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ecentemente, uma imensa polêmica 

tomou conta da sociedade brasileira, 

por conta da apresentação do 

projeto de decreto legislativo do 

deputado João Campos (PSDB-GO), que tentava 

derrubar a determinação do Conselho Federal 

de Psicologia (CFP), contra tratamentos pela 

cura da homossexualidade. A iniciativa ficou 

conhecida como "cura gay". Depois de muitas 

críticas de parlamentares, de vários setores 

sociais e da opinião pública em geral, o projeto 

teve sua tramitação interrompida, depois de ser 

aprovado pela Comissão de Direitos Humanos 

da Câmara, presidida pelo deputado e pastor 

Marco Feliciano (PSC-SP). 

Carioca do Cosme Velho, tradicional bairro do 

Rio de Janeiro, o psicanalista Francisco Daudt 

tem opiniões contundentes a respeito do tema 

e de outros assuntos referentes às orientações 

sexuais diversas. "Tratar a homossexualidade 

dessa forma é contra o que rege a Psicologia 

e a Medicina, desde que se convencionou, 

internacionalmente, que a orientação 

homossexual não constitui uma doença". 

Em relação ao assunto, Daudt levanta um 

questionamento no qual, segundo ele, demonstra 

sua aversão à hipocrisia: "Quem escolheria uma 

vida de deboches e perseguições, sofrimentos e 

desilusões? Quem, por gosto, se confinaria em 

guetos, com uma mobilidade social reduzida? Se 

não fosse empurrado e coagido a tal por uma força 

maior do que ela, pessoa alguma faria tal idiotice", 

garante, descartando, totalmente, a afirmação de 

que a homossexualidade é uma opção. 

O psicanalista também não se furta de criticar a 

postura de alguns psicanalistas, que, até os anos 

1990, ofereciam tratamentos de reversão para a 

homossexualidade. "Para mim, isso é um sintoma 

do corporativismo arrogante da Psicanálise, 

de se julgar uma modalidade de conhecimento 

superior a outras e, por isso, imune a suas críticas". 

Formado médico pela Universidade Federal do 

Rio de Janeiro em 1971, migrou do oficio de 

clínico gastroenterologista para a Psicanálise 

em 1976. Lecionou teoria freudiana e, como 

faz questão de enfatizar, nunca se vinculou a 

instituições psicanalíticas. É colunista da Folha de 

São Paulo há quatro anos e acaba de lançar mais 

um livro, chamado A natureza humana existe - e 

como manda na gente, pela Casa da Palavra. A obra 

é baseada na coluna que publica, em semanas 

alternadas, no caderno "Cotidiano" da Folha. 
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FRANCISCO DAUDT - Não faço a mais pá

lida ideia de questões jurídico-constitucio-

nais, pois não são assuntos da minha al

çada. Mas é da minha competência dizer 

o que significa 'cura gay'. Quando se fala 

na cura do câncer, se pensa na maneira de 

extirpar uma doença. Pois é nesta acepção 

do verbo curar que ele é usado na expres

são "cura gay": extirpar de uma pessoa a 

"doença" de ter o desejo sexual orientado 

para o mesmo sexo. Isso agride o conheci

mento científico, que rege a Psicologia e a 

Medicina, desde que se convencionou, in

ternacionalmente, (e a Organização Mun

dial de Saúde assim o reconhece) que a 

orientação homossexual não constitui uma 

doença. Processos semelhantes já ocorre

ram ao longo dos tempos. O mais recente 

e notório foi quando se passou a aceitar 

que 10% da população nascem canhotos, 

nasceram e nascerão, como manifestação 

da genética, sem que isso seja mais con

siderado um vício comportamental a ser 

extirpado mediante castigos ou a imobili

zação da mão esquerda. Ao mesmo tem

po, se a orientação homossexual for vista 

por religiões como uma forma de posses

são demoníaca, e seus devotos quiserem se 

submeter a exorcismos por essas religiões 

oferecidos, já não é problema nosso. É 

uma questão de fé, e as questões de fé fo

gem completamente ao debate científico. 

