon veio a se queixar do meu 
“abuso de autoridade”. A questão do pagamento das sessões perdidas, que, no entanto, ele pagava 
integralmente, marcou o início da hostilidade. Leon se rebelou contra o que vivenciava como uma 
autoridade fálica (as mulheres de poder) e, finalmente, conseguiu não contornar o obstáculo, o 
conflito. 

O autoritarismo é fálico; podemos esperar que a autoridade possa romper-se dele. Perto do fim 
de sua análise, Leon disse, certa vez, estas palavras: “a autoridade é um compromisso”; passar da 
“con/quête” [conquista ou idiota/ busca] ao “con/ promis” [compromisso, comprometido ou idiota/ 
prometido] era, para ele, justamente a promessa de encontros de amor que não fossem somente 
reencontros demasiado alienantes.  

 
3.2. Simbolizações da bissexualidade: a cena primitiva 
Na análise de Leon, pudemos avaliar toda a importância da fantasia da cena primária, uma 

fantasia que pode ser reativada em qualquer tratamento, neste lugar que dá acesso a um possível 
reconhecimento e à elaboração de sua bissexualidade. 

A descoberta da diferença dos sexos faz a criança questionar a designação de seu sexo, uma 
designação inevitavelmente comprometida pelos desejos inconscientes dos pais. Sabemos o lugar que 
ocupa a castração nesse momento dominado pela teoria sexual infantil fálica. O desafio da elaboração 
psíquica é sempre o de uma possível ligação da excitação, especialmente através do fantasiar. Freud 
nos diz que a primeira pergunta que as crianças fazem a si mesmas é: “de onde vêm as crianças?”. 
Essa pergunta – “como cheguei aqui? – diz respeito, obviamente, às origens e se insere na cena 
sexual subjacente. Ao saber que os pais lhe deram a vida, a criança associa o “como” aos momentos 
que eles passam juntos sem ela, ao que fazem na ausência dela. Então, que relação é essa que os pais 
mantêm? Esse enigma é também, para a criança, a abertura para uma figuração do desejo parental 
através de uma representação simbolizante, fazendo com que possa tentar identificar-se nessa cena 
fantasiada com qualquer objeto, parcial ou total, que lhe garanta assim uma durabilidade da relação, 
atenuando as experiências de desamparo e frustração decorrentes das ausências e recusas dos pais. 

A fantasia da cena primitiva é a fantasia por excelência (Lavie65), o espaço privilegiado de 
elaboração da relação sexual entre os pais ao qual se soma a questão do lugar que a criança ocupa em 
fantasia e que se realiza graças à identificação. 

Essa fantasia não se fixa de uma vez por todas a uma única versão identificatória, ela mesma já 
potencialmente diversa. Ela permite, de acordo com cada período, durante toda a vida e 
especialmente durante uma análise, passar de uma identificação a outra, acumulá-las, seguindo os 
meandros do processo edípico. Identificação com o pai, com a mãe, com ambos, mas também com o 
falo, que é o objeto do desejo materno e o instrumento da ligação parental. 

Essa matriz de fantasias está relacionada com as outras fantasias ditas “originárias”: com a 
“castração”, que lhe traz uma dimensão diferenciadora dos primeiros “pais combinados”; com a 
“sedução”, portadora de excitações e da questão do desejo do outro; com o “retorno ao seio 
materno”, que encontra na identificação com o falo uma extensão do sonho de não mais ser 
definitivamente excluído do espaço materno e, depois, do espaço parental, tornando-se o falo entre 

                                                           
64 O maelstrom é um buraco negro no oceano.  
65 Lavie J.-C. Excellence paradigmatique de la scène primitive, L’Amour est un crime parfait, NRF, Tracés, 
Paris, Gallimard, 1997. 
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eles. A essas fantasias originárias, parece-me pertinente associar “uma criança é espancada”. Num 
deslocamento para os irmãos é mantida a questão de um gozo do qual a criança é excluída e que ela 
busca obter por identificação. Essa fantasia focaliza, amplia a dimensão sadomasoquista inerente à 
cena primitiva. A dor de ser excluído está ligada, de forma masoquista, a um significado dado ao 
ouvido, que constitui, de maneira privilegiada, a fonte material da relação sexual dos pais. Gemidos, 
gritos que a criança interpreta no registro da dor, referindo-se às suas próprias experiências de dor e à 
ligação destas através do masoquismo, uma experiência de dor que é reativada por seu afastamento 
do casal. 

A cena primitiva é, portanto, o lugar da figuração, ou pelo menos, a tentativa de representar o 
que parece ser o ininteligível entre-os-dois [entre-deux], caro a J.- B. Pontalis, o entre-eles-dois 
[entre-eux-deux], como enfatiza C. Chabert66. 

A criança procura ver para saber, o que remete à figura mítica de Tirésias, figura emblemática 
da passagem entre os sexos, da mudança de sexo e do saber bissexual. No plano identificatório, na 
constituição de seu mito pessoal, cada criança se revela mais ou menos um Tirésias em potencial. Em 
uma das versões do mito – que tem várias versões –, Tirésias se sente culpado por ver sua mãe, a 
ninfa Chariclo, banhar-se nua com a deusa Atena, ou seja, presencia uma cena homossexual. Em 
retaliação, Atena priva Tirésias da visão, mas o recompensa concedendo-lhe o dom da profecia, ver e 
saber. Outra versão da cena primitiva descreve Tirésias vendo um casal de cobras acasalando no 
monte Cíteron, um lugar selvagem que escapa às leis da cidade, um lugar onde as deusas vivem nuas 
e todas as mulheres estão acessíveis, mas onde qualquer olhar masculino que busque espioná-las, 
penetrar em seus mistérios (o Dark continent?), sofrerá consequências fatais. Com seu “bastão”, 
Tirésias tenta separar os répteis e mata a fêmea, mas depois disso vira mulher. Por identificação com 
o objeto perdido? Que outro mecanismo psíquico além da identificação poderia dar a um indivíduo 
de um sexo a possibilidade de adquirir intimamente conhecimento sobre o outro sexo? 

Tirésias está cego por ter surpreendido até mesmo em si o segredo, os segredos, das mulheres, 
não só seu gozo superior ao dos homens – que ele revela na famosa disputa entre Zeus e Hera –, mas 
também sua homossexualidade. Mergulhado nas trevas, ele se torna psiquicamente vidente. 

