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Do amor à invenção de uma identidade  

Considerações sobre o amor de transferência e identificação  

 

Maira Maciel 

 

A identificação é amor 
primário, apropriação de traços 
significantes que por metáfora e 

metonímia dão significação a desejos. 
(Jean Florence, p. 146)  

   

 Vou partir de um relato clínico em que o paciente parte de uma escolha de uma 

analista que fosse mulher e médica e daí advém um amor de transferência…  Qual seria 

a fantasia que vem junto com essas escolhas? O que o analisante quer identificar desde o 

início no seu analista para poder iniciar um processo de análise com ele?   

 Como prosseguir com tal impasse em que o analista deve se desprender de 

qualquer ideal enquanto o analisante insiste em colocá-lo nesse lugar ? Seria possível 

pensar em um trabalho de luto desse ideal na análise? Como poder se desidentificar 

considerando que toda perda implica primeiro uma identificação?  

 Para responder essas questões vou partir de algumas considerações sobre amor de 

transferência em Freud, desdobrando em sua teoria sobre narcisismo e identificação e 

depois fazer um paralelo com o desenvolvimento que Lacan faz sobre Ideal e suas 

implicações na transferência com algumas considerações sobre o lugar do objeto a 

desenvolvido por ele no seminário 8.   

   

RELATO CLÍNICO  

 Kelly é feliz. Ela se veste com  roupas justas e provocativas, tem um perfil 

no twitter onde publica suas fotos e fala o que pensa, sem pudores. À noite, coloca seu 

perfume e  vai a encontros sexuais com homens que lhe desejam. Quando ela não está 

afim ela não vai. Ela só se encontra com quem escolhe se encontrar. Kelly é bem resolvida 

e não precisa de terapia.  
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 Antero não é feliz. É um homem protocolar, prolixo, cortês, servil à família. É 

infeliz no casamento por sentir-se rejeitado pela esposa com quem não tem relação sexual 

há mais de trinta anos. Ele tem crises existenciais, um vazio no peito e já pensou em se 

matar. Sofre ainda de retocolite ulcerativa que piora com a tristeza, com dores e descargas 

intestinais.   

 Ele faz terapia há alguns anos e sabia, desde o início, que teria um afeto pela 

terapeuta e que isso seria importante no seu processo de cura. Tanto, que seus sintomas 

de retocolite desapareceram com a análise. Sentia então um profundo amor pela terapeuta 

e lhe dava presentes… Ela não lhe interpreta mal como acontece com outras mulheres. 

Ele tem horror de ser visto nesse lugar de assediador.   

 Ele nunca se identificou com o universo masculino. Mais ainda, esse universo  

lhe aterroriza. Ao mesmo tempo em que escutava as mulheres repudiando os homens, era 

zombado quando tinha gestos mais delicados.  Assim foi perdendo sua masculinidade que 

queria recuperar em terapia,  mas hoje sabe que ela está perdida. Ele tem horror mesmo 

da sua ereção espontânea, ao acordar. O pênis é um órgão totalmente desprezível para 

ele.   

 Antero usa o mesmo perfume de Kelly. A analista sente esse cheiro há muitos 

anos… Contudo, apenas depois de sete anos, ele lhe contou que se vestia de Kelly.  

 Por que Antero ficou muitos anos de sua análise apresentando-se  como 

um apaixonado, fazendo a corte amorosa à analista, como se vivesse um amor platônico, 

para depois confessar que, na verdade, gosta mais de ser mulher do que ter uma mulher?   

 Poderíamos dizer que houve uma mudança de posição dele durante a 

análise? Uma mudança de posição em que no início ele se dirigia a um ideal de analista, 

um ideal de mulher e um ideal masculino do qual ele deveria ser, para uma posição em 

que ele pudesse se aproximar do seu desejo de ser desejado como uma mulher?   

 

Sintoma,  identificação, ideal e recalque  

Não há sintoma que não seja motivado por um romance, quer dizer, 
um conjunto de relações entre personagens… A identificação 
neurótica é uma identificação romanesca;  um modo de pensar que 
modifica o Eu. (Jean Florence, p. 118)  
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Nessa trama, temos três personagens: Antero, Kelly e a terapeuta. Freud explicaria 

a melhora dos sintomas de retocolite de Antero ao dizer que o neurótico abandona seu 

sintoma por amor ao analista na transferência, o sintoma seria assim transferido para a 

transferência. O amor de transferência, passa então a ser o sintoma a se analisar. O 

sintoma implica o conceito de conflito psíquico entre duas instâncias psíquicas (a 

consciente e a inconsciente; o princípio de realidade com o princípio de prazer), 

apresentando-se como uma solução de compromisso entre essas duas instâncias.   

