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Este texto pretende articular algumas relações entre a noção de transferência e de 

voz em psicanálise. Para isso, partirei de uma frase encontrada na lição de 1 de março de 

1961, em que Lacan pontua: O fenômeno da transferência é ele próprio colocado em 

posição de sustentáculo da ação da fala (Lacan, 1961/2010, p.218). 

Ao pensar a transferência como aquilo que sustenta a ação da fala, podemos supor 

que tal fenômeno oferece terreno para que a fala aconteça, um campo de passagem que 

sustenta uma ação, na medida em que, ao se endereçar a alguém, se cria e causa a 

transferência. 

Poderíamos lê-la, então, como aquilo que dá motor e continuidade à fala, 

possibilitando a construção de uma cena, localizando posições para seus personagens, 

que, de forma inconsciente e consciente, dariam o tom da relação que se coloca em jogo.  

Assim, temos como marca da transferência seu caráter de movimento. A 

possibilidade de colocar em ação a mudança de posição daquele que fala, podendo, assim, 

se reencontrar com cenas de sua história a partir de outros ângulos. Ao repetir tais cenas, 

haveria a aposta de que algo poderia se reescrever na própria medida em que se repete. 

Se retornarmos ao texto “A dinâmica da transferência” de 1912, Freud afirma que, 

tanto por disposições inatas quanto pelas experiências infantis, o modo que cada um 

encontrará para conduzir sua vida amorosa moldaria uma certa forma de agir e buscar 

satisfação no encontro com o outro.  

Esta forma de agir, que imprime marcas na relação do sujeito com seu objeto 

amoroso, poderá ser encontrada na relação transferencial, já que a atuação desses modelos 

reverbera nas cenas repetidas ao longo do tratamento, desde o primeiro contato com o 

paciente.  Na mesma medida em que a transferência se estabelece, produzindo formas de 

enlace através dessas marcas, a resistência dá suas caras, na insistência de manter uma 

cena fixada. 

O adoecimento neurótico seria tido, então, como um processo de introversão da 

libido, ou seja, um aumento da libido inconsciente, e o tratamento estaria em busca de 
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tornar a libido novamente mais acessível e operante na realidade, a partir de uma 

elucidação de tais marcas.  

Se a transferência se localiza nas cenas primitivas do sujeito em relação a suas 

constituições amorosas mais elementares, o amor de transferência aparece como modelo 

daquilo que se recolhe na clínica, na medida em que a relação transferencial avança. 

Em “Observações sobre o amor de transferência” de 1915, Freud traz como 

exemplo a paciente que se apaixona pelo médico e atua de forma a seduzi-lo, inclusive 

estando mais apta e disposta a acatar as intervenções clínicas, na expectativa de que o 

médico cedesse a tais investimentos. 

Se tais solicitações de amor, por vezes impetuosas, são frutos da situação analítica, 

uma dificuldade significativa seria o uso que se faz disso que se apresenta na 

transferência. Embora autêntica como fenômeno, essa paixão verificada no amor de 

transferência consiste, como diz Freud, em “novas edições de velhos traços” (Freud, 

1915, p.223) e por isso seu caráter de repetição lembraria algo da inflexibilidade e de 

dependências infantis transferidas ao médico. 

Freud afirma que seria preciso conservar a transferência como algo a ser 

atravessado, a fim de tornar consciente aquilo que há de mais oculto na vida amorosa do 

paciente, podendo, assim, trazer luz às suas condições para o amor e aos fundamentos 

infantis de sua escolha de objeto. 

Assim, a transferência seria tomada como um deslocamento da libido dos objetos 

primitivos para a figura do analista, repetindo de forma inconsciente, na relação 

transferencial, situações reprimidas do passado como algo do presente. 

* 

A isso que Freud se referiu como a presença de um passado na transferência, 

Lacan dará um passo acrescentando que aquilo que ocorre neste fenômeno é a presença 

de um passado em ato. O que o sujeito constrói em análise, enredando o analista em sua 

cena fantasiosa, não seria apenas uma reprodução de situações passadas, mas a criação de 

algo. 

Desta forma, se, para Freud, haveria um trabalho de tornar consciente aquilo que 

está oculto, permitindo uma leitura do movimento do sujeito, para Lacan, haveria uma 

aposta na construção de uma nova escrita daquilo que o analisante repete na relação com 

o analista. 
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Neste sentido, a reprodução das cenas infantis não seriam um apassivamento do 

sujeito, como se ele fosse apenas tomado por uma insistência repetitiva, mas o efeito de 

colocar em ação algo novo, ao mesmo tempo em que se repete o passado: Se a 

reprodução é uma reprodução em ato, então existe na manifestação da transferência algo 

de criador. (Lacan, 2010, p. 219).  