“Não ver mais”, abandonar a ilusão perceptiva para ver de outra maneira, para ouvir mais além 
é também a proposta da psicanálise. Mas, para sustentá-la, o analista também deve ser capaz de 
manter uma relação aberta com sua bissexualidade, a fim de oferecer ao analisando uma 
possibilidade real de transferência em oco67, proporcionar-lhe um lugar que lhe permita o 
reconhecimento de suas várias tendências e, a partir desse reconhecimento, encontrar uma maior 
liberdade para assumir suas escolhas. 

 
3.3. Orlanda, como um menino 
Em seu tratamento, como no romance de Virginia Woolf (Orlando), ela se tornou uma mulher. 

Como na ficção, mas com a diferença de seu sexo de partida, porque esta analisando era, no começo 
da aventura analítica, uma mulher que sonhava ser um homem. Esta mulher veio com a queixa de sua 
frigidez. 

Era uma mulher com uma aparência andrógina, sombria, um olhar intenso, e seu corpo sofria de 
extrema tensão. Durante sua infância de menina de cabelos curtos, Orlanda adorava vestir-se como 
menino e tinha grande prazer em realmente ser confundida com um menino. Em seu tratamento, 

                                                           
66 Chabert C. Entre-eux-deux, L’Amour de la différence, Paris, Puf, « Petite bibliothèque de psychanalyse », 
2011. 
67 Laplanche J., Nouveaux Fondements pour la psychanalyse, Paris, Puf, 1987, p. 157-158.  « A transferência 
em oco é um oco que se aloja em outro oco. É uma retomada, um novo questionamento, uma nova elaboração 
das mensagens enigmáticas da infância, graças à própria situação que favorece 
o retorno e a reelaboração do enigmático. A transferência em pleno e a transferência em oco são dois aspectos 
complementares, mas é somente a partir do momento em que uma clivagem aparece nas imagos ou nas cenas 
transferidas, a partir do momento em que a faca pode passar que a transferência em pleno pode evoluir para a 
transferência em oco e elaborar-se.” O essencial “é que a clivagem e o enigma possam ser elaborados 
conjuntamente nas imagos infantis e na relação com o analista". 
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durante as sessões, ela falava incansavelmente sobre sexo, sobre seus encontros amorosos e sexuais e 
sua eterna insatisfação. Em seu discurso havia uma desconfiança em relação a mim e uma intenção 
sedutora. Eu me submetia pacientemente ao peso do objetivo transferencial incógnito, mas essa 
grande excitação permanente começava a pesar sobre mim, e eu me perguntava o que provocava nela 
esse turbilhão. O fluxo de suas evocações sexuais me fazia pensar na pregnância de uma fantasia de 
cena primitiva permanentemente ativada por uma excitação compulsiva, que teria ao mesmo tempo, 
para ela, uma função tranquilizante, a da manutenção narcísica de todos os objetos de amor, objetos 
aos quais ela parecia ligada  de forma tão crispada. A fantasia da cena primitiva tornou-se, assim, 
para ela, uma garantia contra a perda, ao preço de uma excitação incontrolável que se interrompia em 
sua frigidez. 

Evocações da cena primitiva se sucederam no tratamento. Essa fantasia nunca deixou de estar 
presente, revisitada, retrabalhada durante a análise. Nas lembranças de infância, durante as 
brincadeiras de domingo de manhã, na cama dos pais, ela imaginava que, ao mesmo tempo, sob os 
lençóis, seus pais faziam outras brincadeiras. Outras evocações ainda da vida sexual de seus pais, 
através de seus ruídos, a levavam invariavelmente de volta a uma concepção violenta e 
sadomasoquista do coito. A expressão “disparar um tiro” [tirer um coup] pode condensar seu estado 
de espírito sobre a coisa. Então, surgiu em sessão uma cena de parto. Na minha experiência analítica, 
essa fantasia sempre foi evocada por mulheres. É uma “lembrança consciente” de sua vinda ao 
mundo e de toda a cena do parto, contada de forma dramática sobre o pano de fundo de uma possível 
morte da mãe ou da criança68. Nessa cena, a analisanda é tanto o bebê quanto a mãe parturiente, e 
nunca deixa de aparecer uma figura masculina, o pai ou um substituto médico. A cena é sempre 
contada com uma intensa excitação e angústia, e nela todos os objetos parecem permutáveis, assim 
como as ações, sair ou penetrar. Na verdade, é uma cena primitiva contada a partir de seu produto. 

Sair ou penetrar, mas, acima de tudo, não ser penetrada. Em seus sonhos, ela era o homem, e 
isso preservava seu narcisismo à custa da insatisfação sexual. Seu medo, assim como seu desejo de 
ser penetrada manifestaram-se em sua análise quando, certa vez, Orlanda me censurou por ter aberto 
a porta com muita violência. A expressão “disparar um tiro” declinava-se de todas as formas: 
Orlanda atacava minha indiferença, minha postura de abster-me69, suas palavras se tornavam 
projéteis, e ela se torturava psicologicamente de um modo sadomasoquista. Mas o fato de termos 
conseguido sobreviver, na análise, aos seus movimentos agressivos, que ela tanto temia em relação à 
mãe depressiva, permitiu que se liberasse de sua propensão melancólica. 

Mas quem abriu a porta com tanta violência? É claro que o analista entra por meio da 
interpretação, e essa é justamente uma das fontes de inibição a ser interpretada. Nessa porta aberta 
“brutalmente” havia o seu próprio desejo inconsciente de penetrar-me violentamente, mas também de 
ser penetrada brutalmente. No fundo, quem penetrava em quem? Na transferência, eu era o pai 
edípico, mas também a mãe; eu era uma mulher quando ela queria penetrar em mim. Aliás, pensar 
que eu também fosse uma mulher para ela era ser capaz de imaginar, com a transferência 
homossexual, outras perspectivas para a sua análise que não fosse unicamente a de se deparar com a 
rocha da castração ligada ao seu desejo eterno e incontrolável de arrancar o (meu) pênis, um órgão 
que ela dizia apalpar demoradamente em seu amante, numa verdadeira fascinação pelo falo. Havia 
também a possibilidade de deixar vir à tona toda a dimensão de sua homossexualidade que estava 
escondida por trás da reivindicação fálica. 

