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Resumo   

 

Na França, em 1999, foi aprovado o Pacte Civil de Solidarité (PaCS). A 

reivindicação de ser um casal de direito e não apenas de fato, provocou 

violentas reações homofóbicas por parte de vários segmentos da sociedade 

francesa, inclusive de alguns psicanalistas. Conceitos da teoria psicanalítica 

foram empregados pelos especialistas em parentesco e família. Aliás, se 

observou que os argumentos que protagonizaram a discussão não foram os de 

cunho biológico ou moral. Em decorrência desse quadro, resolvemos pesquisar 

no doutorado o discurso psicanalítico dos analistas contrários ao PaCS, dando 

continuidade a investigação iniciada no mestrado sobre a transmissão da 

noção de homossexualidade pela psicanálise. Pois freqüentemente tem 

ocorrido uma transmissão ideológica dessa noção, em que a 

heteronormatividade prevalece como um ideal da sexualidade. Nossa 

comunicação focalizará o discurso do psicanalista Jacques Alain-Miller. 
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              Introdução 

    A descriminalização e a despatologização da homossexualidade 

viabilizou aos indivíduos do mesmo sexo, a conquista de alguns direitos. A 

partir dos anos 1990, os homossexuais passaram a reivindicar o 

reconhecimento social e jurídico das suas uniões.  

               Porém, assistimos ainda hoje, a retórica de argumentos psicanalíticos 

homofóbicos que permanecem inviabilizando o acesso dos indivíduos 

homossexuais a conquista da cidadania plena.  São teorizações, na realidade 

aberrações teóricas cuja transmissão e difusão, pelas escolas de psicanálise e 

pela cultura, respectivamente, colaboram, quando não constroem, uma nova 

patologização da homossexualidade.  

             Na França, em 1999, foi aprovado o Pacte Civil de Solidarité (PaCS). A 

reivindicação de ser um casal de direito e não apenas de fato provocou 

violentas reações homofóbicas, por parte de vários segmentos da sociedade 

francesa, inclusive de alguns psicanalistas. Conceitos da teoria psicanalítica 

foram empregados pelos especialistas em parentesco e família. Aliás, se 

observou que os argumentos que protagonizaram a discussão não foram os de 

cunho biológico nem religioso como de costume. 

             Em decorrência desse quadro, resolvemos pesquisar no doutorado o 

discurso psicanalítico dos analistas contrários ao PaCS, dando prosseguimento 

a investigação iniciada no mestrado sobre a transmissão da noção de 

homossexualidade pela psicanálise e pelos psicanalistas. Pois a história da 

homossexualidade tem freqüentemente mostrado o ruído de uma transmissão 

ideológica dessa prática em certos discursos psicanalíticos, em que o ideal da 

heterossexualidade prevalece como um parâmetro moral e legal da 

sexualidade.  

             Vários analistas se opuseram a aprovação do PaCS. O argumento 

recorrente foi o reaparecimento da figura da homossexualidade masculina 

correlata à perversão, ou seja, legitimar juridicamente a união entre pessoas do 

mesmo sexo é instaurar a indiferenciação entre os sexos e o caos social.  
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             Dentre os analistas avessos ao PaCS, encontra-se Jacques-Alain 

Miller. Psicanalista de renome internacional, inclusive no Brasil, aluno e 

colaborador de Lacan, após sua morte tornou-se herdeiro da sua obra. 

Analisaremos o discurso de Miller, para quem os homossexuais ao clamarem 

por igualdade de direitos perdem sua diferença como sujeitos. 

            Antes, vamos abordar a questão da homofobia e sua manifestação 

discursiva. 

 

            A homofobia como um discurso 

 
            A agressão física cuja expressão máxima é o homicídio tem na 

violência simbólica o seu motor. A violência simbólica tem efeitos reais, conduz 

a violência física. Ela designa uma crença, adesão impensada, cujos sinais 

verbais ou não verbais são perpetuados por agentes específicos (BOURDIEU, 

2003). 