Nelas a Ciência não se mete, e não deve 

se meter. Portanto, não será procedimento 

feito por quem se comprometeu com as 

referências científicas que balizam a prática 

médica ou psicológica. Não será feito num 

consultório, por um psicólogo ou por um 

médico, e, sim, por um religioso, onde ele 

achar melhor praticá-lo. 

DAUDT - Vamos convencionar que a lista 

descreve os tipos de zero a seis de orien

tação sexual. Mais adiante, quando citar 

o exclusivamente homossexual, falarei 

do tipo 6, assim como o exclusivamente 

heterossexual será chamado de tipo zero, 

e assim por diante. Mas, respondendo: 

se aplicada a homens, sim, e o próprio 

Kinsey afirmava que, com as mulheres, os 

tipos mais nítidos eram, apenas, o exclusi

vamente hetero (tipo zero) e o exclusiva

mente homo (tipo 6). Que elas não se fixa

vam em nenhum dos tipos intermediários, 

que eram capazes de passear por vários. 

Na minha experiência, seja clínica, seja so

cial, nunca encontrei um homem bissexual 

perfeito, o tipo 3 de Kinsey. Vale dizer, um 

homem cujos olhos se atraiam com tesão 

indiferentemente para ambos os sexos, já 

que, entre homens, essa é a melhor ma

neira de se identificar a orientação sexual. 

O despertar do desejo erótico funciona de 

forma diferente nos homens e nas mulhe

res. Um homem olha seu objeto de desejo 

com excitação sexual. É por isso que eles 

são os principais fregueses de pornografia, 

sejam gays ou hetero. Uma mulher olhará 

para um homem e o achará "interessan

te". Se o homem interessante olhar para 

ela com tesão, e ela se sentir desejada por 

ele, aí, então, a excitação sexual nela se 

desperta. Apenas 10% das mulheres têm 

esse tesão visual (e serão apreciadoras de 

pornografia, portanto), pois são o grupo 

de maior nível sanguíneo de testosterona. 

Certa vez, numa palestra com mais de 

cem mulheres, enunciei essa tese. Algu

mas reclamaram, que elas tinham tesão vi

sual também. Propus um teste: "Imaginem 

duas fotos, a primeira com um jovem bem 

apessoado completamente nu sobre fun

do infinito. A segunda com um homem 

na casa dos 40, têmporas grisalhas, terno 

Armani, saindo do banco de trás de uma 

Mercedes com motorista. Quem prefere o 

Armani levante a mão (exatos 90% levan

taram). O jovem nu? (10%)". 

DAUDT - De fato, a beleza conceituai freu

diana é que ele descreve Eros como o im

pulso de vida, de construção, o motor de 

qualquer de nossos atos, mesmo quando 

mesclado ao Impulso de Morte. Freud, 

que se horrorizara com a 1a Guerra Mun

dial, vendo ali a expressão maior do Im

pulso de Morte, sempre soube que a moti

vação das guerras era a conquista, o poder 

e, como decorrência, o sexo. Sabia que 

Eros precisava romper barreiras, destruir, 

mesmo que fosse a mais singela unidade 

familiar (quando um estranho veio "se

duzir" minha filha para se casar com ela, 

acabou destruindo o retrato da familinha 

feliz, para construir a deles), para se fazer 

valer. Freud concebeu a enorme comple-
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xidade de nosso desejo, a ponto de preferir 

o termo "impulso" (em alemão, trieb, pri

mo do drive inglês) para que ficasse dife

rente de "instinto", apenas para frisar que o 

impulso era só o começo de um processo, 

que, ao longo da vida, ganharia colorações 

próprias e únicas vindas da cultura até for

mar essa imensidade oceânica que abrange 

consciência e inconsciente, o desejo. Se ele 

se manifestava de forma hetero ou homo, 

saudável ou patológica (pois, seja homo ou 

seja hetero, a manifestação do desejo pode 

ser saudável ou patológica), bem, isso era 

outro assunto a ser tratado em outros capí

tulos; na verdade, em outros livros. 

