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SIDONIE CSILLAG – A MULHER PARA ALÉM DA ‘JOVEM HOMOSSEXUAL’ DE 

FREUD 

RESUMO – Freud foi um precursor de seu tempo no que se refere à sexualidade no âmbito da Psicologia. Com o 

advento da Psicanálise, postulou variados conceitos e teorias, dentre eles, acerca da homossexualidade feminina, 

em seu caso “Sobre a Psicogênese de um Caso de Homossexualidade Feminina” (1920), caso de Sidonie Csillag, 

que teve seu nome preservado até a publicação de sua biografia. O tema da homossexualidade feminina é preterido 

em relação à masculina, mesmo dentro do campo psicanalítico; por este motivo e pela invisibilidade social e 

científica sobre o tema, este trabalho objetiva realizar uma pesquisa teórica, delimitada como estudo de caso único 

a respeito de Sidonie Csillag, utilizando-se para tal sua biografia (RIEDER; VOIGT, 2008) e a publicação de Freud 

(1920). As contribuições de Azevedo (2013) e Pickmann (2005) permitem apreender aspectos do caso que são 

essenciais para se questionar a existência e a compreensão psicanalítica da homossexualidade feminina na 

contemporaneidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Psicanálise. Homossexualidade feminina. Sexuação. 

 

 

 

 

  



 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A sexualidade humana é um aspecto amplo e objeto de estudo de diversas 

áreas, como as áreas médicas, sociais, jurídicas, artísticas, entre outras. Neste 

trabalho o enfoque será dado à Psicologia que, enquanto campo de estudo, se vê 

composta por diversas abordagens – comportamental, analítica, existencial, 

fenomenológica, psicanalítica, por exemplo, cada qual com seu contexto de 

desenvolvimento teórico, metodologias e especificidades. Entende-se que a 

sexualidade humana é um componente essencial na personalidade e na subjetividade 

de um sujeito e, portanto, revelar-se-ia neste quesito a sua importância para a 

Psicologia. 

Diversas das abordagens psicológicas ocupam-se da pesquisa e atuação em 

sexualidade humana, presente nos âmbitos clínico, preventivo, educacional, por 

exemplo. Pode-se destacar como vertente expoente da temática a Psicanálise, que 

tomou a sexualidade como um vetor fundamental de sua teoria e a pôde relacionar 

com as diversas formas de subjetivação da época, que perduram até a 

contemporaneidade e ainda são objetos de estudo. 

Freud (1905), em sua obra “Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade”, 

abordou como a sexualidade se faz presente desde o nascimento de qualquer 

indivíduo, caracterizando a criança como perverso-polimorfa, no sentido de que ela 

não teria um objeto fixo para sua satisfação, não necessariamente genital. Também é 

nesta obra que o pai da psicanálise apresenta conceitos como pulsão, autoerotismo e 

as fases do desenvolvimento psicossexual (oral, anal, fálica, latência e genital). 

Prosseguindo em sua obra, Freud avança em sua teoria e trabalha com os mais 

diversos conceitos que podem ter relação com a constituição subjetiva, como o 

narcisismo, o complexo de Édipo, o complexo de castração, a escolha objetal, entre 

outros, que intervêm na resultante de uma estrutura psíquica, podendo esta ser 

neurótica – obsessiva ou histérica, psicótica, perversa ou paranoica (FREUD, 1924; 

1925). 

Um dos aspectos estudados por Freud foi a homossexualidade, sendo que seu 

posicionamento médico, e também pessoal, considerava está uma forma natural de 

expressão da sexualidade humana, sendo apenas mais uma possibilidade para além 

da heterossexualidade. Apesar disso, não pôde evitar que o preconceito social de sua 



 
 

época condenasse a homossexualidade como doença nas duas primeiras edições do 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) bem como as atitudes 

de discriminação contra a homossexualidade nos meios psicanalíticos (DRESCHER, 

2013). 

Em se tratando deste tema, é notável que a homossexualidade feminina não 

recebeu atenção equivalente à masculina (1909a, 1909b, 1910, 1911, 1918), sendo 

que a única publicação especificamente destinada ao tema é o texto “Sobre a 

Psicogênese de um Caso de Homossexualidade Feminina” (1920). Neste, Freud 

relata o curto período em que passou por seu trabalho psicanalítico uma jovem levada 

por seu pai objetivando lhe “curar” a homossexualidade. Por compreender esta como 

um processo não patólogico da sexualidade, aceitou o caso apenas a fim de estudar 

e compreender o fenômeno. O nome da jovem, omitido na publicação, foi identificado 

como Sidonie Csillag, também não verídico, mas proposto pela própria paciente, em 

sua biografia (RIEDER; VOIGT, 2008). 