Orlanda começou então a sonhar com mulheres entre si, o que trouxe de volta ao tratamento 
muitas lembranças, como o olhar persistente de sua mãe sobre o corpo da filha e palavras que 
valorizavam as partes carnudas. Certo dia, numa sessão em que surgiu a lembrança de sua primeira 
menstruação, retomando algo de sua fala, digo: “quando você se tornou uma mulher”. Ela ficou 
                                                           
68 A expressão do ódio entre mãe e filha, nestes casos, é particularmente problemática. 
69 Nas OCF (Oeuvres complètes de Freud, PUF), refusement é o termo escolhido para traduzir Versagung, 
anteriormente traduzido por frustration. Designa a resposta negativa do analista, a recusa que ele opõe às 
demandas de satisfação pulsional do analisando. Nota da tradução: O termo costuma ser traduzido em 
português por frustração (cf. o Vocabulário de Psicanálise de Laplanche), mas optamos por propor uma 
perífrase para melhor dar conta do sentido.  
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surpresa e comentou que nunca lhe tinham dito isso. Sua aparência mudou, ela se tornou mais 
vaidosa, mais alegre, e suas relações tão conflitantes com todos aqueles ao seu redor pareciam mais 
fluidas. Logo surgiu uma pergunta que a deprimiu: como ser uma mulher por dentro? Era uma 
pergunta que ela dirigia a mim. Sonhou com um corvo [corbeau]..., com um belo corpo? Orlanda 
voltou a ser muito agressiva, sempre de forma sadomasoquista, tudo girando em torno de golpes 
[coups], machucar/ machucar-se. No final de uma sessão, deixou cair algo da bolsa e pareceu 
constrangida. Junto rapidamente, e eu nunca soube o que era. Algumas sessões depois, comentou 
sobre o barulho que ouvira no meu consultório logo após a partida da paciente anterior a ela. 
Perguntou-se o que eu podia ter escondido na lixeira [corbeille]. Que objeto era esse que ela não 
podia ver? Orlanda associou então com o objeto que havia caído de sua bolsa e concluiu que foi o 
órgão masculino que caiu. E quem, ao mesmo tempo, descobriu outro objeto, outro sexo? Do corvo 
[corbeau] à minha lixeira [corbeille], uma interioridade feminina se delineava. Mas esse objeto que 
havia caído da bolsa também poderia ser um objeto anal, e o sonho com anatomia que se seguiu 
mostrou todos os esforços de sua psique para representar o interior do corpo da mulher por um 
caminho diferente do único caminho anal. 

A cena do “parto” voltou em sessão. Orlanda sempre se perguntou por que estava na posição 
sentada na hora do parto. Surgiu uma nova versão: seus pais faziam amor; no útero materno, ela 
estava de cabeça para baixo e cansou-se de ter o pênis do pai dando golpes [coups] na sua cabeça. 
Deve ter desejado então que fosse em sua bunda ou sua genitália. Falou desse prazer sentido em 
detrimento da mãe e comparou-se imediatamente com um homem que sente prazer em detrimento da 
mulher. Venceu assim sua mãe, esquivando-se da rivalidade entre as mulheres, mas também da 
dimensão do prazer “compartilhado” entre elas, nela, um prazer encontrado no mesmo lugar do 
detrimento, no lugar do prejuízo materno. Orlanda logo se defendeu disso através da identificação 
com o homem. Mas, em seguida, maliciosamente, acrescentou que já era hora de parar de interpretar 
os dois papéis. 

A análise, portanto, requer que o analista seja capaz de ouvir a partir de um lugar estranho, 
como no caso de um analista homem quando ele é uma mulher desejada pela analisanda numa 
transferência homossexual. Freud repetiu que não gostava de ser mãe na transferência, já eu 
acrescento: também não ser uma mulher. Aliás, o uso do termo paterno ou materno para designar a 
transferência tende, por vezes, a dessexualizá-la, isto é, a recalcar exatamente o que está em questão 
nessa transferência, a saber, as transferências do sexual infantil, embora, é claro, estas possam 
realmente ter sua origem na relação com a mãe ou com o pai. Assim, a excessiva personificação e 
massificação das transferências masculinas e femininas podem principalmente ser usadas para evitar 
a dimensão bissexual de cada um dos pais. No entanto, é por essas transferências que nos 
aproximamos das figuras do sexual infantil – ou mesmo, justamente, daquilo que nem sequer se 
constituiu como tal. Isso é o mais secreto, talvez seja exatamente o que Tirésias quis saber, à custa da 
castração. O analista não pode evitá-lo. 

 
IV. O PSICANALISTA À PROVA DA BISSEXUALIDADE 
4.1. Rocha e bissexualidade 
Em Análise terminável e interminável, Freud se depara com uma rocha. A “rocha” da castração 

reduzida, em última instância, à rocha “biológica” da bissexualidade, isto é, da sexuação. Qualquer 
via poderia então ser bloqueada na análise, para o seu fim, por causa desse obstáculo intransponível, 
dessa rocha no meio do caminho. Cito Freud: 

Frequentemente temos a impressão de que o desejo de um pênis e o protesto viril 
penetraram através de todos os estratos psicológicos até alcançarem a “rocha 
originária” e, assim, nossas atividades encontram um fim. Isso é provavelmente 
verdadeiro, já que, para o psiquismo, o biológico desempenha realmente o papel de 
rocha originária subjacente. O repúdio à feminilidade pode ser nada mais do que um 
fato biológico, uma parte do grande enigma da sexualidade.70  

                                                           
70 Freud S. (1937), L’analyse finie et l’analyse infinie, op. cit., p. 268. 
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Esse obstáculo no caminho, a recusa da feminilidade assim biologizada, evita então qualquer 

questionamento sobre o que está em jogo na transferência, em outras palavras, esbarra na rocha da 
contratransferência. 

Se uma mulher permanece profundamente sob o domínio da inveja do pênis é justamente 
porque continua a se identificar inconscientemente com um homem. Porém, várias motivações 
podem participar dessa identificação, como veremos com a “jovem homossexual” de Freud. 

Se um homem permanecer dominado pela angústia de castração, ele sentirá seu analista 
(homem) como um perigo, diz Freud, e o medo da passividade diante de um homem será um 
impedimento irreversível ao avanço da análise e ao seu término. Note-se que a bissexualidade na 
transferência se dissipa aqui diante do gênero do analista, mas um analista homem também é 
potencialmente uma mulher na transferência. E, para um homem, a noção de passividade, muitas 
vezes tida pelo próprio Freud como insatisfatória na divisão atividade/ masculino e passividade/ 
feminino, não remete apenas ao pai, ao homem, tampouco à castração71. Toda criança, menino ou 
menina, vivencia uma situação originária de passividade em relação ao adulto, e, para o homem, o 
medo da passividade também pode ser problemático na relação com uma mulher, inclusive com uma 
mulher na relação transferencial com um analista homem, em que pode funcionar uma resistência 
pela esquiva (ver abaixo 4.2). Por fim, um analisando que permanece indefinidamente numa análise 
interminável por medo da passividade perante um homem demonstra, no entanto, uma enorme 
passividade, obviamente não desprovida de ambivalência. Dando um passo adiante, esse bloqueio, 
essa rocha também pode, às vezes, perpetuar na análise a realização de um desejo, como o de ser 
passivamente uma mulher, um desejo que pode permanecer inconsciente nos dois protagonistas do 
tratamento. 

