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O conceito de transferência em Freud e no Seminário 8 de Lacan 

  

Tânia Pachione 

 

Introdução 

O conceito de transferência é amplamente utilizado em outros campos e em 

sentidos muito gerais não sendo exclusivo da psicanálise. Neste trabalho, o foco será 

como a transferência foi sendo utilizada desde o início da criação da psicanálise por 

Sigmund Freud na prática clínica e seu manejo. Percorrerei alguns dos textos deste autor 

para iniciar uma reflexão.  

Outros autores e escolas psicanalíticas também abordaram este conceito. Neste 

trabalho, o foco será Jacques Lacan, que retoma e aprofunda o conceito de transferência 

tendo como pano de fundo o livro O Banquete de Platão que, através dos diálogos dos 

discípulos de Sócrates, tem como tema: O que é o amor? 

A questão, após percorrer a teoria de Freud e Lacan, é destacar em cada autor 

como a transferência foi sendo utilizada e manejada na clínica e se há diferença nesse 

manejo, pois ambas partem do amor de transferência. 

  

O conceito de transferência em Freud 

Em 1888, Freud, com formação médica, descreve o sintoma histérico para o 

dicionário médico de Villaret e utiliza o termo transferência para designar o deslocamento 

do sintoma histérico de um lugar do corpo para outro.  

Em seu trabalho inaugural sobre os sonhos, no livro Interpretação dos Sonhos, 

(Freud, 1900/1996), refere-se à transferência como sendo uma forma de deslocamento 

em que os desejos inconscientes recalcados e de conteúdos infantis encontram no pré-

consciente representantes de restos diurnos do dia anterior, conteúdo latente, que se ligam 

e se transformam em conteúdo manifesto, material trabalhado na experiência analítica 

dos neuróticos.  

O atendimento médico feito pelo Dr. Josef Breuer (1880-82) da jovem Bertha 

Pappenheim, conhecido como o caso Anna Ó, é considerado fundador da psicanálise após 
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a publicação por Freud em 1895. Trata-se de uma jovem que sofria de histeria e nos dá a 

noção do que hoje é a transferência. Anna Ó é tratada pelo método da hipnose onde, além 

dos processos conscientes, observam-se processos inconscientes. No decorrer dos 

atendimentos por Breuer e pelo método da associação livre, a paciente traz relatos dos 

sonhos, da sexualidade infantil, assim como o complexo de Édipo. 

Breuer observa que, a partir dos relatos e da persistência em obrigá-la a falar a 

respeito do que a ofendia e com atendimentos em alguns períodos diários e frequentes, a 

inibição desaparecia após a fala. As imagens antes assustadoras, após serem verbalizadas, 

geravam intenso alívio à paciente. Ela nomeia esse método “talking cure” e Breuer 

confirma que seus complexos eram eliminados ao receberem expressão verbal durante a 

hipnose.  

Ernest Jones relata, na biografia de Freud, que “a paciente de súbito manifestou a 

Breuer a presença de uma forte transferência positiva não analisada, de natureza 

inconfundivelmente sexual” (Freud, 1893/1996. p.75). 

Nesta mesma perspectiva, pode-se retomar o caso Dora atendido por Freud, em 

que o papel da transferência é crucial para o caso. Freud diz: “não consegui dominar a 

tempo a transferência” (Freud, 1905[1901]. p.113), pois não percebe que a interrupção da 

análise se deu em virtude de dizer a Dora que ela estava apaixonada pelo Sr. K e não ter 

atribuído o seu desejo à Sra. K e que o Sr. K representava o eu de Dora.  

Ao rever o caso da jovem homossexual, atendida por Freud, observa-se que a 

transferência teve um desfecho similar na não interpretação, produzindo acting-out da 

jovem, pois a jovem, na experiência analítica, traz uma série de sonhos onde o desejo de 

ser amada por um homem e ter filhos são relatados a Freud. Isso diz da dimensão 

transferencial, porém ele atribui a produção desses sonhos à intenção de agradá-lo. Freud 

não denuncia o caráter imaginário do sonho e não assume o lugar de articulação simbólica 

junto ao paciente para o trabalho analítico: “na realidade, ela me transferira o abrangente 

repúdio dos homens que a dominara desde o desapontamento sofrido com o pai” (Freud, 

1920/1996, p.175).  