DAUDT - As doenças psíquicas, mesmo 

quando a genética pesa mais, têm sem

pre uma vasta contribuição da forma que 

a pessoa é recebida e criada pelo mundo 

(pais, biológicos ou não, orfanatos, escolas, 

governos, ambientes, o conjunto daquilo 

que chamamos "cultura", o meio em que a 

criança é cultivada). É só pensar na escola 

e na maneira cruel como as pequenas di

ferenças são tratadas (o bullying sempre 

tem o diferente como alvo), e lembrar dos 

apelidos que recebem (Quatro-olhos; Ro-

lha-de-poço; Baleia; Cabeção; Pelé; CDF; 

Tampinha e, finalmente, Mariquinhas, ou 

"Mulherzinha") para entender que o meni

no efeminado terá um mundo hostil pela 

frente. Que costuma começar em casa, 

quando o pai, decepcionado por não ter 

um filho viril, muscular, esportista, lutador, 

passa a discriminar e comparar com os ir

mãos aquele diferente. Pediram-me para 

traçar um perfil de um personagem de no

vela que é a "bicha-má" estereotipada, que 

se ressente de o pai preferir sempre a irmã, 

por mais que ele se esforce por agradá-lo. 

E eu pude imaginar que essa discriminação 

vinha da infância. Tudo isso para dizer que, 

quem pensa que ser gay é uma "opção", 

desconsidera a vida dura que a imensa 

maioria deles tem. Que se lhes houvesse 

sido dada a escolha, certamente não seria 

essa vida que levariam. Que o mundo lhes 

é hostil desde pequenos, e que essa hos

tilidade não sumirá com a idade. Resulta 

que, como as doenças psíquicas são meca

nismos de defesa exagerados, qualquer um 

que se viu na contingência de ter muito que 

se defender do mundo, tenderá a ter mais 

doenças psíquicas. Mas não significa que 

sua condição de base é, em si, uma doença. 

Negros, no sul dos Estados Unidos. Judeus, 

na Alemanha nazista. Soldados em guerra 

(preocupam os índices de suicídio entre os 

soldados norte-americanos atualmente no 

exterior). Todos são e foram grupos nos 

quais a depressão e a submissão (ambos 

são mecanismos de defesa) fizeram a festa. 

No entanto, nem nos passa pela cabeça que 

ser negro, ser judeu ou ser soldado possa 

ser considerado como doença psíquica. 

Mas sua pergunta contém uma comple

xidade a ser contemplada: os tipos inter

mediários (do tipo 1 ao tipo 5) podem ter 

uma margem de "conversão". Se um tipo 

1 decide, durante um período de sua vida, 

ter experiências homossexuais, pode bem 

resolver que já deu por visto esta fase, e que 

não quer mais encrenca com a sociedade, 

prosseguindo sua vida hetero, deixando o 
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eventual desejo homo na prateleira. Assim, 

também um tipo 4 pode passar a vida ca

sado e cuidando da família, mas depois da 

crise da meia-idade (quando se contempla 

que você passou metade da sua vida fazen

do o que esperavam que fizesse, e resolve 

dizer, "de agora em diante o resto é meu") 

querer se dedicar ao desejo complicado 

que esperava sua vez. Imaginar que um 

tipo zero ou um tipo 6 possam passar por 

essa "conversão", quando o desejo oposto 

ao deles não lhes é nem um assunto, é con

trariar Schopenhauer, que dizia que um 

homem pode fazer o que quer, mas não 

pode escolher o que vai desejar. De fato, 

o "livre arbítrio" não é livre ao ponto de 

que eu acorde amanhã e diga, "hoje vou 

me apaixonar por um rinoceronte". 

DAUDT - Pergunto aqui: quem escolheria 

uma vida de deboches e perseguições, so

frimentos e desilusões? Quem, por gosto, se 

confinaria em guetos, com uma mobilida

de social reduzida? Se não fosse empurra

do e coagido a tal por uma força maior do 

que ela, pessoa alguma faria tal idiotice. É 

como "a bolsa ou a vida" dos assaltantes, 

que, assim como qualquer coação, não ofe

rece propriamente uma escolha. É como 

a hipocrisia de chamar os pagadores de 

impostos de "contribuintes". Ora, contri

buição é uma ação de vontade, e eu pago 

muito imposto, e muito contra a vontade, 

pelo mau uso que fazem do nosso dinheiro. 

