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O objetivo desta comunicação é pensar as ideias propostas por Freud e Lacan 

acerca da transferência e de sua interpretação. Para tanto, farei um recorte em alguns 

textos de Freud, detendo-me em determinado período de sua obra, particularmente em 

alguns artigos sobre a técnica – “A Dinâmica da Transferência” (1912), “O início do 

Tratamento” (1913) e “Observações sobre o amor de transferência” (1915). Acredito 

que estes artigos abranjam uma etapa muita rica de proposições e postulados definidores 

da clínica psicanalítica. E em relação a Lacan, também farei um recorte em alguns 

capítulos da primeira parte do Seminário 8, particularmente - A Mola do Amor.  

No começo da Psicanálise está o amor, como afirma Lacan, ou poderíamos dizer 

que está a transferência? Em um cenário inaugural, Breuer e sua paciente Anna O. É 

neste contexto que se desenvolve uma trama amorosa, na qual Breuer vai tropeçar 

deixando aberto o espaço para se desvendarem os segredos da transferência. Freud a 

recupera e será dali em diante o campo dos fenômenos transferenciais por onde passará 

toda a análise, conduzindo-nos ao que há de mais essencial na causação do sujeito.  

A significação do conceito de transferência, que Freud sustenta até o final de sua 

obra, coloca em jogo a relação entre analista e analisando. Esta seria uma atualização – 

na análise – da maneira como o sujeito – o analisando – estabelece sua relação com o 

outro. No texto de 1912, “A Dinâmica da Transferência” isso fica explicitado à medida 

que Freud destaca que, na verdade, o modelo de relação com o outro já está estabelecido 

desde a infância, daí ele falar de “modo característico de conduzir a vida amorosa” [...] 

“num clichê (ou vários), que no curso da vida é regularmente repetido” (Ibid, pg. 134-

135). Nesta perspectiva, é preciso que apareça um traço pelo qual a pessoa do analista 

seja identificada com uma pessoa do passado, nas palavras de Freud (Ibid, p. 136): 

[...] o investimento libidinal se apegará a modelos, se ligará a um 
dos clichês presentes no indivíduo em questão ou como podemos 
também dizer, ele incluirá o médico numa das séries que formou 
até então. 
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Freud percebeu que, neste impasse relacional, encontrava-se o eixo em torno do 

qual girava toda a organização dos investimentos psíquicos do analisando. Observou 

também que a energia que mantinha o sintoma do sujeito neurótico, drenando todos os 

investimentos de sua vida, poderia pela transferência ser dirigida ao analista, ser tratada 

e então restituída ao paciente. A esse respeito, Maurano (2006, p. 17) ressalta que: [...] 

“é como se o sujeito se mantivesse engessado em certos estereótipos que se reeditam a 

cada nova relação que estabelece [...]. O sujeito encontra-se preso numa trama que toma 

equivocadamente a designação de destino, de sina, de encosto, de carma....”. 

É nesta trama que o analista é incluído. Como alvo da transferência, acaba sendo 

suporte das representações inconscientes, ou seja, suporte da repetição do recalque. Este 

movimento no qual, segundo Freud, a ideia transferencial irrompe até a consciência à 

frente de quaisquer outras associações possíveis, pois ela satisfaz a resistência, se repete 

inúmeras vezes no curso de uma análise. De forma que todos os conflitos têm que ser 

decididos no âmbito da transferência. 

A transferência, então, segundo Freud, tem uma relação direta com a repetição, 

pois esta é uma transferência do passado esquecido, não apenas para o médico, mas 

também para todos os outros aspectos da situação atual. A repetição se apresenta na 

análise como uma força que atualiza componentes psíquicos que antes não podiam ser 

recordados. Mas a transferência é acontecimento atual vivido com o analista e não 

apenas transposição do passado para o presente. Ela é repetição não só porque são 

reproduzidos fatos “vividos” pelo sujeito, mas porque estes fatos são atualizados e 

tomam sentido na presença do analista, “é uma presença em ato” (Maurano, 2006, p. 

16).  

 A dimensão de obstáculo da transferência é destacada por Freud, apontando que 

ela funcionaria como uma “tampa” para as associações, o paciente passa a se interessar 

por tudo o que se relaciona com a figura do analista, dando a isso maior importância do 

que a que demonstra por suas próprias questões. É este tipo de relação especial que 

sustenta o trabalho de análise. Freud afirma que o esclarecimento de sua função 

(transferência) no tratamento depende da consideração de suas relações com a 

resistência.  