Freud (1926) assume sua dificuldade em lidar com o tema da sexualidade 

feminina ao considerá-la um “continente negro”, o que limitou seus estudos a respeito 

e possibilitou que seus estudiosos posteriores pudessem contribuir aos estudos sobre 

a sexualidade feminina e, especificamente, sobre a homossexualidade feminina. 

Dentre eles, um teórico que obteve avanços a partir de onde Freud chegou foi Lacan, 

com as fórmulas da sexuação e as considerações sobre a mulher, não-toda (LACAN, 

1972). 

Diante da quantidade limitada de produções acerca do tema da 

homossexualidade feminina na psicanálise e, também, da invisibilidade social e 

científica que atravessam a temática (CECCARELLI, 2009; VIEIRA, 2009), sopesa-se 

que aqui resida a justificativa para a realização de um estudo teórico sobre a 

homossexualidade feminina, a fim de possibilitar uma contribuição ao tema e às 

pesquisas a ele relacionadas, por meio da exposição de alguns pontos da teoria 

psicanalítica. 

 

  



 
 

2. METODOLOGIA 

 

A pesquisa realizada foi de cunho teórico, cuja estratégia de pesquisa foi o 

Estudo de Caso único, abarcando o caso de Sidonie Csillag, utilizando-se de dois 

documentos: 1) o texto publicado por Freud, “Sobre a Psicogênese de um Caso de 

Homossexualidade Feminina” (1920), 2) a biografia da paciente, de autoria de Rieder 

e Voigt (2008) “Desejos Secretos – A história de Sidonie C., a paciente homossexual 

de Freud”. 

Os dados presentes passaram por uma análise crítica e teórica a partir de 

alguns autores contemporâneos da psicanálise que abordaram o caso, visando 

apresentar questões teóricas que permitam ressignificá-lo. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

De acordo com RIEDER e VOIGT (2008), Sidonie Csillag, cujo nome 

verdadeiro (Margarethe Csonka-Trautenegg) foi mantido em segredo até 2004, 

nasceu em Viena, em 1900, e sua família – composta de pai, mãe, a própria Sidonie 

e seus três irmãos homens – eram da alta burguesia da época. Seu pai era um 

cavalheiro, muito gentil, inteligente e perspicaz, características que Sidonie herdara 

dele e, apesar de muito admirá-lo, sua mãe tentava afastá-los; sua mãe dedicava seu 

amor e cuidados principalmente aos filhos homens, deixando Sidonie de lado, 

impedindo, durante sua adolescência, que pudesse ter adereços, joias e, de forma 

geral, que se inserisse naquilo que dissesse respeito à feminilidade. 

Durante a adolescência de Sidonie, ela conviveu com muitas mulheres, jovens 

como ela ou não, que haviam acabado de ter filhos e, também por ocasião de sua 

reverência do Complexo de Édipo, alimentou para si o mesmo desejo. Entretanto, aos 

seus 16 anos, sua mãe engravida de seu pai, o que a deixa furiosa para com ele, 

tomando-o como traidor e tornando isso uma regra para os outros homens, de forma 

inconsciente, conforme postulou FREUD (1920). Soma-se a isso o fato de que sua 

mãe, que ainda era jovem, recebia e desfrutava de todo galanteio que recebia dos 

homens, fazendo com que Sidonie percebesse que era vista como rival; a solução que 

lhe apareceu, então, foi tomar sua mãe como objeto de desejo, transformando a raiva 

e carência que por ela sentia em admiração, proteção e amor. 



 
 

Sidonie, então, volta-se às mulheres e põe-se a declarar seus sentimentos a 

uma baronesa, aproximadamente dez anos mais velha, altiva, elegante e mal-

afamada na sociedade, Leonie von Puttkamer, por quem a jovem esperava no portão 

por horas, entregava-lhe flores, dentre outros agrados. Apesar de fazer jus à fama que 

possuía, com homens e mulheres, Leonie resguardava-se para com Sidonie, não 

acatava seus afetos com a mesma reciprocidade e o ato máximo concedido era o de 

beijar-lhe a mão. A baronesa costumava caminhar pela cidade e, por vezes, aceitava 

a companhia de sua jovem admiradora; certa vez, durante a caminhada, depararam-

se com o pai de Sidonie, que já sabia da paixão de sua filha pela baronesa, e sob o 

severo olhar paterno de reprovação, Sidonie atira-se da passarela por onde 

passavam, numa clara tentativa de suicídio. 