            Os agentes da violência simbólica são, segundo designação do 

psicólogo social Luis Antonio Baptista, amoladores de facas. De acordo com o 

autor:  

 
O fio da faca que esquarteja, ou o tiro certeiro nos olhos, possui 
alguns aliados, agentes sem rostos que preparam o solo para esses 
sinistros atos. Sem cara ou personalidade, podem ser encontrados 
em discursos, textos, falas, modos de viver, modos de pensar que 
circulam entre famílias, jornalistas, prefeitos, artistas, padres, 
psicanalistas etc. Destituídos de aparente crueldade, tais aliados 
amolam a faca e enfraquecem a vítima, reduzindo-a a pobre coitado, 
cúmplice do ato, carente de cuidado, fraco e estranho a nós, 
estranho a uma condição humana plenamente viva. Os amoladores 
de facas, à semelhança dos cortadores de membros, fragmentam a 
violência da cotidianidade, remetendo-a a particularidades, a caso 
individuais (BAPTISTA, 1999, p.46) 
 
 

             O discurso dos amoladores de facas é complacente e cuidadoso. 

“Nunca dizem não, não seguem as regras dos torturadores, que reprimem e 

usam a dor” (BAPTISTA, 1999, p.46). Invisíveis no dia-a-dia, têm em comum o  
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ato genocida camuflado “porque retiram da vida o sentido de experimentação e 

de criação coletiva. Retiram do ato de viver o caráter pleno de luta política e o 

da afirmação de modos singulares de existir” (BAPTISTA, 1999, p.48-49). 

Porém, denunciar o preconceito individual contido no discurso dos amoladores 

de facas é uma saída ingênua, pois acaba por esvaziar sua relação com o 

poder, além de produzir individualidades que necessitam de apoio da religião, 

da ciência, da psicanálise etc. (BAPTISTA, 1999). 

            Pesquisadores do campo das Ciências Sociais e do Direito propõem 

que a homofobia comporta duas definições inseparáveis. A primeira, 

compreende a homofobia como uma aversão à homossexualidade, portanto, 

relacionada ao campo individual e psicológico, e a segunda, entende a 

homofobia como um heteroxessismo, isto é, diz respeito a valorização da 

heterossexualidade em detrimento da homossexualidade, logo ao âmbito 

coletivo e ideológico. A psicologização do discurso homofóbico corre o risco de 

enfraquecer sua vertente político-ideológica. Portanto, o aspecto subjetivo e o 

aspecto político coexistem, definição com a qual nos identificamos. 

            De acordo com o jurista Daniel Borrillo (2001), atualmente os estudos 

centralizam as razões que tem levado a considerar como aberrante a 

homossexualidade, de modo que o deslocamento do objeto de análise até a 

homofobia produz uma mudança epistemológica e política. Epistemológica, 

dado que não se trata de conhecer ou compreender as causas da 

homossexualidade ou de analisar a hostilidade desencadeada por essa forma 

específica de orientação sexual. Política, dado que não é mais a questão 

homossexual, mas a questão homofóbica, a que merece uma problematização 

particular na medida que a pluralidade é um valor democrático. Tal como a 

xenofobia, o racismo ou o antisemitismo, a homofobia é uma manifestação 

arbitrária que consiste em assinalar o outro como diferente, inferior ou anormal. 

A homofobia, como toda forma de exclusão, não se limita a constatar uma 

diferença, institui interpretações e conclusões materiais.  

            Didier Eribon, filósofo e historiador, corrobora o aspecto discursivo da 

homofobia: “É preciso recolocar a injúria no espectro largo do funcionamento  
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discursivo da homofobia, pois ela é um dos aspectos desse. É preciso analisar 

o discurso homofóbico como um sistema geral de enunciação, de instauração e   

de legitimação das hierarquias, das discriminações e das desigualdades” 

(ERIBON, 1999, p.10).  

           A injúria, seja real ou potencial, é a força de um poder dominante 

heterossexista, um ato de violência simbólica, uma ideologia, que estabelece 

hierarquias de várias ordens, uma dissimetria entre os indivíduos. A injúria 

homofóbica vai desde uma agressão verbal proferida na rua até os discursos 

jurídicos, psicanalíticos, antropológicos, sociológicos etc. que justificam e 

legitimam intelectualmente a discriminação à serviço da ordem estabelecida, 

pois o “bom senso homofóbico” está em toda parte (ERIBON, 1999). 