 Ele acrescenta que a transferência se apresentaria como resistência na medida 

em que envolvesse impulsos eróticos recalcados tendo o analista como objeto, fosse de 
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forma amorosa ou hostil. Caberia ao analista, através da interpretação, desfazer o 

equívoco, esclarecer para o paciente os impulsos eróticos, desvinculando-os da pessoa 

do analista. Dali restaria o componente da transferência necessário para o sucesso do 

tratamento, do qual ela é a condição. A interpretação da transferência, indicando ao 

analisando essas falsas conexões, visa deslocar a repetição dando lugar à rememoração.  

Ao assinalar a relação entre a repetição, a transferência e a resistência, Freud 

observa alguns pontos de extrema importância: 1) há uma relação estreita entre esses 

três acontecimentos psíquicos; 2) quanto mais hostil se torna a transferência, menos se 

recorda e mais se repete; 3) a repetição é determinada pela ocorrência da resistência; 4) 

a repetição é uma força atual, contrapondo-se à recordação, que marca um 

acontecimento bem definido do passado. 

Em suma, para Freud, a libido investida no sintoma e em vários objetos 

fantasiados, converge para o analista, objeto também fantasiado pelo sujeito, 

transformando sua neurose na “neurose de transferência” criada pelo trabalho analítico. 

Ao final da análise, dar-se-ia a resolução da transferência, que é desmontada de modo 

que a libido se desloca desse objeto provisório que o analista encarnou e torna-se 

disponível para novos investimentos. 

 Mas, como se dá este caminho segundo o qual a interpretação pode ser efetiva, 

permitindo este deslocamento? Freud é muito claro ao afirmar, no texto sobre o “Início 

do Tratamento” (1913), que as comunicações ao analisando devem ser feitas apenas 

depois que se estabeleça uma transferência produtiva. Ressalta que “o primeiro objetivo 

do tratamento é ligar o paciente à terapia e à pessoa do médico” (Ibid, p. 187). É preciso 

lhe dar tempo, pois se aquele que procura o tratamento é tomado com cuidado e 

atenção, ele estabelece a transferência por si só e faz isso a partir da vinculação do 

analista à imago de alguém que anteriormente o tratou com amor. 

 As condições transferenciais para a realização do processo analítico são 

apontadas por ele, ponderando que, no entanto, o analista não pode subestimar as 

resistências internas que mantêm o padecimento neurótico, a despeito de uma aparente 

atitude confiante e positiva do paciente em relação à sua figura e ao início do 

tratamento. Recomenda que as intervenções que apresentam ao paciente o significado 

oculto das ideias que lhe ocorrem devem aguardar, nas palavras dele:  
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[...] “ ele [o analisando] se serve da instrução apenas na medida em 
que é levado a isso pela transferência, e por esse motivo a primeira 
comunicação deve aguardar até que uma forte transferência se 
tenha estabelecido” (p.192). 

A interpretação do sintoma deve traduzir um elemento da fantasia que o 

próprio paciente já esteja bastante próximo de tocar. Apenas assim, produzirá efeito de 

deslocamento da satisfação pulsional desfrutada na neurose.  

Freud destaca que não é sem dificuldades que este processo se dá, ou seja, 

“interpretar as associações do paciente e cuidar da reprodução do reprimido” (Freud, 

1915, p. 211). As dificuldades maiores estão no que ele chama de “uso da 

transferência” (Ibid, p. 211). Efetivamente, quando uma paciente declara abertamente 

estar enamorada de seu analista, a interpretação parece insuficiente para dar conta da 

situação.  

De forma específica, o Amor de Transferência surge, na obra de Freud, no artigo 

“Observações sobre o amor de transferência” (1915,) onde ele dará ênfase sobre um 

efeito particular da transferência: o enamoramento, inevitavelmente induzido pela 

situação analítica, não podendo ser atribuído à pessoa do analista, aspecto que ele já 

havia chamado a atenção. O amor de transferência é uma repetição, mas todo amor é 

uma repetição, visto que não existe amor que não reproduza protótipos infantis. No 

entanto, um elemento novo nas observações de Freud surge a medida  em que  ele se dá 

conta de que se deve tomar cuidado para não se afastar do amor transferencial que é 

provocado pela situação analítica, mesmo que a irrupção de uma apaixonada exigência 

de amor’ seja trabalho da resistência. Além disso: 

[...] Exortar a paciente a reprimir, renunciar ou sublimar os 
instintos, quando ela admite sua transferência amorosa, não seria 
agir de maneira analítica, e sim de maneira absurda. [...] É sabido 
que contra as paixões não valem muito as palavras sublimes” (Ibid, 
p. 217). 