A partir da clínica, Freud percorre em vários textos a formulação do que é a 

transferência através do amor, da sexualidade e do complexo de Édipo. Inicia com o texto: 

“Um tipo especial de escolha de objeto feito pelos homens” (Contribuições à psicologia 

do amor I), (Freud, 1910/1996), onde para o homem a escolha do objeto sexual se faz por 
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uma série de condições necessárias ao amor, como a inclusão real ou imaginária de uma 

terceira pessoa identificada como rival e hostil; em outros, com amante para salvar a 

mulher e protegê-la quando se trata de prostitutas. Elenca que estas pré-condições são 

atribuídas à fixação infantil de sentimentos amorosos pela mãe e rivalidade pelo pai.  

No texto “Sobre a tendência universal à depreciação na esfera do amor” 

(Contribuições à psicologia do amor II), (Freud, 1912/1996), ele aborda a impotência 

psíquica ocorrida pela fixação incestuosa na mãe ou na irmã e que nunca foi resolvida, 

acarretando um desvio de seus objetivos sexuais, levando, muitas vezes, à frigidez 

feminina e à depreciação do objeto pelo homem, ligados intimamente à proibição e à 

sexualidade. 

Avança dizendo que a transferência se dá como um método de conduzir a 

experiência analítica através da reminiscência da vida erótica quando dos primeiros anos 

de vida do analisando, pois nem toda libido é satisfeita e dirigida para a realidade e a 

consciência, ficando parte inconsciente, o que se observa nos relatos dos sonhos e 

fantasias. Este impulso libidinal que se acha parcialmente insatisfeito dirige-se à figura 

do analista. O analista será incluído nas imagos paternas e fraternas da vida psíquica do 

analisando através de ideias conscientes e inconscientes, elaboração presente no texto “A 

dinâmica da Transferência” (Freud, 1912/1996).  

Nesse mesmo texto, Freud alerta que a análise trabalha com essas imagos infantis 

do analisando e, neste momento, diz que passa a segui-las e torná-las acessível à 

consciência. Este movimento mobiliza resistências que se evidenciam pela transferência 

positiva, onde observamos impulsos amorosos e amistosos ou impulsos hostis ao analista 

pela transferência negativa. Independentemente do tipo de resistência, gerada 

inconscientemente, é através destas que o analista atua remontando ao estado de prontidão 

da libido que conservou imagos infantis: “esta luta entre o médico e o paciente, entre o 

intelecto e a vida instintual, entre a compreensão e a procura de ação, é travada, quase 

exclusivamente nos fenômenos de transferência” (Ibid., p.119) e, através da análise, pode-

se ter a “cura permanente da neurose” (Ibid., p.119). 

A partir da clínica, Freud escreve o texto “Observações sobre o amor 

transferencial” (Novas recomendações sobre a técnica da psicanálise III), (Freud, 

(1915[1914]), onde traz o manejo frente ao apaixonamento no setting e orienta o analista 

que a recusa deste enamoramento não produz elaboração ao analisando e que o analista 
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tem que ter claro que não se refere à sua pessoa e, sim, à situação transferencial do setting. 

Para a continuidade do trabalho, deve o analista remontar às origens inconscientes do 

conteúdo erótico através de suas fantasias, tornando-as conscientes e desvendando a 

escolha objetal infantil e as respectivas fantasias criadas ao redor deste objeto para que 

sejam manejados no setting. 

O manejo é descrito na “Conferência XXVII – Transferência”, onde “superamos 

a transferência mostrando ao paciente que seus sentimentos não se originaram da situação 

atual e não se aplicam à pessoa do médico, mas sim que eles estão reprimindo algo que 

aconteceu anteriormente. Desse modo, obrigamo-lo a transformar a repetição em 

lembrança”. (Freud, 1916/1996, pp. 444-445). Agora, ocupa-se de uma neurose de 

transferência que foi criada e transformada no setting em detrimento da neurose anterior, 

possibilitando eliminar os impulsos pulsionais reprimidos em sua relação com o analista 

e tornando-se uma pessoa normal após este se retirar da análise. 