Passou algum tempo acamada, mas recuperou-se bem; continuou a dedicar 

seus dias a sua amada que, após o ocorrido, decidiu tratá-la de maneira mais 

carinhosa, entretanto, seus pais, preocupados, buscaram o que pudesse retirá-la 

deste “caminho desviante”. Levaram-na até o médico e psicanalista Freud e este 

aceitou analisá-la a fim de apresentar um parecer sobre o caso, mas não 

necessariamente para curá-la. Sidonie, então com 18 anos, mantinha-se firme em sua 

paixão pela baronesa, porém era obediente para com seus pais e frequentava o 

consultório de Freud por respeito a eles.  

Publicado em 1920, o texto de Freud “Sobre a Psicogênese de um Caso de 

Homossexualidade Feminina” traz observações sobre o trabalho realizado, do qual 

podemos apontar três: 1 – assumindo uma posição homossexual, Sidonie estaria 

“pondo-se de lado”, “retirando-se dali”, daquele lugar que representava uma rivalidade 

com a mãe, aquela que, então, elegeu como objeto de desejo, tal atitude seria vista 

por sua mãe com tolerância, quase que um favor; 2 – a jovem tem reforçada sua 

postura libidinal quando percebe que isso dava ao pai desgosto, assumindo tal 

posição também por desafio a ele, que a traiu dando um filho à mãe, e não a ela; 3 – 

renunciando do desejo de ter um filho e do amor masculino, Sidonie encontra em 

Leonie – e em todas as outras mulheres que posteriormente viria a amar – uma 

substituta para sua mãe. 

O que fica inacessível a Freud neste caso são os dados que Sidonie apresenta 

em sua biografia, dentre eles, que durante a sua vida apaixonou-se por dois homens, 

casou-se com um deles (talvez por conveniência, a biografia não esclarece a 



 
 

questão), e também por tantas outras mulheres, embora afirme que apenas a elas 

entregou seu coração. Outras informações importantes são que Sidonie mantém uma 

ojeriza para com o contato sexual físico, com quem quer que fosse, homens ou 

mulheres, e que tentaria suicídio por mais duas vezes. 

Suas tentativas de passagem ao ato, portanto, foram: primeiro, quando 

deparou-se com o olhar de censura de seu pai, juntamente com a recusa que sentia 

de Leonie em aceitar seus cortejos – diante da dupla negação, atira-se da ponte; 

segunda vez, quando Leonie e a então amante Carlota decidem sair de Viena em 

virtude de complicações políticas e financeiras, deixando Sidonie para trás – esta 

ingere um veneno que a deixa com profundo mal-estar e nada mais; e a terceira vez, 

quando encontra-se apaixonada por um homem, mas este interessa-se com 

predileção por outras lindas damas da sociedade, fazendo com que Sidonie, 

novamente, fique de lado – neste caso, a jovem atira em seu próprio peito, deixando 

de acertar seu coração por muito pouco. 

Segundo Azevedo (2013), é relevante perceber nestas três ocasiões que a 

tentativa de passagem ao ato sempre foi precedida de uma relação triádica em que 

Sidonie é a terceira, a rejeitada, aquela que resta. E ser esse resto, para Sidonie, 

representa muito, uma vez que em suas relações amorosas, essencialmente 

platônicas, ela se coloca sempre à serviço da mulher amada, que deveria ser, via de 

regra, inacessível e impossível, por quem ela sofreria de amor e por quem tudo seria 

feito e, ainda assim, permaneceria inalcançável. Exceto pela via do olhar, aquele olhar 

que inicialmente veio de seu pai e que marcou tão profundamente sua vida e suas 

escolhas amorosas, o olhar que a fez ser uma esteta na vida, apreciando e 

contemplando a beleza das coisas, da natureza, das mulheres. 