           Na opinião de Borrillo (2001), dentre os tipos de teorias homofóbicas ou 

doutrinas heterossexistas - guardiães da heterossexualidade - que estão na 

origem das políticas discriminatórias, se encontra a homofobia clínica. 

 

           A homossexualidade e a perversão 

 

           Freud não considerava a homossexualidade masculina uma perversão, 

tampouco uma entidade clínica a ser reparada, apenas uma expressão do 

desejo (MAYA, 2002, 2008). 

          Porém, o marco na teoria pós-freudiana da homossexualidade masculina 

foi a sua correlação com a perversão, iniciada no período 1930-1948 e 

permanecendo nos anos 1948-1962. Somente a genitalidade heterossexual 

consistia num desenvolvimento saudável e natural. A perversão era vista 

nessas primeiras décadas como um distúrbio pré-edípico no desenvolvimento, 

devido a importância atribuída à fase oral por Melanie Klein, cujo pensamento 

influenciava a teoria psicanalítica nessa época. Nos anos 1940-1960, 

permaneceu a ênfase na tendência oral da homossexualidade e a sua 

correlação com a perversão, porém houve um aumento no tom moral e nos 

valores sociais na produção teórica psicanalítica sobre a homossexualidade. 

Todos os homossexuais padeciam de relações objetais primitivas, funções do 

eu prejudicadas e supereu falho. Essas afirmações não eram fundadas num  
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modo disciplinado, nem em bases teóricas claramente delineadas. Ao invés 

disso, elas eram apenas afirmadas e difundidas (LEWES, 1988). 

          Ocorreu então uma politização na relação entre a psicanálise e a 

sociedade, a partir da mudança de valores iniciada nos anos 1960, onde a 

psicanálise passa a dialogar com a psiquiatria e as ciências sociais. Uma 

divisão na psicanálise se instaura: de um lado, a escola clássica, ortodoxa, do 

outro, a escola revisionista, cujo discurso incluía uma consciência dos valores 

sociais e almejava mudança. Alguns analistas dessa escola participaram então  

de um debate na Associação Americana de Psiquiatria (APA) para a retirada da 

homossexualidade da lista das doenças mentais (DSM III), que se realizou em  

1973. A decisão da APA surtiu pouco efeito no pensamento psicanalítico 

posterior, pois muitos analistas permaneceram afirmando que a 

homossexualidade era uma patologia. Mesmo assim, a controvertida decisão 

da APA representou um novo começo na visão da psicanálise pós-freudiana, 

caracterizada até então por um discurso sobre a homossexualidade baseado 

na opinião, no juízo moral e não na escuta (LEWES, 1988).  

          A teoria da homossexualidade como um desvio do desenvolvimento, 

produzida entre 1940 e 1980, facilitou a aceitação da psicanálise dentro da 

cultura americana, pois “a teoria expressava o preconceito social da sociedade 

na qual os analistas haviam sido criados, treinados e profissionalizados e 

oferecia um motivo racional para impedir que gays e lésbicas fossem treinados 

nos institutos da Associação Americana de Psicanálise” (ISAY, 1998, p.142). 

         Ao mesmo tempo que essa teoria promoveu a aceitação da psicanálise 

pela cultura americana, ela reforçou o preconceito social, pois se os 

homossexuais são considerados perversos, promíscuos, diferentes e anti-

família então eles necessitam de tratamento, não de direitos iguais (ISAY, 

1998). 
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          A ilegalidade do desejo homossexual 

 

          A posição de Miller contrária a união entre pessoas do mesmo sexo se 

fundamenta na interpretação das idéias de um dos representantes da teoria 

queer Leo Bersani no seu livro Homos. 