Considero a "cura gay" como um sintoma 

de doença política, que acontece quando as 

correlações de poderes dentro da socieda

de (significado de "política") se pervertem 

numa relação de domínio-submissão, que é 

uma das faces do sadomasoquismo. 

DAUDT - Como funcionava a cabeça dos 

que pensavam que os negros eram sub-

-humanos, castigados por Javé, por serem 

descendentes do filho de Noé, que debo

chou do pai, quando o viu bêbado? E dos 

que criam a tese de que nascer canhoto 

é como nascer doente (é engraçada a si

nonímia de canhoto, que abrange "o de

mônio" e o sinistro, entre outras pérolas)? 

Se você considerar que o senso comum é 

a mais poderosa das religiões informais, 

eu diria que sim, que é consequência de 

influências religiosas, mas que é o eterno 

costume humano de enquadrar a diferen

ça em alguma coisa que se possa colocar 

num escaninho maligno, e não pensar 

mais nela. 
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NO ENTANTO, A L É M DOS RELIGIOSOS, MUITOS 

PSICANALISTAS E PSICOTERAPEUTAS, ATÉ OS ANOS 

1990, O F E R E C I A M TRATAMENTOS DE REVERSÃO 

PARA HOMOSSEXUALIDADE E ERAM C O N V E N C I 

DOS DE Q U E O DESEJO H O M O E R Ó T I C O E R A UMA 

DERIVAÇÃO DO NARCISISMO, UMA INCAPACIDADE 

DE ACEITAR A DIFERENÇA, POR MAIS PARADOXAL 

Q U E P A R E Ç A E L E S NÃO ACEITAVAM Q U E A H O 

MOSSEXUALIDADE PUDESSE, SIMPLESMENTE, S E R 

DA NATUREZA DAS PESSOAS. UM E X E M P L O É Q U E , 

S O M E N T E EM 1973, AAMERICANPSYCHIATRIC AS-

SOCIATION DEIXOU DE CONSIDERAR A HOMOSSE

XUALIDADE C O M O DOENÇA. O Q U E A C H A DISSO? 

DAUDT - Eu deploro essa verdade que 

você citou dentro da pergunta. Considero-

-a como um sintoma do corporativismo 

arrogante da Psicanálise, de se julgar uma 

modalidade de conhecimento superior 

a outras e, por isso, imune a suas críticas 

(o epistemólogo Karl Popper - por quem 

tenho grande admiração - trabalhou com 

Adler, discípulo de Freud, e ficava horro

rizado com a leviandade que ele tinha ao 

enunciar as "verdades" psicanalíticas como 

irrefutáveis). Ora, justamente uma pré-con-

dição popperiana, para se avaliar um pos

tulado pelo método científico, era a de que 

ele fosse vulnerável às refutações que pode

riam surgir ao longo do tempo. Ao ponto 

que, em Ciência, se diz que a verdade é a 

tese que ainda não foi refutada. Certa vez, 

uma amiga me disse que a dança contem

porânea era um jogo incestuoso, que só in

teressava aos bailarinos e suas famílias, que 

acabavam por ser sua única plateia. E ela 

era bailarina. Acredito que a mesma obser

vação pode se aplicar às corporações psi

canalíticas. Infelizmente, esse mal veio do 

próprio gênio que descreveu a Psicanálise 

como método de investigação da mente, 

pois se apressou a criar uma instituição que 

"protegesse" suas ideias de desvirtuamen

tos, e o fez com mão de ferro. Para se ter 

uma ideia de quão isolada e prepotente se 

tornou a Psicanálise nos primeiros 80 anos 

do século XX, basta dizer que nos anos 

1970 o psicanalista Jurandir Freire Costa 

"ousou" escrever uma tese, em que defen

dia que, quando a Psicanálise fosse aplicada 

a pessoas de classe média baixa e pobres, o 

psicanalista deveria adaptar sua linguagem 

para que o paciente o compreendesse. Ora, 

isso supõe que, da classe média para cima, 

o paciente estava tão "aculturado" pela 

Psicanálise que o psicanalista não precisa

ria se dar ao trabalho de se fazer entender. 