A transferência se faz, portanto, como terreno para aquilo que se repete e que, 

através disso, avança, criando aberturas na gramática subjetiva. A permeabilidade de tal 

fenômeno pela fala localiza o silêncio e a interpretação do analista como marcadores de 

sua posição. A partir de sua escuta, o analista pode fazer advir um saber não sabido pelo 

sujeito e, através da interpretação, tocar os fundamentos daquilo que sustenta e promove 

a fala do analisando. 

Se a fala se manteve até o ponto de se reconhecer que há transferência, é porque 

ela já estava ali, como impulso do endereçamento. Uma fala que não é feita para a pessoa 

do analista em si, mas, sim, para ser ouvida por um Outro. Neste sentido, aquilo que é 

captado na relação transferencial se estabelece numa troca entre inconscientes, de forma 

que o analista se deixe tocar por aquilo que atravessa o inconsciente de seu analisante.  

Esta comunicação entre inconscientes, conduzida por aquele que já passou por 

uma experiência de análise, poderá oferecer espaço para que apareçam os traços da forma 

como o sujeito se relaciona com o Outro, evidenciando o inconsciente em ação. 

Dessa forma, se há uma repetição de certas marcas, ou, como Freud escreve, novas 

edições de velhos traços, ou ainda, se isso aparece como a construção de uma presença 

do passado em ato, quais seriam as relações dessas marcas com a voz? 

* 

A noção de voz, como aponta Mauro Mendes Dias (Oficina da Voz, 23/04/2019), 

pode ser encontrada, primeiramente, no latim, como Vocis: o peso dos fatos – e em 

francês, como Voix: o suporte psíquico da linguagem, designando a implicação daquele 

que fala. 

Para a psicanálise, a voz não estaria restrita ao efeito sonoro da fala em si, nem ao 

efeito de sentido das palavras, mas àquilo que sustenta a fala. Ela estaria na base da 

constituição subjetiva, promovendo a entrada do sujeito na linguagem, já que para advir 

como sujeito se faz necessário receber a transmissão de uma voz, que não passa a fala 
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sem ao mesmo tempo passar sua musicalidade. Há algo, portanto, que toca o corpo e 

possibilita a assunção do ser como sujeito falante. 

Jean Michel-Vivès dirá:  

pode-se apreender a voz como o suporte corporal e, portanto, 
pulsional de um enunciado, independente da modalidade sensorial 
utilizada por este. (A voz na clínica psicanalítica, p.13).  

E continua:  

a voz é a parte do corpo que se deve pôr em jogo – e, mesmo, 
sacrificar – para que o enunciado se produza (Vivès, 2018, p.13). 

A voz estaria, assim, mais atrelada ao corpo do que à boca, sendo possível 

localizá-la na música, na dança e nas artes gráficas. Ela teria uma dimensão áfona, não 

sendo determinada pelo som, embora não se abstendo de um profundo diálogo com ele. 

Miller dirá que a voz seria tudo que do significante não concorre para o efeito de 

significação (apud Vivés, 2018, p.15).  

Assim, alterações no enunciado significante, ritmos, tons diferenciados e outros 

efeitos de corpo, poderiam ser recolhidos como a transmissão de algo que está para além 

do que se diz, um possível desvelamento da voz na medida em que esta escapa ao sentido 

da fala. A escanção entre as palavras que poderá desenhar os traços mais íntimos da forma 

como o sujeito se apresenta. 

 Isso seria sensível à escuta do analista que, ao capturar tais alterações na fala do 

analisando, pode ter notícias dos efeitos da voz em seu endereçamento. O contrário 

também é válido e aquilo que promoveria uma outra entonação na intervenção do analista 

pode tocar o analisando com outro tipo de afetação.  

A interpretação poderia, então, fazer uso de tais recursos para fazer passar aquilo 

que o analisando diz, mas não sabe, fazendo-o se escutar através de intervenções que 

apontem menos para o sentido e mais para a condição de surdez em relação àquilo que a 

própria voz deixa passar de forma silenciosa. 

* 

Logo no início, com seu nascimento, o bebê se expressa na forma de um grito que 

ainda não é um chamado. Antes de mais nada, esse grito manifesta a ruptura do estado 

homeostático vigente no útero, manifestação decorrente de um corte.  