Do lado do analista, seu próprio impedimento interno para reconhecer plenamente a 
bissexualidade em jogo na transferência pode levar à passividade interpretativa, sendo esta a 
expressão de sua contratransferência. O analista pode ter medo de penetrar em seu analisando 
(homem) porque isso coloca problematicamente em jogo sua própria relação com a 
homossexualidade, mas também porque pode, assim, esquivar-se do encontro, sempre perturbador, 
com o desejo de um analisando (homem) que se situa em uma posição feminina e, além disso, cujo 
objeto de desejo pode, às vezes, ser feminino também. No entanto, é a partir da análise dessa(s) 
posição(ões) feminina(s) que pode surgir a problemática sexual que  se mantém idêntica na repetição 
e que pode muito rapidamente ser estrangulada pela única interpretação do medo da “castração 
paterna”. Essa via feminina, para o homem, leva assim a identificar todo o jogo de desejos sexuais 
inconscientes iniciados na relação da criança com pais que lhe transmitem de forma problemática sua 
relação íntima com a bissexualidade, um impensado em busca de sentido que vem se manifestar no 
tratamento e que pode se solidificar na rocha. 

É com a histeria que a psicanálise descobre a bissexualidade psíquica. De fato, a histeria se 
apresenta como o paradigma da presença da bissexualidade psíquica em todo ser humano. Em As 
fantasias histéricas e sua relação com a bissexualidade, Freud enfatiza que o sintoma histérico não é 
apenas uma formação de compromisso entre uma moção libidinal e uma moção recalcadora, “mas 
pode corresponder, além disso, a uma união de duas fantasias libidinais de sexo oposto”72. 

Uma excelente ilustração clínica nos é dada pela famosa descrição da histérica que, com um 
braço, segura firmemente sua roupa (como uma mulher se protegendo), enquanto que, com o outro, 
tenta (identificando-se com o homem) arrancar a mesma roupa. O comentário de Freud a respeito do 
sintoma portador de duas fantasias libidinais de sexo oposto me parece se aplicar igualmente à 
relação transferencial, para considerar de outra forma as aporias freudianas de Análise terminável e 
interminável. 
                                                           
71 Freud. S., L’analyse finie et l’analyse infinie, op. cit., p. 54. 
« […]  uma  posição  passiva  em relação ao homem nem sempre tem o significado de uma castração e  […]  é 
indispensável em muitas relações da vida. » 
72 Freud S. (1908), Les fantaisies hystériques et leur relation à la bisexualité, OCF-P, VIII, Paris, Puf, 2007, p. 
184. 
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4.2. A esquiva 
Freud nos indica que o analista deve estar preparado para o sintoma ter um significado 

bissexual e que, se isso for ignorado, se ele decifrar apenas um dos significados sexuais, o sintoma 
persistirá. De fato, “o paciente se utiliza, durante a análise de um dos significados sexuais, da 
conveniente possibilidade de constantemente passar suas associações [ideias incidentes] para o 
campo do significado oposto, tal como estacionar numa pista adjacente”73. 

Os comentários do analista passarão então a funcionar como uma vã “pregação aos peixes”74 e 
poderão encontrar como resposta do analisando frases como “continua falando!” ou “que 
interessante!”, a exemplo da jovem homossexual. Às vezes, basta que o paciente conheça alguns 
rudimentos conceituais bem exportados para a cultura para poder reforçar, usando e abusando de 
interpretações referentes à castração, uma ironia do tipo “você quer, então aqui está!” 

Estacionar numa pista adjacente e permanecer ali infinitamente. Encontramos aqui o esquema 
que a dupla natureza da transferência favorece, com uma parte que trabalha através da repetição para 
uma possibilidade de “tornar consciente o inconsciente” e com outra parte que serve à resistência. 
Uma defesa que Freud descreve em relação com a primeira ideia incidente [associação livre] 
transferencial: “[...] se essa ideia transferencial penetrou na consciência antes de todas as outras 
possibilidades de ideias incidentes, é porque também satisfaz a resistência.”75 Da mesma forma, uma 
transferência paterna excessivamente presente pode ser usada para se defender de uma transferência 
materna potencialmente perigosa demais. Obviamente, essa proposição funciona invertendo os 
termos paterno e materno: de fato, uma transferência pode esconder outra. 

A posição do analista é então decisiva. A posição do analista quer dizer fundamentalmente sua 
contratransferência, a momentânea (inerente a qualquer tratamento) ou aquela maciça e perene que 
serve de base, e esta é a mais problemática, mesmo que algo venha à consciência, como no caso de 
Freud com sua frase “não gosto de ser a mãe na transferência”. E quanto à transferência desprezada e 
sua consideração no tratamento? Deixada de lado, esquivada. Poderíamos citar as palavras de Racker 
para ilustrar a resistência: “Estávamos procurando o mosquito e deixamos passar o elefante”76. São 
palavras que descrevem por que uma análise estagnou, até Racker perceber finalmente aquilo que, 
contudo, se expressava mediante um agir transferencial e estava presente na análise há muito tempo.  

Com Dora, foi somente no après-coup do tratamento que Freud tomou consciência da 
importância da dimensão homossexual, que não havia sido plenamente reconhecida na análise. Com 
a jovem homossexual, as duas correntes (homossexual e heterossexual) são identificadas. Trata-se de 
uma jovem que Freud nos apresenta como pouco neurótica e que, apesar de sua tentativa de suicídio, 
não manifesta nenhuma solicitação de uma psicanálise. Na verdade, são os pais quem solicitam, 
esperando um retorno à norma. Sob tais condições, a análise stricto sensu seria possível de saída? 
Hoje em dia, num contexto inicial como esse, outras vias de trabalho, inclusive em conjunto, 
poderiam ser propostas primeiro, ao invés de uma psicanálise imediatamente para a moça, a fim de 
dar a César o que é de Cesar e a fim de poder secundariamente abrir à potencialidade de uma via 
analítica, se necessária e desejada. No caso dessa jovem, trata-se então de um tratamento que não foi 
desejado, mas imposto, e o caso termina em um rompimento. É claro que o fato de interromper a 
análise também poderia ser uma repetição do movimento de decepção e da intenção vingativa em 
relação ao pai, “culpado” por ter feito um novo filho com a mãe. Mas vamos seguir aqui o conselho 
freudiano, sem nos esquecermos de considerar também a outra grande corrente transferencial, a 
materna. Na verdade, a jovem homossexual não entrou em conflito aberto com Freud, e o 
rompimento pode ter sido apenas um modo de esquiva. Neste caso, era a repetição da esquiva de um 
conflito com a mãe, sendo essa esquiva muito perigosa para o narcisismo da jovem homossexual; 
para escapar de qualquer rivalidade, tornando-se homossexual, ela havia ostensivamente deixado os 
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homens para sua mãe; “esquivando-se, por assim dizer, tirava do caminho algo que até então era 
responsável pelo ressentimento da mãe”77. 

