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Sempre quando vou falar sobre o tema da transferência em sala de aula, e aqui, 

estou me referindo ao ambiente universitário em cursos de graduação de Psicologia, uma 

pergunta se repete. E quando digo sempre, é sempre mesmo. A pergunta em jogo que 

sempre surge na boca de algum aluno é: “Professora, caso a gente não queira atender um 

paciente, a gente pode dizer isso pra ele e ir embora?” “Pode-se encaminhar pra um outro 

profissional professora ou somos obrigados a atender todo e qualquer sofrimento”? O 

caráter singelo da pergunta resvala em algumas moralidades necessárias instituídas no 

campo da psicologia (acolher universalmente) – e aí, estou me referindo a necessidade 

disso existir nesse campo específico (psicologia) que se diferencia da psicanálise e 

também a uma constatação que está na ocasião: é claro que de alguma transferência o 

analista irá fugir da raia. Nós analistas sabemos bem que nem todas transferências são 

suportáveis, podemos deixar pra conversar em um outro trabalho as mais insuportáveis 

para cada um de nós.  

Breuer foi o primeiro na história oficial a fugir da raia. Quem avisou ele da 

existência do amor na experiência clínica não foi Freud, foi a mulher de Breuer, Frau 

Breuer (Britton, 2012), que estava cheia de ciúmes (com toda razão) e diz pro seu 

parceiro: Você não está ficando tempo demais com aquela moça lá não? Breuer 

encontrava Anna O várias vezes por semana e falava muito dela pra sua esposa e o 

desfecho da sua fuga principal se dá quando a moça coloca em cena as dores abdominais 

e a frase: “Agora vai nascer o bebê de Dr. Breuer”. Eu não sei vocês, mas eu acho 

interessante essa história. Porque até hoje eu acho muito curiosa a ideia de que as nossas 

esposas e esposos sabem quando estamos indo empolgados um pouco demais para os 

nossos territórios clínicos.  É no mínimo divertido, quando um terceiro que não tem nada 

 
1 Psicanalista, psicóloga formada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), mestre em Psicologia 
Clínica pela Universidade de São Paulo (USP), Docente na Unisanta na baixada santista, membro do 
Instituto Vox de pesquisa em psicanálise, membro do laboratório de Psicanálise, Sociedade e Política da 
USP (PSOPOL) e da Tamuya (Escola de Educação Popular).  
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a ver com essa história toda nos dá essa notícia. Em outras palavras: se terceirizar 

direitinho, até a esposa e o esposo vira intervenção de supervisão.  

A temática da transferência apesar de muito tratada em livros, artigos e textos 

psicanalíticos porta sempre uma discussão um pouco delicada. Freud durante muito 

tempo olhou pra transferência como sinônimo de resistência – pra ele, em textos como 

“Estudos sobre a histeria” (1895/1996) e “Sobre o início do tratamento” (1913/2017) a 

transferência aparece como uma ação de repetição para o paciente “não querer saber nada 

disso”. Ou em termos lacanianos: pra persistir Ad aeternum na paixão da ignorância 

(Lacan (1953/1979). Essa paixão tem um caráter no mínimo duplo, ela é imprescindível 

para o processo analítico se instaurar, já que a ignorância é condição estrutural do falante 

impossibilitando qualquer direção em apostas neoliberais que giram em torno de “bancar 

a autoanálise”, contudo também pode persistir numa surdez tão decidida as manifestações 

do inconsciente amortecendo qualquer dimensão de movimento ou satisfação com essa 

experiência, nesse caso estamos no campo do limite e não do impasse. Quando Freud 

(1895/1996) investiu na transferência como resistência, na transferência como obstáculo, 

ou “Falsa conexão”, a via encontrada era sempre fazer questão de lembrar ao paciente 

que o analista não é aquilo que o paciente supõe que é (papai, mamãe, titio, cachorro, 

policial, etc.). Depois Freud (1915/2010) vai mudando um pouco do tom, ele inclui a 

transferência como um acontecimento necessário para a experiência clínica utilizando-se 

da metáfora do químico para defender o “campo de periculosidade indispensável (campo 

dos afetos)” que o psicanalista corre o risco no seu ofício, demonstrando extrema irritação 

com seus adversários intelectuais que consideravam a “psicanálise uma técnica perigosa 

e anticientífica”. Trago nesse instante as palavras do autor: 