A mãe, a partir de sua voz, poderá enredar o grito do bebê em uma demanda, 

trazendo paulatinamente seu corpo para a linguagem. É por interpretar o grito como uma 
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fala suposta a ela, como se fosse uma mensagem, que se torna possível antecipar ali um 

sujeito e incluí-lo no campo do outro, fazendo deste grito puro um grito ‘para’ (Vivés, 

2018, p.21). Essa voz que o toca possui um timbre e um tom que faz eco por atravessar o 

corpo do bebê, mesmo antes de seu nascimento. Também aquilo que se profere no campo 

do discurso, nomeando o bebê e seu entorno, poderá se instalar como marca.  

A forma como se constituirá esse endereçamento ao bebê está atravessada pelo 

desejo da mãe que, através da voz, passa sua textura, podendo fazer parte da inscrição de 

traços significantes para o sujeito. A passagem da voz comporta, assim, uma certa 

genealogia parental. 

Essa voz que passa pela mãe, esse Outro, deverá ser aceita e, em seguida, rejeitada 

para que, ao cair, o sujeito possa se apropriar da fala e continuar em um enlace com esse 

outro, agora como sujeito. Não havendo essa negação, o sujeito seria tomado pela voz do 

Outro sem escapatória, como nas alucinações. 

Há, portanto, que se ensurdecer diante da voz primordial para entrar na linguagem 

e na rede afetiva dos endereçamentos. Nesse sentido, como aponta Vivès, ao interpretar 

o grito puro do bebê e dar um significante àquele som, então jogado ao ar, a voz passaria 

a um segundo plano, criando um ponto surdo. Desta forma, ao ser significada por um 

Outro, a voz está perdida como objeto, sendo aquilo que cai na formação do significante. 

Esse ponto surdo, que opera velando a voz, ressoa no encontro analítico. O 

silêncio próprio a esse outro suposto não surdo que é o analista teria a possibilidade de 

pôr novamente em jogo o instante enigmático em que o sujeito adveio em sua relação 

com a voz do Outro (Vivès, 2018, p.23). 

Ao se endereçar ao analista, o analisante é acolhido por um silêncio necessário à 

escuta e, com isso, sente que tem algo a dizer. O silêncio do analista sustenta um laço 

discursivo, possibilitando a escuta não só da fala, mas também da voz, podendo fazer 

falar esse Outro. Se esse silêncio não é apenas o ato de se calar para acolher os 

significantes, sua diferença estaria na possibilidade de convocar uma fala que reverbere 

aquilo que se encontra antes do significante, permitindo ao ponto surdo ressoar e 

possibilitando uma abertura para que o sujeito acesse a própria voz. 

Alguns desses momentos, que se apresentam ao longo do processo analítico e 

dentro da relação transferencial, podem ter o efeito de tocar analista e analisando como 

um certo acontecimento. O que se encontra, ali, é uma voz que não é a sonora, mas aquilo 
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que está na base do que movimenta a transferência e propulsiona a fala. Esse lugar que o 

sujeito adquire na fala, sendo atravessado por marcas transgeracionais, pode aparecer na 

relação transferencial como pontos centrais que localizam a posição do sujeito e suas 

repetições.  

Desta forma, a transferência é aquilo que sustenta a ação da fala, assim como o 

terreno para a voz que sustenta a linguagem. 

* 

Uma boa forma de demostrar como o fenômeno da transferência se encaminha a 

partir de uma cena de endereçamento, pode ser encontrado no texto “O Banquete”, de 

Platão. 

A partir de uma transmissão oral, Platão relata o encontro entre homens 

intelectuais que são convidados para falar sobre o amor, numa espécie de jogo regrado e 

de elite. O ponto alto, para Lacan, se dá com a entrada de Alcebíades, bêbado e sem ser 

convidado, mudando o tom da fala e, inclusive, a regra do jogo: com sua entrada, passa-

se a se fazer um elogio não mais ao amor, mas a quem está à sua direita, propiciando a 

Alcebíades encaminhar sua declaração amorosa a Sócrates.  

O amor grego lança em jogo duas funções: a do érastès, aquele que ama, e a do 

érôménos, aquele que é amado. Ambas as posições comportam um não-saber: o amante 

não sabe o que lhe falta e o amado não sabe o que possui. O jogo entre elas movimentaria 

a busca ilusória por preencher uma falta, que cairia inevitavelmente em um logro. 

Sabemos que entre aquilo que falta ao amante e aquilo que supõe possuir o amado 

há sempre um descompasso, pois sendo a falta estrutural, não há um objeto que seja capaz 

de extingui-la. O amor seria uma resposta possível a esta hiância entre o desejo e o objeto, 

esse espaço vazio. 