 

Lacan - Seminário 8 – a transferência 

 Desde o início da obra, Lacan desenvolve o conceito de transferência, o que se 

pode recolher a partir do Seminário 1 - Os escritos técnicos de Freud, onde fala da 

importância da palavra na transferência como sendo um meio de ser reconhecido a partir 

de um outro que a reconhece e mostra a “distinção destes dois planos, deslocar o 

imaginário e o real” (Lacan, 1953-1954/2009. p. 312). 

No Seminário 7 – As formações do inconsciente, diferencia demanda de 

transferência já como uma “possibilidade de uma outra articulação significante, diferente 

da que encerra o sujeito na demanda” (Lacan, 1957-1958. p.441). 

Em 1960, no Seminário 8 - A transferência, busca dialogar com o texto de Platão, 

O Banquete onde o tema da cerimônia é refletir sobre o que é o amor? 

Sócrates está presente na casa de Agatão, juntamente com vários de seus 

discípulos e amantes, e parte-se do princípio de que, diante da desenvoltura que tem com 

os mais jovens no âmbito do amor e da conquista, ele tem a definição do amor grego dos 

belos rapazes. É através desses dois pares neutros no gênero masculino que Lacan articula 

as posições do amante, ératès, e do amado, érôménos.  
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Nos seminários anteriores, depreende “claramente o amante como o sujeito do 

desejo – e o amado como aquele que, nesse par, é o único a ter alguma coisa” (Lacan, 

1960-61/2010. p.50), a questão é saber se aquilo que o outro tem é o que falta ao outro, 

sujeito do desejo. É nesta busca, neste engodo entre o que eu desejo e vou em busca desse 

objeto faltoso e inadequado, que tenho a metáfora do amor; daí, tem-se a diferenciação 

entre transferência e amor. Lacan aborda a relação do analisando com o analista através 

da transferência, que, muitas vezes, é confundida com amor, pois o que falta a um não é 

o que está escondido no outro. 

A palavra grega agalma é utilizada por Lacan para dizer deste objeto parcial 

faltoso que o amado busca no amante; quer assegurar-se de que há este objeto desejante, 

precioso, único, cujo brilho o atrai e lhe causa a completude, objeto presente em toda 

relação amorosa, “este objeto que aprendemos a demarcar na experiência analítica” (ibid., 

p. 189).  

Retornar ao Banquete e dar ênfase ao personagem Alcebíades em seu diálogo com 

Sócrates faz avançar as elaborações sobre a transferência. Alcebíades já sabe que Sócrates 

é esse objeto indefinível e precioso que capturou seu desejo, mas não sabe se Sócrates o 

deseja da mesma forma. Sócrates recusa-se a entrar no jogo, porque nesse engodo ele 

sabe do jogo do amor e sabe que ele não ama: “aqui onde você vê alguma coisa, eu não 

sou nada” (ibid., p.197). 

Sócrates recusa mostrar a Alcebíades a metáfora do amor, “na medida que 

Sócrates se admitiria como amado e, direi mais, se admitiria como amado 

inconscientemente. Mas é justamente porque Sócrates sabe que ele se recusa a ter sido, 

sob qualquer título, justificado ou injustificável, érôménos, o desejável, aquele que é 

digno de ser amado” (ibid., pp. 197-198), não se dá a substituição do amado pelo amante, 

porque Sócrates sabe que “nada há que seja amável nele” (ibid., p. 198). 

É dessa posição que Lacan aproxima a experiência analítica da posição de 

Sócrates, pois coloca-se como incapaz de mostrar a Alcebíades seus sinais desejantes: “é 

na medida em que recusa ter sido ele mesmo, de alguma forma, um objeto digno do desejo 

de Alcebíades – nem do desejo de qualquer outro” (ibid., p. 199) que podemos derivar a 

posição do analista no setting. 

Lacan retoma as elaborações quando da construção do grafo do desejo, para situar 

a posição do sujeito como suporte do significante frente às duas cadeias significantes. 
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Relembra que a cadeia significante inferior constitutiva da fala, do enunciado, somente 

se faz pelo deslizamento metonímico e que o sujeito se submete a esta e tem sua marca 

na cadeia significante inconsciente. Todos os elementos desta cadeia podem ser tomados 

como equivalentes uns aos outros, porém, em determinado momento, um elemento pode 

destacar-se e ter um valor diferenciado, uma metáfora se faz na cadeia superior, a da 

enunciação. 