Na histeria, o sintoma passa por identificações histéricas, múltiplas  e rápidas 

identificações com traços de pessoas e situações que vão implicando realizações de 

desejo. Assim, em uma gramática inconsciente formadora tanto de sonhos quanto 

sintomas, constituída de condensações e deslocamentos (processos metafóricos e 

metonímicos) as realizações de desejos ambivalentes vão ocorrendo na fantasia 

produzindo ainda identificações no Eu. O Eu se torna uma espécie de tela adornado por 

traços do Outro, com elementos significantes de desejo desse romance neurótico.   

 Mais tarde no desenvolvimento de sua obra, quando Freud desenvolve o conceito 

de narcisismo, postula que o Eu é colocado em plano de objeto e por isso vai receber 

investimento libidinal inconsciente. Assim o próprio eu vai sendo constituído de forma 

análoga a constituição do sintoma em que a libido é investida mas sempre implicando a 

dimensão do conflito para Freud, da divisão para Lacan. Ele coloca que a libido que seria 

do objeto é então reorientada para o Eu em uma identificação narcísica.  

 Serge Cottet em Freud e o desejo do psicanalista, ao retomar o caso Dora faz essa 

consideração sobre o manejo da transferência feito por Freud:  

Seu erro consiste em não distinguir o objeto de amor do objeto de 
identificação; em outras palavras, deslizar-se de uma identificação 
imaginária a uma identificação simbólica, indo esta última mais 
além dos interesses narcísicos  da pessoa — onde se originam as 
relações de amor e ódio —e designando um lugar, uma posição em 
que se vê como amável e se identifica com os significantes dos quais 
resultará, segundo Lacan, a formação do ideal-do-eu. (Freud e o 
desejo do psicanalista, p.44)   

 Essa diferenciação não é simples de ser feita uma vez que tanto objeto de amor 

quando de identificação vão aparecer nos sintomas. A questão se complexifica mais ainda 

ao constatarmos que não podemos diferenciar apenas pelo ter ou ser o objeto como o que 

está em jogo na identificação imaginária e simbólica. A identificação narcísica 

(imaginária) transforma uma relação de ter em uma relação de ser de uma forma mais 
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direta. Contudo, a identificação simbólica (do ideal do eu) também  pode atravessar esses 

dois aspectos que muitas vezes ficam ambíguos considerando o significante falo. A 

diferença é que a segunda é por traços significantes e sendo assim nunca terão um 

significado único, nunca será total, nunca será uma síntese perfeita.  

 Na análise de Antero, essa dificuldade em localizar e diferenciar esses objetos 

ocorreu. A masculinidade, esse significante que insiste, aparece como algo que tanto lhe 

assombra, quanto algo que queria recuperar e que já foi perdido para sempre. Os homens 

já aparecem como seres simples dos quais ele sabe lidar facilmente no dia a dia do 

trabalho, que não têm complexidade, algo que ele sabe o que é. As mulheres já são seres 

que ele admira muito mas tem receio das complexidade, da sinuosidade delas. E o mundo 

feminino lhe encanta com suas cores, brilhos, delicadezas e perfumes. Ele primeiro faz a 

corte amorosa a analista e depois se veste de mulher. Essa analista que tantas vezes lhe 

apareceu em sonhos em que tinha cabelos diferentes ora raspados, ora loiros, ora curtos. 

Em outros sonhos era brava como a esposa de Hitler, em outro era frágil e ele vinha ajudá-

la.  

 O ideal implica sempre em uma superestimação do objeto e é sempre fator de 

tensão. Para aproximar-se do ideal, algumas características são destacadas e outras ficam 

de fora e isso gera tensão, recalque. O Ideal pode ser visto assim como formador de 

recalque. Considerando que o psicanalista visa suspender o recalque, ele deveria, então, 

mostrar essa relação de formação de recalque mediada pelo ideal. Esse processo colocaria 

em evidência os laços que vinculam o objeto de desejo ao objeto de identificação, sendo 

esse primeiro atravessado pelo recalque e o segundo pelo ideal. Mas como o analista 

consegue isso se ele mesmo entra na fantasia neurótica como objeto de desejo?  

 Apesar de entrar na fantasia como objeto de desejo, o analista não vai responder 

desse lugar. Assim vai ocorrendo uma disjunção nessa tendência de unificação provocada 

pela ficção do amor.  

   

Transferência e Desejo do Outro  

Como é que pode, a partir do sujeito, ser conduzida toda uma 
dialética do desejo, se o sujeito nada mais que uma apóstrofe, 
inscrita numa relação que é, antes de tudo, relação com o desejo do 
Outro? (Lacan, Sem. 8,  p. 477)  
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Serge Cottet afirma que transferência não é um fenômeno que a categoria do real 

permita abordar, como ocorre com a repetição. É ao mesmo tempo o principal instrumento 

de cura analítica como também é resistência. O analisante tem uma melhora do sintoma 

na medida em que o desloca para a transferência e muitas vezes ele não quer saber de 

seguir adiante na análise, em uma tendencia a ficar para sempre com seu amor de 

transferência.  Seria então um momento de fechamento e não abertura do inconsciente; 

uma tendência a unificação. A dificuldade para o analista está em se manter dentro da 

transferência e aberto ao pulsar inconsciente para fazer uma interpretação, de forma 

análoga a que se faz com os sintomas.  