* 

O elogio ao outro que se inicia a partir da entrada de Alcebíades se dá como 

metáfora do amor. Um elogio que visa ao objeto em sua essência e que comporta certa 

ambiguidade, já que é possível exaltar e desmascarar aquele de quem se fala. Em seu 

discurso, Sócrates aparece como aquele que tem um dom do saber e das palavras. Ele 

possuiria esse objeto precioso e indefinível, o objeto agalma. 

Se Alcebíades era, antes, amado de Sócrates (e isso todos sabiam), agora que ele 

se tornou alguém que deseja, Sócrates faz pouco caso de suas investidas. Como na cena 
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recortada por Lacan, em que a altas horas da madrugada, sob os lençóis, Alcebíades 

pergunta: “- Sócrates, está dormindo?”; ao que ele prontamente responde, “- De modo 

algum”. A ambiguidade das cenas beira sempre o risível, a comédia da vida cotidiana. 

Sócrates não dá andamento a metáfora do amor, não havendo uma alteração na 

economia do desejo, pois ele sabe que não possui este objeto tão essencial à articulação 

da relação amorosa. Resta a Alcebíades se desiludir, pois ali não há nada. Mas, mais do 

que isso, Sócrates aponta que todo o movimento do discurso de Alcebíades não se dirige 

apenas a ele, mas também a Agatão, na tentativa de torná-lo um objeto amado.  

Entrega-se, então, a uma leitura do movimento da fala de Alcebíades, da forma 

como ela se estruturou em seus pequenos intervalos e nos comentários laterais que davam 

o tom de seu endereçamento. Neste momento, diz Lacan, Sócrates faz uma interpretação. 

Algo que parte de uma posição de escuta, dos dados de realidade e daquilo que é acessório 

ao campo da fala, mas que não deixa de encorpá-la.  

Apesar de ser aquele que se recusa a entrar no jogo do amor, Sócrates continua a 

operar uma posição de amante, fazendo, logo em seguida, um elogio a Agatão. Talvez 

isso possa indicar que, embora Sócrates saiba sobre o amor, não passaria completamente 

ileso ao logro de seu jogo. 

* 

Para concluir, o que podemos recolher do diálogo entre Sócrates e Alcebíades em 

relação à transferência? 

Ao buscar um analista, o sujeito supõe que há ali um saber sobre seu sofrimento 

ao qual ele não tem acesso e, por isso, entrega sua fala na expectativa de encontrar esse 

saber. Desta forma, ao ser colocado na posição de sujeito suposto saber, o analista entra 

como Outro, portador da resposta, tido como aquele que possui o objeto. 

Não é à toa que há um certo espanto com a fala de Alcebíades, pois sua declaração 

de amor comporta uma confissão que o embaraça. Diante dos convidados à mesa, esse 

tribunal do Outro, Alcebíades revela que tentou fazer de Sócrates um objeto à sua mercê 

e que, neste caso, fracassou. Assim, se explicitaria a queda do Outro – “A”, em pequeno 

outro – “a”, aspecto que a função do amor sempre visa camuflar. Com tal queda, algo 

desse logro se desfaz. 
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O analista seria aquele que entra em uma relação de amor e pode escapar ao seu 

engano, pois não se identifica a esta posição de saber, mas faz uso dela como instrumento 

de sua prática. Dessa forma, a falta e o vazio se preservariam como ética de uma função. 

Ao entrar em análise, a demanda de cura do analisante se transforma em demanda 

de amor, para que, mais adiante, possa virar uma questão e convocar o analisante a querer 

saber sobre seu desejo. Nesta medida, o amor de transferência seria endereçado ao saber 

do analista.  

Se Sócrates recusa o lugar de érôménos, de ser desejável, o analista, por sua vez, 

se faz valer dessa ilusão para, a partir de sua presença silenciosa, lançar a busca do 

analisante para além dele como objeto. Assim, o sujeito poderá em análise passar a 

produzir os significantes de seu assujeitamento ao Outro.  

A estes significantes em que o sujeito insiste em se fiar, a voz pode se apresentar 

como o fundamento das marcas que traçam a relação ao Outro, no qual afetos, imagens e 

palavras fizeram corpo na experiência de entrada na linguagem. 

Dessa forma, os efeitos da análise incidem na relação do sujeito com a voz. Em 

transferência, o analisante poderá criar novas posições subjetivas e outros campos para 

sua enunciação.  

A relação de transferência seria, portanto, um terreno onde a fala pode se 

reinventar. Ao contar a própria história de outro lugar, abre-se um movimento de 

rememoração e reconstrução, que pode incluir em seu enredo algo da perda, da queda do 

Outro, e permitir, então, um acesso àquilo que se poderia nomear como voz própria. 
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