Este elemento que se destaca é este objeto ao qual o sujeito se dirige passando a 

ter um valor de objeto privilegiado, que paralisa o deslizamento metonímico. “O próprio 

sujeito se reconhece ali como detido (...). Essa função privilegiada, nós a chamamos a 

(objeto a). E é na medida em que o sujeito se identifica à fantasia fundamental que o 

desejo como tal assume consistência, (...) que ele se coloca no sujeito como desejo do 

Outro, grande A” (ibid., pp.214-215, gripo nosso). 

É a partir do lugar terceiro, do Outro, dado pela linguagem, que a “questão é 

formulada ao Outro, quanto ao que ele pode nos dar e ao que tem para nos responder, que 

se liga o amor como tal” (ibid., p. 215).  

É nesta dialética que está o engodo, pois é deste lugar que o sujeito espera uma 

resposta do Outro. A resposta pode se fazer através da demanda de amor, pois é 

constitutiva e primária e tem-se a ilusão de garantia em ser amado pelo outro; há um lugar 

definido e estático ou podemos nos aventurar em busca de resposta mais-além dessa 

demanda de amor, em busca do desejo. 

É neste ponto que o lugar do Outro não é o amor, mas algo que o representa, “algo 

que é da natureza do objeto” (ibid., p. 215) e está no mais-além na natureza do desejo que 

é um objeto, não um sujeito. O objeto é supervalorizado e faz o sujeito advir como sujeito 

no desejo. 

É através dos discursos presentes no Banquete feitos por cada discípulo sobre o 

amor, que o interesse de Lacan é mobilizado pelo que está implícito nesses discursos, não 

o que se fala neles, não é o amor, mas o amor marcado pela falta, presente no discurso 

entre Alcebíades e Sócrates. 

A falta identificada em Alcebíades é lançada por Sócrates em direção a Agatão, a 

um terceiro. Lacan diz que “é na medida em que não sabe o que Sócrates deseja, e que é 

o desejo do Outro, é nessa medida que Alcebíades é possuído, pelo que?  - por um amor 
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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). 

É a partir da posição do sujeito diante do objeto que se faz a experiência analítica 

estruturar-se frente à posição de dois desejos: a situação do analisando na presença do 

analista e do analista. E, para transcorrer analiticamente o trabalho, o analista precisa 

ocupar uma posição em relação ao seu desejo que engaje o analisando em saber o que ele 

quer, ou seja, remete ao “Che vuoi?”, “O que você quer?” do grafo.  

 

Considerações finais 

Remeter à conceituação da transferência em Freud e Lacan pôde aproximar o amor 

em ambas as teorias como necessário para advir o sujeito. Nós nos constituímos 

narcisicamente pelo desejo parental em Freud e pela leitura do estádio do espelho pelo 

desejo do Outro em Lacan. O investimento amoroso é constitutivo. 

A diferenciação ocorre a partir do manejo na transferência do amor na experiência 

analítica em Freud e Lacan. 

Freud salienta que a transferência é uma repetição, reprodução de experiências 

passadas de caráter infantil incestuoso e recalcada com relação às figuras parentais e 

atualizadas na experiência analítica, onde o analista pode dissolver esse amor do passado. 

Que a partir da intepretação na transferência da repetição e rememoração do analisando 

estas tornam-se conscientes fazendo parte da realidade, portanto, integrada à vida normal 

e o analisando curar-se de sua neurose atual. 

Lacan enfatiza que o amor de transferência é uma via possível de passagem para 

o desejo e que a transferência põe em causa o amor pela criação, pela reinvenção da 

posição de objeto amado para objeto desejante em análise. A partir do objeto agalma o 

sujeito pode investir no analista para transpor o amor e dirigir-se ao desejo pela falta ali 

instituída. O analista como objeto remete o analisando ao desejo do Outro, como enigma 

para que possa lidar com a falta em direção ao desejo do sujeito.  

A partir da releitura de Lacan, depreende-se que a repetição das experiências 

referidas às figuras parentais acontece na análise, mas não são tratáveis na análise pela 

conscientização dessas lembranças trazidas à realidade pela interpretação do analista; é 
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necessário uma criação, um investimento numa nova posição do sujeito frente ao seu 

desejo, agora como falta-a-ser.  
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