 O amor de transferência de Antero tem essa característica de resistência 

que fazia a analista se questionar em supervisão. Por anos sua análise foi quase só amor 

de transferência, sem abertura nenhuma para uma interpretação. O sintoma melhorou, ele 

parou de usar remédios, mas nenhuma movimentação aparecia, as sessões quase iguais, 

tudo dentro do script preparado por ele, variações do mesmo tema, girando  em torno dos 

discursos preparados para análise. A analista estava errando na condução do seu 

tratamento?  

 Antero errava na análise, falava dos erros da sua vida e fazia errâncias com 

mulheres. Foi errando por sites de relacionamento em que só ia para comprovar que as 

mulheres não amavam de forma pura, já que, quando ele fazia testes com as mulheres, 

mentindo que era desempregado, elas não lhe contestavam mais. Repetia como se fosse 

um pecador que cometeu diversos erros na vida e que agora sua masculinidade estava 

perdida e irrecuperável.  

Como essa resistência manifesta-se essencialmente através do 
enamoramento, o amor de transferência constitui seu aspecto mais 
adequado para evidenciar a função do Outro suposto: este não pode 
ser totalmente definido pela função do sujeito suposto saber — é 
preciso a suposição de que o analista é desejante e não só desejado. 
O analista é um sujeito suposto desejo. (Freud e o desejo do 
psicanalista p. 169).  

 Na última lição desse seminário, intitulada por Miller de “O analista e seu luto”, 

Lacan inicia dizendo que o analista deve se ausentar de todo ideal do analista e que o 

saber do analista não é o que deve ser privilegiado. O analista vai encarnar esse desejo do 

Outro que é também o desejo do sujeito em análise e irá guia-lo em direção a outro; ele 

encarna esse ideal e quer obter fim dessa idealização.   
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Função do objeto a na transferência e o desejo do analista  

 Para dar sustentação a esse outro lugar que o analista deve ocupar, Lacan anuncia 

que chegou ao ponto de discorrer sobre a função do objeto pequeno a nos seus esquemas. 

A dialética do desejo não giraria assim em torno do saber, mas do objeto. Esses objetos 

de fascínio, cujo brilho fálico só ocorrem em correspondência à castração do objeto, 

destacam a dialética dos desejos, na medida em que o falo como significante do desejo é 

dependente da falta dele no objeto. Ele estaria em correspondência com aquilo investido 

no próprio corpo, núcleo do narcisismo, para o qual estaria elidido. Contudo é importante 

destacar que é apenas uma correspondência com aquilo que está no corpo já que ele que 

foge toda a lógica do ideal. Algo  que apesar de partir do corpo não está no corpo. É o 

brilho que ofusca no Outro, que atrai e provoca querer mais, algo que não é identificável 

e com o qual não pode haver qualquer identificação já que é sombra e não luz que pode 

ser refletida no espelho.  O objeto a vai surgir então às custas do significante e, assim, 

para que o analista encarne esse lugar de objeto a, causador de desejo no analisante, ele 

terá que se despojar de saber e de significantes.   

Podemos pensar que nesse seminário sobre a transferência, Lacan sugere uma 

mudança no lugar do analista que antes centrava-se no de sujeito suposto saber para um 

lugar sujeito suposto desejo. Ele, marcado pelo próprio desejo de analista irá recusar a 

metáfora do amor (passar de desejante para desejado). Seu objetivo é causar desejo no 

sujeito analisado e, para tal, poderá usar de agálmatas contidos em seu corpo.  

Na cena analítica, Antero ia mostrando e escondendo, como se fosse uma 

mensagem subliminar, alguns elementos femininos. Eram balbucios que ele fazia e que 

se a analista desse uma voz mais alta a eles, ele respondia com aumento de volume de 

vozes de outro lugar, dos discursos mais predominantes e repetitivos. Algo tinha que ficar 

nesse estado balbucio, de sinal duvidoso, como um cheiro estranho no ar, um cheiro de 

perfume de mulher …  

Aquilo que emerge no estado de forma fascinante acha-se investido 
de ondas libidinais que vêm dali de onde ele foi retirado, a saber, do 
fundamento, se podemos dizer, narcísico, de onde se tira tudo o que 
vem formar a estrutura objetal… O que constitui o desejo na sua 
função privilegiada, distinto da demanda e da necessidade - tem sua 
sede no resto, a qual corresponde na imagem essa miragem pela 
qual ela é identificada com a parte que lhe falta, e cuja presença 
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invisível dá ao que se chama de beleza o seu brilho. (p. 472 Sem. 8 
Lacan)  

Para Lacan esse seria o ponto central da função do objeto a.  A questão que fica é 

como o analista se desloca desse lugar de Outro, esse lugar depositário de um Ideal amado 

e identificado pelo analisante como parte da sua trama fantasística para poder ocupar  a 

posição de objeto a? É suficiente ao analista apenas não responder desse lugar de ideal 

esperado pelo sujeito? 