Os leigos, de cuja atitude ante a psicanálise falei no princípio, sem 
dúvida verão nessas discussões sobre o amor de transferência uma 
oportunidade de chamar a atenção do mundo para o perigo desse 
método terapêutico. O psicanalista sabe que trabalha com as energias 
mais explosivas e que necessita da cautela e escrupulosidade de um 
químico. Mas alguma vez se proibiu aos químicos de lidar com 
materiais explosivos, perigosos, é certo, mas indispensáveis em sua 
eficácia? (Freud, 1915/2010) 

 

A estratégia freudiana de resposta aos médicos da época foi, no mínimo, honesta 

por escolher não denegar um “osso do ofício” de uma ética de escuta que se instaurava 
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no Ocidente: as periculosidades envolvidas no processo transferencial disparadas pelo 

convite à associação livre e é a partir desse ponto que vou trabalhar agora, lançando mão 

de um “fenômeno social” que adentrou o território da clínica.  

 As mensagens de whatsapp chegam; o apelo é explícito: “procuro uma analista 

negra que possa me atender, me deram seu número, como funciona seu atendimento”? 

Olá, me passaram seu número, estou procurando uma analista lésbica que entenda de 

questões LGBT, quanto é o valor da sua consulta? Olá, você poderia me indicar um 

analista trans-homem de confiança, me disseram que talvez você tenha alguma indicação. 

Olá, meu nome é Joaquim e eu procuro uma analista que seja “de esquerda” e aceite valor 

social, você tem algum horário? Eu poderia citar vários exemplos de apelos dessa ordem 

surgidos nas procuras de atendimentos e, quando fui conversar com outros amigos 

analistas, eles me dizem o mesmo: sim, vários casos estão chegando com esses signos 

nesses apelos, apelo no mínimo interpelante que nos faz considerar os aspectos 

transferenciais aí em jogo. 

 Um caminho rasteiro e simplório para analisar um fenômeno como esse seria 

através do lançamento da carta curinga do “identitarismo2”, dizendo que esses pedidos 

são explicitações do endereçamento de uma época aonde prepondera uma sociabilidade 

preponderantemente regida pelo registro imaginário, aonde a soberania do Eu impede 

qualquer laço social digno da dimensão de alteridade e que, diante disso, vale escutar de 

que demanda trata cada apelo desses, não tomando a clínica como um campo de 

acolhimento das sarjetas do mundo, nem de mistura de significações que vêm de outros 

campos de saberes, limpando palavras como gênero, classe, identidade do escopo 

psicanalítico e fidelizando aquilo que supostamente e unicamente interessaria a 

psicanálise: sexuação, identificação (Lacan, 1961/2003) e proletariado generalizado 

(Lacan, 1974). Caminho esse comum, compreensível na sua função e em termos de 

conteúdo inclusive satisfatório, mas que pretendo não tomá-lo por considerá-lo anti-

antropofágico. Inclusive em relação a isso, deixo sugerido uma performance da Lia , 

disponível na plataforma youtube intitulada: Baba Antropofágica. É uma belíssima 

performance. Além disso, importante lembrar que curinga etimologicamente vem do 

termo quimbundo curinga, que significa matar, identitarismo surge assim, em muitos 

 
2 Sugiro uma leitura do texto disponível na revista Piauí de Acauam Oliveira intitulado “Sobre cegueira 
racial e objetos brancos não-identificados (2022). 
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debates, como uma carta curinga com função de matar o debate, quando esse  começa a 

tensionar as fronteiras; quando se apresenta ali um campo de encruzilhadas3, lança-se a 

carta curinga, essa que serve pra qualquer jogada e o jogador sempre se apresenta em 

vantagem portando a mesma.  

Diante disso, uma breve retomada ao seminário 8 de Lacan, seminário esse 

trabalhado no Vox no ano de 2021 num contexto de pandemia do Coronavírus, aonde 

quem ocupa a presidência da república é um político chamado Jair Messias Bolsonaro 

e por falar em amor, deixo aqui uma frase do mesmo, dita no ano de 2018: “matar é um 

gesto de amor”4. Essa frase nos servirá mais à frente.  