Obviamente, as fontes desse “ressentimento” teriam merecido uma análise maior. O conselho 
que Freud dá aos pais é de que a análise, se possível, seja realizada com uma mulher. Freud percebe 
bem o proveito que poderia ser tirado de analisar a outra via, aquela em que se pode estacionar, 
aquela que permite a esquiva, este tipo de defesa que ele considera ter até mesmo, para algumas 
pessoas, um papel ativo na escolha da homossexualidade. Freud fornece, assim, exemplos clínicos de 
uma rivalidade fraterna ou paterna impossível de enfrentar, em função não somente de uma única 
causa ou angústia (por exemplo, castração), mas também, como diz Freud, por motivos ligados a 
“condições psíquicas muito complicadas”78. A questão da alteridade e o risco de confusão presentes 
nesse caso fazem com que o narcisismo certamente tenha um papel central nessa esquiva tão radical 
da rivalidade, do conflito, da conflitualidade psíquica, levando até o gesto suicida como reversão 
melancólica. 

Durante um tratamento, o analista é obviamente confrontado com a esquiva e, assim como no 
caso do sintoma, deve estar “preparado”. Preparado significa que seja capaz de reconhecer e assumir 
as várias posições transferenciais impostas pela bissexualidade. Preparado ou, como diz Freud, para 
que o homem seja verdadeiramente livre em sua vida amorosa, “familiarizado com a representação 
do incesto com a mãe ou a irmã”79. 

Poder-se-ia então acrescentar que, para que o analista seja o mais livre possível na análise, ele 
precisa ter uma familiarização com a representação do incesto com o pai ou o irmão. Em suma, uma 
familiarização com o Édipo, que, na psique, é sempre pleno e sexualmente selvagem. 

É importante estar preparado, a partir de sua própria análise, para essa copresença psíquica das 
duas vias, vias que não são apenas paralelas, mas que também podem sobrepor-se, entrelaçar-se e 
divergir ao máximo, por força do recalque. Um recalque do feminino que, segundo Freud, é 
necessário para que o homem possa assumir plenamente sua função sexual. Isso poderia ser 
entendido como uma esquiva freudiana da bissexualidade, que resgata traços da velha teoria de 
Fliess, aquela do recalque do sexo oposto, mas isso ainda não deixa de ser insatisfatório para Freud. 
Na verdade, ele mantém, até o final de sua obra, uma reflexão sobre a bissexualidade em ação em 
qualquer ser humano, até esbarrar na famosa rocha e já tendo expressado seu pesar pela falta de 
conexão com a teoria das pulsões. No entanto, já no que diz respeito ao objeto que é parte integrante 
dessa teoria, a bissexualidade está presente ao longo da vida: “Nossa libido oscila normalmente, ao 
longo da vida, entre o objeto masculino e o objeto feminino”80. Quando se expressa no homem numa 
vertente homossexual, essa libido encontraria sua satisfação essencialmente graças à sublimação e à 
socialização, como no exemplo freudiano do homem que sai do trabalho para encontrar, 
preferencialmente ao lar conjugal, os amigos no café. 

V. O PSICANALISTA E A HOMOSSEXUALIDADE 
5.1. Homossexualidades no tratamento psicanalítico  
A homossexualidade é plural. Fala-se muito, hoje, em homossexualidades, pois, é claro, essa 

conduta sexual não é suficiente para inferir dela imediatamente uma estrutura, uma organização 
psíquica de base quase universal. Freud já havia proposto vários esquemas para explicar uma escolha 
de objeto homossexual, baseando-se em identificações e num jogo psíquico diferente, desde Leonard 
até à jovem homossexual, passando pelo presidente Schreber. 

Hoje, não é raro ouvir homens heterossexuais, no divã, falar sobre relações homossexuais que 
parecem ser vivenciadas com certa leveza, com uma ausência de conflitualidade que parecia até então 
mais reservada às mulheres. Em outras palavras, como se a angústia de castração não se manifestasse 
ali onde se poderia imaginar que ela fosse potencialmente mais forte. Uma angústia de castração que, 
teoricamente, em pacientes neuróticos, deveria ser intensamente mobilizada diante de um ato 
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homossexual. Porém, como Freud assinala com razão, a clínica está sempre certa, enquanto a teoria é 
apenas uma ficção destinada a ser remanejada em função das questões apresentadas pela clínica. Em 
Leon, a presença da angústia de castração não poderia ser questionada, mas, adulto, foi capaz de ter 
um relacionamento homossexual. Mais além da possível clivagem nesse paciente, de modo mais 
geral, podemos nos perguntar se o reconhecimento de sua bissexualidade psíquica não opera uma 
liberação do fálico/ castrado e da angústia aferente. 

A partir de uma visão a priori menos psicanalítica, podemos notar também que, indo ao 
encontro da situação das mulheres – as quais são isentas de penalização ou menos expostas ao 
opróbrio por sua homossexualidade –, homens neuróticos se autorizam, com o fim da repressão penal 
e social da homossexualidade masculina, a viver sua bissexualidade, em uma oscilação do objeto que 
Freud reconheceu, mas que ele certamente não imaginava que pudesse ser exercida tão diretamente 
através de uma sexualidade direta e não apenas sublimada. Mas não devemos voltar a fazer confusão 
entre o exercício da sexualidade e o sexual tal qual a psicanálise o descobre no inconsciente. Não 
podemos deixar de observar os limites do efeito da redução da repressão social em relação à 
sexualidade; esse alívio, agrade ou não a Michel Foucault, não pode por si só levantar todos os 
recalques. A sexualidade e o sexo devem ser diferenciados quanto ao seu tratamento. 