Sidonie afirma em sua biografia, por várias vezes, que deseja “devorar Leonie 

com os olhos”, e tamanho era o prazer que sentia em admirar a beleza de seus amores 

que poderia se configurar quase como uma fetichização, o artifício erótico que ela 

construiu para não se dispôr ao horror do ato sexual. Conforme apresenta Pickmann 

(2005), na homossexualidade a jovem renuncia seu próprio gozo em nome do gozo 

da Outra mulher. Satisfazia-se, portanto, em se reduzir àquilo que resta e serve, e 

elevar sua amada à posição de ideal absoluto, de falo, daquela que tudo pode e tudo 

merece, desde que não houvesse contato sexual. Como apresenta sua biografia: 

 



 
 

Quanto mais Sidonie considera sua própria beleza 

perdida, tanto mais emergem em sua memória os corpos e os 

rostos de seus grandes amores. E com eles, fatalmente, o tema 

da sexualidade. Com aversão, sob a qual se esconde leve 

tristeza, ela fala sobre o amor físico. Ela sabe que grande parte 

do prazer permaneceu para ela inacessível. Como lhe disse 

mesmo aquele médico que a tratou no hospital (...) após sua 

terceira tentativa de suicídio, quando a bala não acertou seu 

coração apenas por dois centímetros? Ele compreendeu como 

seu ser se estruturava e o que se passava. “A senhora é uma 

clássica assexual”, dissera ele. E até hoje não pode senão 

concordar. Como um simples toque de mão, um movimento do 

corpo, um olhar a tinham podido excitar muito mais que as 

regiões do corpo em que todos costumam concentrar seu 

desejo! (RIEDER, VOIGT, 2008, p. 415). 

 

 Vale lembrar que, apesar da estabilidade financeira de sua família, 

quando necessitou de um ofício, Sidonie escolheu ser governanta, justamente aquela 

que se encontra em posição servil e que tão bem se encaixa no discurso do amor 

cortês, que dita o outro como soberano e a servidão como regra e lugar de onde o 

sujeito extrai seu gozo (AZEVEDO, 2013). 

Apresentado o caso de Sidonie, que foi eternizada como “a jovem 

homossexual de Freud”, pode-se pensar em aspectos de sua vida que descortinariam 

algum caminho até as fórmulas da sexuação estruturadas por Lacan, uma vez que 

Sidonie permite perceber, por meio de sua homossexualidade, os meandros pelos 

quais seriam acessíveis o gozo Outro da mulher não-toda, aquela que seria o amor 

de Sidonie e que por ela sentiria o amor cortês, perfeito, digno de se fazer a ética do 

amor (PICKMANN, 2005).  

Ressalta-se que o período em que Sidonie esteve em análise com Freud foi 

curto e ela não encontrou motivo para desenvolver qualquer afeição para com ele, que 

encerrou o trabalho por perceber que ela não apresentava sintomas histéricos ou 

graves afecções; ademais, constatou que Sidonie o tomou no lugar do pai, com quem 

tinha uma posição desafiante, e recomendou a seus pais que, caso houvesse 

continuidade da análise, procurassem uma psicanalista mulher 

Faz-se relevante apontar que, por vezes, Sidonie é assinalada como exemplo 

de perversão na mulher, entretanto, também é possível encontrar semelhanças de 

seu discurso com o discurso histérico e, dentro dessas questões, é possível apontar 



 
 

uma delimitação deste estudo: de que forma a homossexualidade feminina pode ser 

compreendida na atualidade, uma vez que a perversão enquanto estrutura psíquica 

teria uma viabilidade questionável na mesma proporção em que existem mulheres 

homossexuais. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

De forma geral, a homossexualidade é um tema contemporâneo, cuja 

relevância se revela nas relações sociais da atualidade, uma vez que envolvem 

diversos âmbitos, dentre eles, a Psicologia, as áreas médicas, jurídicas e 

educacionais. Dessa forma, estudos que abordem a homossexualidade, neste caso, 

a homossexualidade feminina, têm muito a contribuir com as reflexões e 

considerações que poderão se erigir nos mais variados aspectos, teóricos ou sociais. 

À luz da breve apresentação do caso da jovem que foi eternizada como “a 

jovem homossexual de Freud”, tendo como base o texto do próprio Freud e a biografia 

de Sidonie Csillag, é possível pensar em aspectos de sua vida e experiências que 

provavelmente afetaram sua experiência sexual, embora não necessariamente 

tenham afetado suas vivências afetivas e sociais. É presumível que muito ainda 

poderia ser explorado em seu caso, principalmente com a riqueza de detalhes que a 

biografia de Sidonie oferece. 

Em termos conclusivos, e a fim de fomentar pesquisas futuras, é plausível 

indagar se uma relação entre duas mulheres pode superar o imaginário da 

identificação narcísica ou da relação primária com a figura materna, evidenciando um 

jogo de posições de sujeitos na relação, ou na não-relação, com a diferença. 
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