É a partir da retomada do texto do Banquete de Platão que Lacan (1960/1992) irá 

abordar a transferência no seminário 8. O psicanalista escolhe abordar esse tema a partir 

de uma cerimônia realizada por homens gregos em comemoração ao concurso de tragédia 

ganho por Agatão. Essa cerimônia não se dá sem regras, além de se tratar de  um espécie 

de rito, simpósio, aonde um conjunto de homens irão fazer o seu discurso sobre o amor, 

o acordo a priori era o seguinte: “cada um dê sua quota, sob forma de uma pequena 

contribuição, que consiste num discurso pautado sobre um tema” , o amor, (p. 33)  e a 

regra é: não vir bêbado, nem beber demais aqui. Note: é uma regra pra abstinência 

alcoólica. E não é qualquer abstinência. Vocês devem saber por onde circula alguns 

clichês em torno do álcool na nossa cultura: “se beber, não ligue pra ele, não seja patética 

amiga”. “Se ele chegar bêbado vá pra casa da vizinha, ele bêbado você sabe que 

enlouquece de ciúme, não fique por lá”. Além de alguns pacientes, que, de vez em 

quando, aparecem na sessão alcoolizados (ou mandam mensagem de whatsapp 

alcoolizados) e dizem algumas coisas exageradas por lá. Ou seja, o álcool tem intimidade 

com certo caráter obsceno do amor, era essa então a proibição que estava em jogo nessa 

proposta: tentar coibir o amor de entrar em ato? 

A chegada de Alcebíades decepciona o combinado. Não bastasse chegar 

embriagado, ele chega gritando e dirige um elogio ao Sócrates (ao vizinho) e não 

exatamente ao amor. Na porta, quando pergunta se vai deixá-lo entrar, muda as condições 

 
3 “Encruzilhada no sentido afro-brasileiro, em termos de Exu, não como fim do caminho, mas como abertura 
ambígua, oxímora, contraditória, de horizontes possíveis” (Faustino, 2021) saber de fresta, saber que opera 
nos vazios deixados.  
4 Recuperado de: <https://www.revistaamalgama.com.br/05/2018/jair-bolsonaro-matar-gesto-de-amor/> 
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dos combinados: “Estais a rir, porque me vedes embriagado? Podeis rir, pois sei que digo 

a verdade! Mas dizei logo: Posso entrar ou não? Bebereis comigo ou não, são estas as 

condições” (p. 69). Lacan (1960/1992) dará um destaque para esse personagem no 

banquete, trazendo a presença dele na relação com Sócrates como a instauração da 

“metáfora amorosa”, Alcebíades avistando o agalma de Sócrates e solicitando seu amor 

e Sócrates apontando que esse objeto está para além da sua pessoa. Sócrates, nesse 

aspecto, é mais freudiano que lacaniano já que diz: “não é aqui, não é comigo, é lá, é no 

Agatão”. Não será coincidência que, mais a frente, Lacan o taxará de histérico. Lacan 

pode até ter flertado com a ideia de um Sócrates como “primeiro analista”, mas soube 

bem que nada mais que antianalítico (mas ainda assim potente na possibilidade de mover 

com a falta) do que alguém que tira o corpo fora. Sócrates tirou o corpo fora.  

Nessa imagem trazida por Lacan (1960/1992), temos dois pontos: 1) A 

transferência se instaura no campo do engano. 2) Na transferência, se instaura uma 

mecânica do poder (Safatle, 2017), aonde se anula qualquer possibilidade de análise, se 

aquele que ocupa a função de analista recursar-se a essa mecânica. Já que: demandar amor 

é também demandar determinadas distribuições de poder. As estruturas clínicas farão 

isso, cada uma a seu modo.  

Após essa tomada ao texto lacaniano, um retorno: do que se trataria então esses 

apelos trazidos acima? Do pedido de uma analista lésbica, de esquerda e negra? Como 

interpretar e manejar apelos dessa ordem? Um primeiro tempo de suposição (e aí estamos 

no campo da significação):  a necessidade de supor um analista seguro.  Supor um 

analista que não violente, de novo. Supor um analista avisado de que determinadas 

discriminações, preconceitos, violências não são apenas elementos acessórios daquela 

experiência subjetiva, mas elementos fundantes, estruturais, por isso, não seria em vão 

haver tantos autores (Grada Kilomba, Frantz Fanon, Isildinha Batista, Neusa Santos, Lelia 