Mas se, com Freud, reconhecemos esse movimento de pêndulo que realmente ocorre no plano 
da escolha do objeto, o que dizer da relação deste com a posição masculina ou feminina de uma 
pessoa, com sua identidade sexuada e sua identidade sexual? Em Psicogênese de um caso de 
homossexualidade feminina, Freud argumenta que o caráter sexuado e a escolha de objeto não se 
encontram em uma relação estável. Mas ele também diz que o mais determinante é a posição psíquica 
sexuada, feminina ou masculina, e a escolha de objeto que é feita em função desta, e mesmo que essa 
posição não esteja em conformidade com a anatomia. Destaquemos primeiramente a radicalidade 
dessa afirmação de que a posição psíquica sexuada é mais determinante para a vida sexual do 
humano do que o corpo sexuado. Freud ilustra, em seguida, esse lugar decisivo mostrando a absoluta 
discordância trágica entre a alma [mente] e o corpo. Suas palavras poderiam vir de um transexual que 
descreve seu próprio drama interior, sua discordância: “Uma mente feminina, fadada assim a amar 
um homem, mas infelizmente dentro de um corpo masculino; ou uma mente masculina, 
irresistivelmente atraída pelas mulheres, mas aprisionada por infelicidade em um corpo feminino”81. 

 Observemos agora as palavras “mente feminina” fadada a só amar um homem: a 
homossexualidade e a bissexualidade desapareceriam então na transexualidade e na problemática 
transgênero, encontrando novamente a relação estável entre caráter sexuado e objeto que Freud diz 
não existir. No entanto, nessas problemáticas, a situação em relação ao objeto permanece mais 
complexa do que a ideia freudiana de uma fixação inalterável que ocorreria invariavelmente entre o 
objeto fatalmente heterossexual em relação à posição psíquica sexuada. Encontramos, nessa 
afirmação de um único objeto heterossexual para uma mente feminina, toda a força da esquiva, pois 
um homem pode perfeitamente se sentir uma mente feminina, querer ser mulher e, apesar disso, 
querer amar as mulheres, numa relação homossexual ou até mesmo, se preferirmos, hetero-
homossexual: a posição sexuada e a escolha de objeto são fatalmente infiltradas pela bissexualidade. 

Sabemos que o complexo de castração é uma ferramenta particularmente eficaz para simbolizar 
a diferença dos sexos, mas também percebemos como essa operação pode ser o ponto de fixação de 
uma teoria sexual fálica infantil: todo ser humano carrega um pênis, e, por força da “percepção”, se 
alguns humanos são privados de um, é porque o pênis lhes foi cortado, arrancado. A teoria da 
castração reconhece uma diferença baseada em uma fantasia que ainda não permite ao sujeito 
reconhecer plenamente a diferença dos sexos, ou seja, reconhecer que existem dois sexos. O uso do 
termo e mesmo a teorização da castração mantêm firmemente em si a presença da fantasia. Isso está 
longe de ser irrelevante para nós, porque não devemos esquecer a crença que o próprio termo 
“castração” carrega. A expressão consagrada da “recusa da castração” é paradigmática do problema: 
estritamente falando, recusar a castração da mulher seria um sinal de boa saúde mental. Alguns dirão 
que estou sendo malicioso e que, obviamente, “castração” inclui justamente o reconhecimento da 
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diferença dos sexos, da qual ela é a expressão. “Obviamente” e “justamente” são advérbios que, para 
nós, analistas, deveriam inspirar mais desconfiança que submissão à força do hábito, ao passo que, 
como já mencionei, castração e diferença dos sexos estão longe de se sobrepor. A castração é um 
primeiro passo na elaboração psíquica da descoberta da diferença dos sexos, e o passo seguinte, 
permanecendo possivelmente impedido pela “rocha” da castração, é o reconhecimento do sexo 
oposto em toda a sua complexidade, com a questão singular do externo e do interno, devido à 
importância da interioridade específica do feminino. Mas é uma posição que também diz respeito ao 
homem, pois ele próprio experimentou passivamente a penetração psíquica do outro, de ambos os 
sexos. Sua relação com a sexualidade e a bissexualidade também é marcada pelo que ele conseguiu 
elaborar. 

Trata-se de uma bissexualidade psíquica que se baseia tanto em uma confusão entre a mãe e a 
criança, que também existe entre os primeiros investimentos objetais como precursores da escolha de 
objeto, quanto nas identificações. Há um tempo, diz Freud, o da identificação primária, em que “esta 
não parece ser inicialmente o sucesso ou o resultado de um investimento de objeto; ela é direta, 
imediata e mais precoce que qualquer investimento de objeto”82. Identificação, sim, mas, primeiro, 
identificação pelo outro e depois identificações com o objeto, que são as pedras fundamentais da 
identidade sexual. A coincidência primitiva diminui ao longo do desenvolvimento da psique até o 
complexo de Édipo, em proveito de uma complexificação da escolha do objeto, hetero e 
homossexual, uma vez que “todos os seres humanos são capazes de fazer a escolha de objeto dentro 
do mesmo sexo e [...] essa escolha também é feita no inconsciente”83. Assim, a coincidência entre a 
identidade sexual e a orientação da escolha de objeto faria parte, em última análise, da ingenuidade 
que Proust evoca em Sodoma e Gomorra de “acreditar que um gosto necessariamente exclui 
outro”84? 

Em Análise terminável e interminável, Freud volta a reafirmar a bissexualidade psíquica como 
um caráter humano universal. Todos os seres humanos “distribuem sua libido de maneira manifesta 
ou latente em objetos de ambos os sexos”, mas somente os bissexuais que se reconhecem como tal 
escapam do “prejuízo”85 que, para os outros, visa a uma das orientações sexuais. Para Freud, a 
escolha de objeto “é o resultado de um recalque que restringe os impulsos em direção a um único 
sexo”86; o recalque permite uma separação e um investimento não poluído por uma moção pulsional 
que visa um objeto do outro sexo. 

Sabemos que, para Freud, se o homem deve recalcar sua parte homossexual é para garantir com 
plena capacidade o exercício de uma sexualidade heterossexual. Mesmo admitindo-se essa 
necessidade de um recalque que condense a carga de excitação em direção a um único objeto, 
permanece o fato de que o ato sexual é considerado por Freud, já em 1899, como um evento que 
envolve sempre quatro pessoas87. O escândalo está no fato de que, seja heterossexualidade ou 
homossexualidade, o outro sexo está sempre presente. A questão desse recalque me parece dever ser 
considerada também em relação às questões narcísicas que excedem a simples questão da castração, 
como pode indicar o peso do recalque quando é mantido à custa de “enérgicas atitudes contra”88, e 
sabemos, por exemplo, no caso de Leonardo da Vinci, qual é o preço de tal restrição no plano da vida 
psíquica e da vida sexual. 

Freud continua se perguntando o que impede um heterossexual de fazer uma escolha de objeto 
homossexual manifesta, por que não se passa facilmente de um ao outro. Para ele, o amor do homem 
pelo homem seria ainda mais satisfatório porque reduziria a parte de estranheza relacionada com o 
outro sexo e, além disso, seria mais desprovido de sadismo, este “suplemento” que se manifestaria na 
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relação homem/ mulher89. Assim, o objeto não precisaria ser rebaixado na vida amorosa; vemos aqui 
um momento de idealização do mesmo, como se a escolha narcísica não criasse no espelho nenhuma 
agressividade, nenhuma destrutividade, nenhum sadomasoquismo... 