O paciente que se achasse burro mesmo, 

que se esforçasse para se adaptar àquele ser 

misterioso e superior, que, entre silêncios 

intermináveis, emitia frases enigmáticas 

(minha encrenca maior com Lacan passa 

por aí), com supostos significados profun

dos. Qualquer antropólogo que tomasse 

conhecimento de tal tese, correria o risco 

de morrer de rir. Porque eles sempre se es

forçaram por se adaptar à linguagem das 

culturas estudadas. Também, se não o fizes

sem, corriam outro risco: o de levar com 

uma borduna no meio do crânio. Este risco 

os psicanalistas só foram sentir nos anos 

1990, quando seus consultórios se esvazia

ram em favor dos consultórios psiquiátri

cos. Mas eles, conservando a ignorância 

arrogante (a pior forma de ignorância), di

ziam que a Psicanálise não visava à cura e, 

sim, a uma elevada compreensão da psique, 

e que eles não acreditavam nessas "pílulas 

da felicidade". Eu mesmo, já médico clínico 

havia cinco anos, quando me interessei por 

migrar para a Psicanálise, encontrei deri

vados da instituição criada por Freud (que 

havia se formado na International Psychoa

nalytic Association, com sede em Londres), 

que impunham ao candidato uma análise 

com um "didata" com poder de veto sobre 

as pretensões profissionais dos candidatos. 

Ora, isso me parecia um insulto à Psicanáli

se: pedir que o paciente se expressasse sem 

censura, tendo a espada de Dâmocles da 

expulsão pendente sobre sua cabeça. Isso 

daria um tal medo ao candidato, que ele 

só poderia se comportar de maneira "bo

azinha" para com seu analista didata e sua 

instituição. Refutação zero, igual à Ciência 

zero, para o popperiano que eu já era. Por 

isso, e me valendo da autoridade médica 

que possuía, construí minha formação da 

mesma forma que Freud fez a dele: de for

ma autônoma. Queria, como continuo que

rendo, que a Psicanálise conversasse, longe 

de seu pedestal de barro, com a Neuroci-

ência, com a Psicologia Evolucionista (da 

qual sou fã - viva Steven Pinker e os neoda-

rwinistas), com a Psicologia Cognitiva (que 

me parece afinada com a freudiana, numa 

linguagem mais simples). Sobretudo que

ria que a Psicanálise, mesmo não podendo 

ser uma Ciência, já que seus achados não 

podem ser testados em laboratório, apre

ciasse o espírito científico que teve Freud, e 

que gostasse de Epistemologia, para trilhar 

o caminho sem fim de busca da verdade. 

Ouço que as grandes sociedades andam 

mais humildes hoje em dia, mais por pres

são mercadológica, na hora em que come

çaram a ver seus "crentes" esvaziarem os 

consultórios. E que pararam com a besteira 

de que o desejo homossexual era "apenas 

uma manifestação do narcisismo, daqueles 

que não conseguem lidar com a ausência 

de pênis numa mulher", não por convicção, 

mas por pressão externa, como a da Ameri

can PsychiatricAssociation. 

DAUDT - O fato de a Comissão de Direitos 

Humanos ser presidida por quem é mostra 

um sintoma de total descaso com a opinião 

pública, um escárnio de quem tem certeza 
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de ter o povo no cabresto (ou tinha, como 

as recentes manifestações mostraram). No 

momento em que escrevo, o Congresso, 

pressionado pelas ruas (ó, belo Impulso 

de Morte!), resolveu engavetar o projeto 

da "cura gay" com a mesma presteza que 

derrubou a PEC-3Z Então, eu diria que sim, 

que o escárnio do poder central pelos valo

res do povo influenciou, psicologicamente, 

a opinião pública a seguir pelas ruas com 

seu discurso conservador (que conserva, 

que preserva) do princípio de que todo po

der emana do povo, e em seu nome será 

exercido, como reza o primeiro parágrafo 

de nossa Constituição. 