         Bersani (1995) contextualiza seu livro em meio a uma complexa 

discussão a respeito da crise de definições no campo da sexualidade e do 

gênero. Identifica nos escritores Gide, Genet e Proust uma força de resistência 

específica mais ameaçadora para a ordem social do que as separações 

subversivas de sexo e de gênero, e a luta pela igualdade de direitos. Valoriza 

esses esforços, mas considera que os gays se descaracterizaram como tais. 

Os gays ao assimilarem a cultura que eles próprios criticavam, acabaram por 

reforçar o paradigma da diferença anatômica dos sexos que fundamenta a 

idéia de heterossexualidade e de homossexualidade e que torna negativo o 

desejo pelo mesmo sexo.  

         De acordo com o autor, esse binarismo, sistema onde aprendemos a 

desejar, reduz o erotismo e correlaciona o prazer à diferença sexual anatômica.  

Acrescenta que para ser um gay politicamente eficaz é preciso afirmar sua 

especificidade, ou seja, positivar o mesmo como diferença. Nesse sentido, a 

homossexualidade é diferente em si mesma. Por isso, prefere a condição queer 

ao invés da identidade gay, devido a primeira não se preocupar apenas com a 

igualdade de direitos nem em reduzir a sexualidade a uma identidade, mas em 

questionar as instituições, inclusive, a teoria psicanalítica. 

         Para Miller, os gays ao reivindicarem o direito à cidadania apagam alguns 

traços perversos, como vemos a seguir:  

 

Bersani está lá a dizer – a perversão, é a perversão. É sua revolta. 
Ao querer normalizar a cidadania, vocês perdem o verdadeiro sentido 
da perversão, que é a imoralidade, a traição, o não respeito pela 
palavra, o contrário da fidelidade – Gozo em primeiro lugar. Ele os 
reivindica como valores próprios à perversão. É o avesso do bom 
cidadão (MILLER, 1997 apud LAURENT, 1997, p.12). 
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         A afirmação contida na citação de Miller que os gays ao se tornarem 

cidadãos perdem alguns traços perversos, é do próprio e não de Bersani. Cabe 

ressaltar que Bersani ao analisar a obra de Gide, Proust e Genet, à guisa de 

reforçar sua argumentação, em nenhum momento se refere a eles como 

perversos, muito menos reivindica a perversão como um valor. Inclusive 

contesta aqueles que interpretam os personagens de Gide e Genet como 

homossexuais fora da lei. Aliás, a figura de escritores homossexuais se tornou 

emblemática na literatura psicanalítica sobre a perversão, pois sempre são 

eleitos a priori como exemplos de sujeitos perversos, o que denota um 

preconceito. 

         A respeito da união homossexual, Miller se posiciona: 

 

A clínica tem alguma coisa a dizer a favor ou contra o 
reconhecimento jurídico ou social do concubinato homossexual? A 
meu ver, ele existe, nos homossexuais, laços afetivos de longa 
duração que justificam perfeitamente, segundo modalidades a 
estudar, seu reconhecimento jurídico, se os sujeitos almejam. Saber 
se isso deve se chamar casamento é uma outra questão. Esses 
laços não são do mesmo modelo que os laços afetivos 
heterossexuais. Em particular, quando eles unem dois homens, não 
se encontra a exigência de fidelidade erótica, sexual, introduzida pelo 
casal heterossexual (...) (MILLER, 1997 apud LAURENT, 1997, 
p.12).  

 

        Segundo Miller (1997), só existe fidelidade sexual no casal heterossexual. 

Logo se refere à união entre dois homens como “laço afetivo” e nomeia de 

“casal” a união heterossexual. Somente ao par heterossexual é permitido ser 

um casal de direito.  

        A cultura muda e anônima do gueto (circuito de locais frequentados por 

homossexuais que buscam uma transa), que materializa a imagem do 

homossexual promíscuo, não se reduz apenas a recusa do amor romântico, 

mas a imposição da privação do amor romântico entre homens. Por outro lado, 

o ideal conjugal heterossexual tem sua aura normativa reforçada (COSTA, 

1992). 
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         Em resumo, observamos que Miller estabelece, por um lado, uma 

correlação entre fidelidade-amor-heterossexualidade, e por outro, infidelidade-

perversão-homossexualidade masculina, conduzindo a idéia de uma natureza 

perversa homossexual.  