Assim, o manejo transferencial coloca-se de forma mais delicada; não se trata 

simplesmente de se livrar dos componentes amorosos da transferência. O próprio 

enamoramento revela uma certa ambiguidade, pode constituir obstáculo, mas, de certa 

forma, deve ser conservado na medida que é também condição para o tratamento. Freud 

alerta que a atitude do analista não pode ser de recusa, nem tampouco de consentimento, 

pois, segundo ele: “É tão desastroso para a análise que o anseio do paciente por amor 
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seja satisfeito, quanto seja reprimido. O caminho do psicanalista é um outro, para o qual 

não há modelos na vida real” (Ibid, p. 220). 

 Acrescenta, ainda, que a transferência amorosa deve ser conservada, porém 

tratada como algo irreal, uma situação a ser atravessada na terapia e reconduzida às 

suas origens inconscientes. Reconhece que o analista trabalha sob este aspecto com as 

energias mais explosivas, chegando a fazer uma alusão do trabalho do analista ao 

trabalho do químico que lida com materiais perigosos. 

O amor transferencial é destacado por Freud, então, como inevitável; é um amor 

genuíno e provocado pela situação analítica; para a conduta do analista esta é a questão 

decisiva, ou seja, o amor deve ser entendido no contexto analítico.  

Como pano de fundo para que a análise aconteça, ela pode ser entendida, como 

afirma Lacan (2010, p, 12) no O seminário, livro 8, como “uma experiência”, 

experiência de amor que se coloca entre analista e analisando, mas que precisa ficar em 

nível irreal, como aponta  Freud (2010) em seu texto Observações sobre o amor 

transferencial. Esta “experiência”, que, nas palavras de Lacan, “põe em causa o amor 

[...] muito profundamente” (Ibid, p. 88), inicia-se com a busca  de alguém por um saber, 

ou como diz Lacan, “por uma ciência, que ele [analista] é suposto tê-la” (Ibid, p. 88). É 

esta suposição de um saber no Outro que Lacan considera como um pivô a partir do 

qual a transferência desliza, e a via pela qual o analista ocupa um lugar. Uma frase do 

personagem Riobaldo, de Grande Sertão Veredas (Guimarães Rosa), me parece ilustrar 

estas ideias: “Conto ao Senhor é o que eu sei e que o senhor não sabe, mas principal 

quero contar é o que eu não sei se sei e que pode ser que o senhor saiba”. 

Diante das questões formuladas pelo sujeito quanto ao que o analista pode dar, o 

que tem para responder acerca de sua verdade, Lacan afirma (Ibid, p. 89): “ Se ele 

[analisando] parte em busca do que tem e não conhece, o que vai encontrar é o que lhe 

falta [...] É como aquilo que lhe falta que se articula o que ele vai encontrar na análise, a 

saber, seu desejo.” 

Não é na busca de um bem, que se dá a realização do desejo, porque essa busca 

implicaria a posse de um objeto qualquer. Desejar é chegar a procurar um objeto que 

não existe, daí Lacan falar de “emergência à realidade do desejo” (Ibid, p. 89).  Embora 

não se trate da posse de um objeto na realização do desejo, é isto a que o desejo visa: o 

objeto. Para Lacan, o que se ama na história d’O Banquete, é o objeto. Ao abordar o 
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Banquete de Platão, sua atenção recai sobre um discurso em especial, o de Alcibíades, 

na resposta de Sócrates a ele. 

Quando Alcibíades profere o seu discurso sobre o amor, ele o declara a Sócrates, 

alegando que esse teria o que lhe faltava, o que daria completude ao seu ser, o agalma. 