DAUDT - Preferiria dizer "diferente da ma

joritária", já que estamos falando de uma 

minoria. E uma minoria histórica, já que 

os tipo 6 masculinos são 5/6% da popula

ção, e os tipo 6 femininos, a metade disso 

(2,5/ 3%). Esse número, estável pelos tem

pos e pelas culturas, é um dos indicadores 

(assim como os 10% de canhotos) de que 

estamos diante que uma origem genética. 

Outra coisa gritante é que meninos de dois 

anos, mesmo não criados entre tias e irmãs, 

se comportem como meninas na escolha 

de brinquedos (pode encher o quarto da 

criança de guerreiros e bolas de futebol, 

não adianta), nas brincadeiras de casinha, 

na pouca muscularidade, na prolixidade, 

no comportamento junto a homens adul

tos. Ninguém os ensinou a ser assim. Encha 

o quarto de um menino nascido hetero de 

babados e bonecas, criado por tias, e ele in

ventará um jeito de subir numa árvore, e de 

correr atrás de uma bola. Gêmeos idênticos 

têm um índice de orientação homossexual 

idêntica de mais de 60%, enquanto gêmeos 

fraternos (com DNA diferente) partilham 

a orientação homossexual em menos de 

10%. Há quem veja nisto um argumento 

para contradizer a genética, pois creem 

que identidade de genoma é identidade 

em tudo. Basta ver gêmeos idênticos para 

se perceber que eles não são tão idênticos 

assim. É incompreendido o fato de que o 

DNA de uma pessoa não é o mesmo que 

o projeto de uma linha de montagem, que 

produzirá peças sempre idênticas. É mais 

como uma receita de bolo: incidentes de 

preparação podem produzir, a partir da 

mesma receita, bolos diferentes. 

DAUDT - Perfeitamente possível. A fé é a 

adesão e a entrega amorosa ao absurdo e 

ao ilógico, venha ela das religiões formais, 

venha ela da mais forte das religiões infor

mais e invisíveis, que é o senso comum. 

Entre os católicos, há o convencimento da 

transmutação de farinha de trigo cozida e 

de suco de uva fermentado, por meio das 

palavras do sacerdote, em carne e sangue 

verdadeiros de Jesus Cristo. Entre os adep

tos do senso comum (que nem se sabem 

assim), há a convicção de que as mães são 

sagradas, que seu amor pelos filhos é perfei

to, e qualquer pensamento contrário a isso 

é uma blasfêmia a ser punida. Seja pela re

ligião formal, seja pelo senso comum, uma 

pessoa pode estar plenamente convencida 

de que os diferentes são doentes a serem 

curados. Ora, na falecida União Soviética, a 

dissidência política não era vista como mo

tivo de internação em instituições psiquiá

tricas? Durante a história, não foi discutida 

a qualidade de ser humano de indígenas, 

de negros e de judeus? Não se subestima a 

força de convencimento do senso comum, 

ela é enorme. Assim como é enorme a ten

dência humana a delegar a alguém mais a 

tarefa de pensar e de agir e, depois, segui-lo 

com fanatismo. 

DAUDT - Para se entender esse fenômeno 

é necessário conhecer o conceito de for

mação reativa: é um sentimento, ou uma 

postura, que se forma em nós por horror 

ao sentimento e à postura oposta. Por isso, 

filhos de alcoólatras e tabagistas podem ser 

militantes antivícios (tabagistas e alcoólatras 

que procuram se manter afastados de seus 

vícios fazem o mesmo, tornando-se intole

rantes e patrulheiros ao simples cheiro de 

cigarro, que dirá a alguém fumando em 

suas presenças). Filhos de caretas tornam-se 

hippies, filhos de hippies tornam-se caretas. 