O argumento da sobrevivência da espécie também contou para Freud, a fim de justificar o 
recalque das tendências homossexuais, e para que a sexualidade fosse posta a serviço da conservação 
da espécie sob o primado de um genital reprodutor. No entanto, como a procriação tem se separado, 
hoje, desse esquema único e, amanhã, sem dúvida, se distanciará ainda mais graças à clonagem, 
podemos questionar a perpetuidade e a necessidade desse recalque “instintual” para a espécie.  

Voltemos às enérgicas “atitudes contra”, garantia do recalque, considerando-as agora do lado 
do analista, isto é, a partir de sua contratransferência em jogo não só no âmbito do tratamento, mas 
também em sua escuta de candidatos homossexuais à formação analítica. De fato, como veremos, o 
fim da discriminação oficial da homossexualidade não diz nada acerca da maneira pela qual ela é 
singularmente assimilada pelos psicanalistas. Alguns autores nos advertem, portanto, sobre o que não 
seria de modo algum uma reflexão real sobre o assunto, mas apenas a passagem da discriminação a 
uma complacência superficial e ao respeito a um novo conformismo ideológico. 

 
5.2. A homossexualidade e os psicanalistas 
Um questionamento tão negligenciado por muito tempo como o da consideração da 

homossexualidade no tratamento e também na formação de analistas permaneceu congelado por 
posições teóricas defensivas e ideológicas. Ainda assim, Freud foi muito menos rígido do que muitos 
analistas contemporâneos ou posteriores. Sua posição era clara, de modo que, em uma carta a Jones, 
em 1921, ele disse explicitamente que não se poderiam excluir candidatos à formação analítica 
apenas com base em sua homossexualidade. Ele escreveu: “Temos a impressão de que tais casos 
deveriam depender de um exame completo das outras qualidades do candidato.”90 

Essas questões voltaram a ser levantadas na psicanálise sob o efeito de uma pressão externa, 
como nos EUA, onde, graças ao avanço social que obteve o reconhecimento pela sociedade de uma 
sexualidade antes patologizada e penalizada, a admissão de candidatos “homossexuais” na formação 
de analistas pôde ser reconsiderada. Não nos enganemos: não se trata de uma questão marginal, 
parcial. Ela traz duas questões centrais para a formação de analistas: a questão atinente às qualidades 
necessárias para alguém se tornar psicanalista e  aquela sobre o que poderia ser um obstáculo 
redibitório. Em resposta a analistas berlinenses que duvidavam da capacidade dos homossexuais de 
assimilarem plenamente a análise e, portanto, de se tornarem analistas, Freud e Rank alertaram contra 
o estabelecimento de uma lei geral, quando são diferentes tipos de homossexualidade e diferentes 
mecanismos causais que estão envolvidos91. 

Se perversão está no horizonte do que pode constituir um impedimento à habilitação para uma 
formação analítica, com o risco de uma objetalização perversa dos analisandos, esta diz respeito tanto 
aos heterossexuais quanto aos homossexuais, como podem confirmar todas as sociedades 
psicanalíticas. Afastando-se da investigação metapsicológica freudiana e dos posicionamentos que a 
acompanhavam, hostis a qualquer penalização ou patologização da homossexualidade, muitos 
analistas se tornaram os guardiões de uma norma social. Desviaram-se da posição ética que a escuta 
analítica exige e justificaram essa posição recorrendo abusivamente à recusa da castração e à 
homossexualidade, então considerada como uma perversão. A bissexualidade só tinha boa reputação 
sob a única condição da consideração de uma referência necessária, vista com estima, a uma 
homossexualidade latente, sublimada ou capaz e no dever de sê-lo. Esquecemos, às vezes, mesmo 
entre os analistas, que o sexual é sempre um estranho, mas, que assim deva permanecer para eles, 
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isso é outro assunto. Em um artigo sobre uma mesa redonda realizada em 2001, na APsaA (American 
Psychoanalytic Association)92, uma hipótese foi feita sobre o que teria motivado essa passagem 
acentuada dos analistas para a norma e sua preservação. Os psicanalistas europeus que emigraram 
para os EUA, por um desejo de integração na sociedade americana convencional (rejeitando assim 
qualquer estrangeiro?), teriam recusado a noção de bissexualidade constitucional e, portanto, a 
dimensão universal da homossexualidade. A psicanálise estava se tornando o agente das normas 
sociais em vigor, com o apoio de um discurso patologizante, penalizador e até mesmo sádico. Cabe 
assinalar, no entanto, que esse discurso normativo dos analistas europeus, visando supostamente à 
sua integração, não esperou pela chegada deles à América para se manifestar; vimos isso nas 
restrições ao acesso à formação para os homossexuais, desejadas por analistas alemães ou galeses 
(Jones), e na consideração da homossexualidade como patológica por muitos analistas de toda a 
Europa, inclusive Lacan93. 

A mudança provocada pelo reconhecimento social dos homossexuais levou a resoluções de 
não-discriminação, iniciadas, em 1973, com aquela da Associação Americana de Psiquiatria, seguida 
pela retirada da homossexualidade do DSM. Dezenove anos depois, foi a vez da Associação 
Americana de Psicanálise, seguida, dez anos mais tarde, pela IPA. Em institutos de formação, e com 
o coming out de alguns dos seus membros, inclusive didatas, houve uma mudança na consideração 
dos homossexuais. A homossexualidade declarada já não era mais um fator discriminatório imediato 
para um candidato à formação analítica. As atas da mesa redonda mostram como, até então, os 
candidatos homossexuais conseguiram, com a conivência de seu analista-didata ou de seu supervisor, 
manter completamente em silêncio a questão da homossexualidade. O “completamente em silêncio” 
é um eco curioso do que os berlinenses diziam, um homossexual não pode assimilar completamente a 
análise! Quando a contratransferência nos retém, ela pode ser uma verdadeira rocha, o ponto cego, 
devido ao recalque. Dito isso, não se pode também subestimar a dimensão pré-consciente / 
consciente em jogo, para um analista, no conluio que responde à esquiva e que pode perigosamente 
perpetuar um verdadeiro jogo perverso na análise. 