Sócrates sabe o que é  o amor na medida em que ele responde a Alcibíades, dizendo que 

não é ele quem possui o que lhe falta, seu Agalma, e por isso não o pode completar, em 

razão de que onde ele vê alguma coisa, ele não é nada. Sócrates direciona esse amor 

para um outro lugar, nesse caso, para Agatão, fazendo circular essa busca pelo amor: 

designando onde está o seu verdadeiro desejo. É esta intervenção de Sócrates que Lacan 

aponta ter todas as características de uma interpretação. É falando de Agatão (através do 

elogio) que Sócrates coloca o que está em causa. O que ele aponta é que o discurso de 

Alcibíades estava traçado em torno de Agatão. O que Sócrates recusa é admitir-se como 

amado, éroménos, ou seja, como tendo algo de desejável, algo digno de ser amado, 

precioso. Não há, pois, aqui, a substituição do amado pelo amante, érastès, o que 

significa que a metáfora do amor não pôde se produzir. É isto que está em jogo na 

recusa de Sócrates: se ele pode recusar a isso, é porque nada há de desejável nele. Sua 

essência, segundo Lacan, é um vazio, um “oco” e é somente isto que ele o pode 

oferecer: 

Está aqui, precisamente, aquilo cuja falta faz com que Sócrates não 
possa senão recusar dar, se assim podemos dizer, o seu simulacro. 
Se ele se coloca diante de Alcibíades como incapaz de mostrar-lhe 
os sinais de seu desejo, é na medida em que recusa ter sido ele 
mesmo, de alguma forma, um objeto digno do desejo de Alcibíades 
– nem do desejo de qualquer outro. (Ibid., p. 198-199) 

Segundo Lacan, o que Sócrates faz sem o saber é designar o desejo do sujeito, 

desejo que é, em sua essência, o desejo do Outro, o que esse Outro deseja para que eu 

seja objeto de seu amor. É aí onde se situa “a mola do nascimento do amor” e se 

“manifesta sempre na medida em que não sabemos” (Lacan, 1960-1961, p. 225).  É este 

lugar vazio, do desejo do analista, que o analista deve oferecer vago para que se realize 

como desejo do Outro. É na relação com o desejo constitutivo da análise – segundo 

Lacan, aquilo com que se engaja o sujeito, na forma de “o que ele quer?” – que deve 

ser pensada a posição do analista. 

É na medida em que não se sabe o que Sócrates deseja, e que é o 
desejo do Outro, é nessa medida que Alcibíades é possuído, pelo 
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quê? – por um amor do qual se pode dizer que o único mérito de 
Sócrates é designá-lo como amor de transferência, e remetê-lo ao 
seu verdadeiro desejo (Ibid., p. 225). 

 Trata-se, segundo Lacan,  daquilo que está no coração da resposta que o analista 

deve dar para dar conta do poder da transferência:  Essa posição eu a distingo dizendo 

que no próprio lugar que é o seu, o analista deve se ausentar de todo ideal do analista 

(Ibid., p. 469). 

Nota-se, nessas observações de Lacan, que examinar a transferência exige, entre 

outros aspectos, responder algumas questões tais como: “O que é o analista?”, “Onde o 

analisando situa o analista?”, “De que lugar o analista responde?”, “O final da análise”. 

Estas são algumas questões dentre várias outras que surgem deste estudo. Os 

apontamentos, a partir da obra de Freud, indicam uma forma de manejar a transferência 

e, por conseguinte, a sua interpretação. Lacan introduz diversas outras, que também nos 

fazem pensar sobre a diferença no manejo e na interpretação. Mas, retomando a fala 

inicial de Lacan neste seminário “no início foi o amor” e está no cerne da experiência 

analítica, o sujeito vai aprender o que lhe falta amando! 

 

Amar (Carlos Drummond de Andrade) 

 
Que pode uma criatura senão,  
Entre criaturas, amar?  
Amar e esquecer, amar e malamar,  
Amar, desamar, amar?  
Sempre, e até de olhos vidrados, amar?  
Que pode, pergunto, o ser amoroso,  
Sozinho, em rotação universal, senão  
Rodar também, e amar?  
Amar o que o mar traz à praia, 
O que ele sepulta, e o que, na brisa marinha,  
É sal, ou precisão de amor, ou simples ânsia?  
Amar solenemente as palmas do deserto,  
O que é entrega ou adoração expectante,  
E amar o inóspito, o áspero,  
Um vaso sem flor, um chão de ferro,  
E o peito inerte, e a rua vista em sonho,  
E uma ave de rapina.  
Este o nosso destino: Amor sem conta,  
Distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas,  
Doação ilimitada a uma completa ingratidão 
E na concha vazia do amor à procura medrosa,  
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Paciente, de mais e mais amor.  
Amar a nossa falta mesma de amor,  
E na secura nossa, amar a água implícita, 
E o beijo tácito, e a sede infinita. 
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