Homens perturbados com a possibilidade 

de portarem algo de gay tornam-se pitboys 

homofóbicos, militantes perseguidores, es-

pancadores, assassinos de gays, ou proposi-

tores de "cura gay", de tanto horror que têm 

dessa tentação que lhes mora no íntimo. 

Imagina se um tipo zero será militante an-

tigay, homofóbico, de um assunto que nem 

lhe passa pela cabeça.Todos olhamos com 

desconfiança o falso moralista que bate no 

peito a dizer, "Sou honesto!", e pensamos 

que ele oculta uma vida de bandalheira. É a 

formação reativa que leva alguém a afirmar 

que "Black is beaultiful", quando todos sabe

mos que há brancos e negros horrorosos 

ou belos. É da formação reativa que vem 

o "orgulho gay". Ele tende a ser filho dire

to da vergonha de ser gay. Como não há 

vergonha em ser hetero, não há passeatas 
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de orgulho hetero. Os adeptos do orgulho 

gay seguem, sem saber, um preceito de Lê-

nin, que dizia que uma árvore nascida com 

grave inclinação, para ser posta a prumo, 

deveria ser amarrada por um longo perío

do, inclinada na direção oposta, e só depois 

desamarrada. 'Sair do armário' sempre en

contra percalços. Talvez menores para os 

tipos 6, que não têm mesmo alternativas. 

Mas o "politicamente correto", essa praga 

da vigilância e patrulhamento que reinven

tou o pecado de pensamento muito depois 

de a Igreja aposentá-lo, coage a tipos entre 

2 e 5 a fazê-lo, como se eles devessem ope

rar um reducionismo às suas complexida

des, afirmar de peito aberto, "Sou gay!", e 

passar a combater suas "recaídas" hetero. É 

uma tendência religiosa de imposição dos 

dogmas das esquerdas, em sua eterna tenta

tiva de instalar o pensamento homogêneo, 

por pretendê-lo hegemônico. 
DAUDT - Os pobres coitados dos pacientes 

de tipos Kinsey intermediários só saíam de 

suas análises depois que "convenciam" o 

doutor de que ele havia operado o milagre, 

e que agora eles, livres da moléstia, eram 

hetero desde criancinhas. Saída a pistola 

de suas têmporas, em breve começavam a 

lidar com o desejo proibido e as "recaídas" 

(por "pecados de pensamento", de início, 

seguido de masturbações com devaneios 

"doentes" e, em seguida, vias de fato clan

destinas) aconteciam. Alguns desistiam de 

vez da Psicanálise, outros achavam por 

bem "reforçarem-se" com novos, caríssi

mos - cinco sessões semanais para com

bater o mal recidivante - e intermináveis 

processos, verdadeiros castigos de Sísifo, a 

cada vez que a pedra rolava ladeira abaixo. 

DAUDT - Se a Psicanálise contemplar o 

que Kinsey descreveu e ajudar o paciente 

a avaliar o peso que o desejo homoerótico 

tem em sua vida; se a Psicanálise souber 

distinguir as perturbações edípicas e as 

neuroses ou/e perversões delas decorren

tes (e não decorrentes da orientação sexual 

em si), e tratarem do paciente sem querer 

enquadrá-lo num ideal absurdo de "nor

malidade psíquica"; se contemplar suas 

inserções únicas na cultura, aí, sim, ela terá 

sido de imensa ajuda à inteireza do indiví

duo que a procurou. 

DAUDT - Tanto acredito que me dediquei 

(e não foi pouco) a responder a essa en

trevista, que não é outra coisa senão o que 

sua pergunta propõe. E, de resto, discus

sões "para vencer", com atritos que geram 

mais calor do que luz, me desgostam so

bremaneira. Se estou num meio onde as 

argumentações usam da lógica e da razão 

para fins de convencer (que é vencer junto, 

não querer humilhar ninguém), acho que 

tenho uma contribuição a fazer. Nos ou

tros casos, simplesmente me levanto e vou 

embora cuidar de minha vida, e estar com 

interlocutores, em vez de locutores surdos 

e fanáticos. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Psique: Ciência & Vida, São Paulo, ano 7, n. 92, p. 6-13, ago. 2013. 