Silêncio, logo, esquiva e conivência para fabricar “alunos-modelo”, e depois analistas em falso-
self. Então, a questão atual é como a bissexualidade e homossexualidade são assimiladas na 
metapsicologia, na prática e na formação? A aceitação imposta, em última análise, pelas novas 
normas de não-discriminação, ainda é superficial, politicamente correta, como uma máscara ou 
mesmo uma farsa? 

Na mesa redonda mencionada, Kenneth Lewes advertiu contra a criação de um novo 
estereótipo psicanalítico do homossexual, hoje “domesticado” e analiticamente compatível, uma 
ficção que sucederia àquela do “pária”, isto é, uma construção normativa para os homossexuais 
funcionando como critério de ingresso em institutos de formação, o “bom homossexual validável”. 

Vemos também, nessa denúncia, o quanto a própria noção de critério relativo à escolha de 
objeto, conotado negativa ou positivamente, ou considerado em uma neutralidade “suspeita”, 
continua em primeiro plano, abandonando a questão metapsicológica e suas implicações na prática. 
Apostar na aptidão de um candidato homossexual ou heterossexual para realizar tratamentos 
psicanalíticos não seria considerar, a partir da liberdade psíquica ouvida e entrevista, sua capacidade 
de trabalhar com a(s) transferência(s), com a bissexualidade? 

Como analistas, só podemos nos esforçar para lutar sempre contra os preconceitos que vêm 
aplainar ou eliminar a singularidade de cada paciente, privando-o da escuta analítica que ele vem 

                                                           
92 Feldman  M.  J.,  Être  gay  et  devenir  psychanalyste :  3  générations,  La  Liberté  en  psychanalyse,  
Association Psychanalytique de France, 2017, Paris, Puf, p. 153-171. 
93 Heenen-Wolff S., Bisexualité et homosexualité dans l’approche freudienne et postfreudienne, 
Homosexualités et stigmatisation, Souffrance et théorie, Paris, Puf, 2010. 
Susann Heenen-Wolff fala da homofobia de Lacan, referindo-se a ocasião em que ele fala, mencionando o 
Banquete de Platão, das “tias velhas que perderam o primeiro vigor” (Le  Séminaire, VIII, p. 161). Ou então: 
“Que não venham nos dizer, sob a alegação de que seja  uma perversão recebida, aprovada ou mesmo 
festejada, que não se trata de uma perversão. A homossexualidade não deixa de ser o que ela é: uma 
perversão” (ibid., p. 42-43). 
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buscar. Quanto a um candidato à formação, é nosso dever avaliá-lo, seguindo o preceito freudiano, 
em todas as suas qualidades. Esquivar-se dessa pluralidade, manter o binarismo excludente que pode 
se aninhar na teoria sacralizada significa promover uma psicanálise ideológica que não questiona 
mais, que não se questiona mais, que se torna uma psicanálise sem risco (um oximoro!), e, 
certamente, é o fim da análise. É isso que traduz, às vezes, na prática, uma análise interminável. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Questionei a hegemonia teórica da castração quando começa a funcionar como a teoria infantil 

e desenha uma representação unisexo, a da lógica fálica. Um dos dois sexos seria o outro apenas pela 
falta; e a elaboração e a simbolização que a castração oferece podem ofuscar e impedir a elaboração 
psíquica da (s) transferência (s), dos elementos do sexo infantil que emergem dos investimentos 
objetais e das identificações com ambos os sexos. O risco que ela gera é a esquiva, confrontando 
assim com a rocha “biológica” da bissexualidade, esta rocha da contratransferência do analista. 

A “rocha da bissexualidade” também deve ser entendida como lugar de manifestação da pulsão 
– este conceito-limite entre o psíquico e o somático. Em Análise terminável e interminável, Freud 
menciona o problema da liquidação duradoura de uma reivindicação pulsional e conclui que não se 
trata de eliminar a pulsão, mas de domesticá-la, isto é, fazer com que se torne “acessível a todas as 
influências exercidas pelas outras tendências no eu, que não segue [siga] mais apenas suas próprias 
vias para a satisfação”94. Indagando-se como isso pode se realizar, Freud pede ajuda à “bruxa 
metapsicologia" e designa o único ponto de referência nela encontrado, de valor inestimável: “o que 
está na oposição entre processo primário e processo secundário”95. E, por exigência da 
bissexualidade, falando da homossexualidade do homem, perguntando-se por que “a 
heterossexualidade de um homem não tolera nenhuma homossexualidade e vice-versa”96 e por que as 
duas orientações não compartilham regularmente entre si o montante disponível de libido, Freud 
introduz um novo elemento que chama de “inclinação ao conflito”, independentemente da quantidade 
de libido. Essa inclinação ao conflito, que ocorre de forma independente, é então referida à 
intervenção de uma parte da agressividade livre. É a ação da pulsão de morte que se destaca aqui e 
que traz a questão da união ou da desunião dos componentes pulsionais. 

A falta de conexão da bissexualidade com a teoria das pulsões, encontrada em O mal-estar na 
civilização, encontraria assim um meio de ser reabsorvida em Análise terminável e análise 
interminável, graças à importância que Freud dá a essa ação da pulsão da morte, mas com a condição 
de que não a entendamos exclusivamente do lado da destruição, da morte e do retorno ao inorgânico. 
Na verdade, convém não esquecer que, contraditoriamente à busca de um apaziguamento radical da 
tensão, ela exige também, enquanto pulsão sexual de morte97, o regime econômico do sexual infantil. 
Um sexual que tem a propriedade de se situar além do princípio do prazer, em uma eterna busca de 
tensão e da manutenção de uma excitação que, se não tiver uma elaboração psíquica suficiente na 
transferência, permanecendo sem conexões, pode também perpetuar indefinidamente a análise. 

 

 

 

                                                           
94 Freud S. (1937), L’analyse finie et l’analyse infinie, op.cit., p. 26. O grifo é meu. 
95 Freud S., ibid., p. 26. 
96 Freud S., ibid., p. 46. 
97 Laplanche J.,  La soi-disant pulsion de mort : une pulsion sexuelle,  Entre séduction et inspiration: l’homme, 
Paris,  Puf,  « Quadrige »,  1999,  p. 203. “Diante do perigo ameaçador de uma vitória do Eros narcísico 
hegemônico, surge – tanto na vida real quanto no desenvolvimento do pensamento freudiano – uma 
necessidade imperativa de reafirmar a pulsão em sua forma mais radical: em sua forma "demoníaca", 
obedecendo apenas ao processo primário e à imposição da fantasia. Nesta perspectiva, a suposta pulsão de 
morte não seria nada mais que a reinstauração do polo indomado da sexualidade; e, se ainda tivéssemos que 
falar de polaridade, seria a das pulsões sexuais de morte e das pulsões sexuais de vida.” 
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