 
  

Luto e Processo analítico 
  

O luto consiste em identificar a perda real, peça por peça, pedaço 
por pedaço, signo por signo, elemento grande I por elemento grande 
I, até o esgotamento. Quando isso está feito,  acaba.” (Lacan 
seminário 8, p. 480)  
 

 Lacan afirma no fim do seminário sobre a transferência que o desejo do analista 

está centrado em torno de um luto: não há objeto que tenha maior preço que um outro. 

Freud também pensava que nada é completamente insubstituível no psiquismo.  Ele 

conclui seu texto sobre a Transitoriedade dizendo que não há objeto que não possa ser 

trocado por outro e que o maior valor que pode ser dado aos objetos está justamente na 

possibilidade de perdê-los. A certeza de que o objeto só tem valor como substituto implica 

um luto superado a partir de uma perda.   

 No luto o sujeito precisa primeiro identificar os traços de pessoas e situações 

significantes de sua história, para depois abrir mão, aceitando perder esses objetos. Uma 

parte desses objetos se volta para o Eu como identificação narcísica, mas não tudo. Algo 

cai, o objeto do desejo cai. E, na medida em que perde esses objetos, seu desejo entra em 

causa e ele vai em direção a outros objetos.   

 De forma análoga ao processo do luto, o processo analítico ocorre nesse processo 

de identificação dos elementos, signos, elementos grande I. Na medida em que o sujeito 

identifica esses elementos ele já se desidentifica deles como mostra lindamente Mannoni 

em seu artigo sobre Desidentificação. Ele diz que 

 é preciso que sejamos nós mesmos para nos descobrirmos 
identificados ao outro. Desta maneira, sendo inconsciente a 
identificação, é impossível torná-la consciente de outro modo que 
não seja desidentificando-se (As identificações, p. 171).  
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Ele dá o exemplo de Baudelaire quando diz ser o espelho em que a megera se olha.  

Nesse momento Baudelaire já está em um processo de desidentificar-se. E assim 

percebemos na análise, em que o sujeito vai advindo nessa cadeia de significantes efeito 

do trabalho analítico, na medida em que essa teia de identificações do romance neurótico 

é desvelada.   

 

Considerações finais   

Não há carteira de identidade do sujeito, nem unidade constituída, 
mesmo que o administrador que dorme em cada pessoa sonhe com 
tal ficha. O sujeito é antes de tudo falta a ser, desejante.”(Jean 
Florence, As identificações, p. 145)  
 

 Manejar a transferência não é fácil, sobretudo nos casos em que se é 

puxado com força pra dentro dela como nos casos de amor de transferência. Esse trabalho 

teve como objetivo esclarecer algumas questões que surgiram a partir dessa clínica, nesse 

impasse da transferência ser ao mesmo tempo dispositivo de cura e de resistência ao 

tratamento. O foco foi pensar nessa travessia desse lugar identificado e idealizado do qual 

o analista parte para chegar ao lugar de objeto a. Esse processo seria uma espécie de luto 

desse ideal em que os objetos seriam identificados e perdidos até o desaparecimento.    

 Antero fala que criou a personagem à partir do vazio deixado pela masculinidade. 

E ele gosta muito de ver as fotos que Kelly tira só de corpo com suas roupas justas, 

fazendo poses sexy. Ele gosta de ver que ela provoca desejo. Tem algo que brilha nos 

olhos dele ao ver essas fotos.   

Esse processo analítico atravessado por um amor de transferência  faz a cena de 

um luto da masculinidade. Feito o luto, um objeto novo é criado. Uma personagem, 

inventada tal qual um ator inventa e encarna seu personagem ou como uma criança que 

se veste de fantasias em suas brincadeiras infantis.   

Uma pergunta surgiu a partir desse trabalho para ser respondida em outro 

momento. A partir do caso  e pensando no trabalho do ator, poderia se pensar em um 

processo de criação de uma identidade, de uma identificação com um personagem como  

uma espécie de sublimação? Kelly é um objeto que vem do nada e é elevada a grau de 

coisa? Ou Kelly é mais uma tentativa de Antero fazer uma síntese, de fazer o Um, 

identificando-se com essa personagem?  
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