        A tese de Miller é que a luta dos homossexuais pela igualdade de direitos 

apaga a singularidade da sua diferença, ou seja, o “verdadeiro sentido da 

perversão” (MILLER, 1997 apud LAURENT, 1997, p.12). A nosso ver, esse 

elogio da “qualidade perversa” dos gays, visa afirmá-los como diferentes para 

justamente tratá-los como desiguais de direito. Miller ao reconhecer a diferença 

retira os gays da pólis e nega-lhes o espaço da cidadania, confinando-os à 

irredutibilidade da sua suposta essência perversa. Em outras palavras, 

defender a igualdade de direitos é copiar o desejo heterossexual, é perder a 

singularidade perversa. Segundo Miller, o queer teria superado o movimento 

gay ao defender a ilegalidade do desejo. 

       Ao contrário do que Miller afirma, nenhum dos representantes da teoria 

queer, a começar por quem mais a influenciou, a saber, Michel Foucault, 

desvalorizam a importância da luta pelos direitos iguais, embora o problema 

não termine nesse primeiro passo. Miller periga de se enredar nas 

categorizações, fazendo do queer uma etapa evolutiva, criando um outro tipo 

de moralização que pretende criticar, o que contraria um dos pontos centrais da 

teoria queer: o questionamento das identidades sexuais como essências 

imutáveis (SÁEZ, 2004). De acordo com Bersani: “As mesmas pessoas que 

objetam que as confinem dentro de uma identidade gay tem formado uma 

espécie de gueto próprio, baseado numa suposta superioridade da cultura 

queer (...) (1995, p.22). 

       Além disso é fácil afirmar que o gay copia o desejo do outro, quando se é 

um cidadão heterossexual que goza de plenos direitos. Numa democracia de 

verdade, os direitos devem ser de todos. Se nem todo gay é queer (assim 

como nem todo homossexual é gay), se existem gays que reivindicam a união 

ou o casamento civil, pensamos que os mesmos direitos devam ser ofertados a 

todos.  
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      A respeito dos novos arranjos familiares, em particular, a família 

homoparental, Miller (2005, 2006) reconhece a dimensão histórica que 

propiciou diferentes modelos familiares através dos tempos, a exemplo da 

família dos dias de hoje que não é mais fruto do casamento nem da reprodução 

biológica. Contudo reitera a dominância e a vitalidade da “família conjugal” a 

despeito do “fracasso das utopias comunitárias” dos anos 1960 e 1970 que 

pretendiam expandir o círculo familiar, fazendo existir uma entidade coletiva e 

da “modificação” introduzida pela homossexualidade do casal parental. 

Curiosamente não esclarece em que consiste essa modificação (MILLER, 

2005).  

 

      Considerações Finais 

 

      Apesar de Miller apresentar em seu discurso sobre os gays uma coloração 

moderna pró-queer, seja valorizando seus traços perversos, seja 

caracterizando-os como fora da lei, seu conteúdo revela um compromisso com 

a ordem social heterocentrada e com o binômio hetero-homo, além de 

conservar o ranço psicanalítico explicativo da homossexualidade correlata a 

perversão. O desejo - independente da orientação sexual - sempre terá algo de 

ilegal, de transgressão, mesmo que algo dele seja sublimado, se inscreva na 

linguagem, na cultura e nos ideais. 

     A conquista da descriminalização e, posteriormente, a despatologização da 

homossexualidade possibilitaram aos homossexuais uma liberdade sexual 

privada. A diversidade de parceiros e o celibatarismo tinham como preço a 

invisibilidade. Com a reivindicação pelo reconhecimento legal do casal 

homossexual, a tolerância social deixou de existir. Nesse sentido, quando Miller 

tipifica o gay, na verdade endossa sua “liberdade negativa” cuja condição para 

ser aceito é a de que permaneça invisível na privacidade e clandestinidade das 

alcovas e dos guetos, afim de manter intacta a ordem heterossexista (FASSIN, 

1998 apud ARÁN, 2005, p.217). 
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