Gonzales e companheiros) que pesquisaram sobre a constituição do sujeito, levando em 

conta noções como estádio do espelho, ideal de eu, identificação articuladas à cor da pele 

de um corpo, sem jogar fora uma preocupação com a dimensão universal da experiência 

de se constituir enquanto gente.  Se Lacan (1953/1998) pontua a renúncia da prática 

analítica, aqueles que não conseguirem alcançar em seu horizonte a subjetividade da 

época, se faz possível escutar através desses pedidos, uma esperança, (que sabemos que 

jamais estará garantida de antemão, independentemente da cor, da orientação sexual ou 
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da ideologia da pessoa do analista) que envolve: uma escuta flutuantemente não 

homofóbica, um ouvido não ensurdecido para as especificidades envolvidas no laço, 

quando se circula por um corpo preto, e um analista que não desprezará rapidamente a 

função da militância na vida de um sujeito sem antecipar rápido demais isso como 

sinônimo de “apagamento de si em nome da massa”. Eu sei que são coisas que parecem 

óbvias, parece o “óbvio do babá” da clínica, mas, num país como o Brasil, não devemos 

jamais partir do óbvio como posto de saída. É sempre um se deparar com ter que lembrar 

que a roda foi inventada de novo e de novo. Afinal, a fome nesse território nunca foi 

embora. Nem o analfabetismo.  

Apelos como esse são apelos que escancaram a dimensão política que a escuta 

psicanalítica está fadada a reaver, principalmente quando se trata de um território aonde 

laços de colonização se reatualizam de maneiras diversas (seja pela via da divisão binária 

entre a eleição do bárbaro x civilizado, pela tomada de determinados corpos como 

propriedade privada, pela espoliação, pela definição de quem é considerado humano, 

quem não ou pela negação de determinadas particularidades em nome de um universal 

eurocêntrico pré-determinado) (Fanon, 2008). Contudo, é preciso avançar. Apesar dos 

apelos poderem conter um mesmo conteúdo explícito, uma mesma frase pode indicar um 

apelo produzido a partir de uma transferência imaginária ou uma transferência simbólica 

que se mostra a partir da abertura do porque essa “x característica” seria imprescindível 

para aquele sujeito procurar um analista. O que digo: um mesmo apelo se faz por 

suposições extremamente distintas.  Na transferência simbólica, um significante qualquer 

do analista é tomado na construção da suposição de saber (Lacan, 1967/2003), melhor 

dizendo,  não se trata do significante que o analista se representa, mas um significante 

qualquer que é ‘roubado’, pego pelo paciente, que o analisante vai atribuir um saber 

suposto, incluindo muitas vezes ditos como “você que sabe destas coisas”; estas coisas 

pode se tratar de algo como: suponho em você um saber sobre a morte, por você ser uma 

pessoa negra. Ou um saber sobre o sexo, por saber que você se relaciona com mulheres.  

E dali questão sobre o amar uma mulher vinda disso. 
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Essa suposição pode vir antes da sentada do paciente na nossa poltrona e aparecer 

só depois, a partir de uma leitura retroativa. Já no que toca a transferência imaginária, 

falamos daquela que faz agir o eu ideal: amor, ódio, admirações e suposições eloquentes 

muito propícias a serem disparadas após o candidato a análise ter visto uma palestra do 

analista em algum espaço público, por exemplo. Aí, não é o campo da investigação que 

está em jogo, mas o campo da convicção. Amor, amorzão mesmo. Vocês sabem o 

verdadeiro inferno que uma demanda de amor pode produzir após alguém nos assistir em 

uma palestra. Inferno esse dos bons, que escancara a posição fantasmática de alguns 

pacientes.  Essa transferência imaginária pode ou não virar outra coisa.  

Termino este trabalho, tomando emprestado o experimento conceitual de Deivison 

Faustino chamado “mal estar colonial” para pensar os fenômenos da transferência na 

clínica psicanalítica. Mal estar que não está pautado pela perspectiva dos pactos 

civilizatórios, mas do rompimento da própria possibilidade de pactuar reservados a 

determinados sujeitos. Fenômenos esses que vão emergir em laços de desconfiança com 

o analista em que não se circunscreve por funcionamentos subjetivos paranoicos, em 

pedidos de reconhecimento da condição de espoliação do sujeito no laço que não se baliza 

por alguém que está convidando o analista a fazer a relação sexual para uma fixação de 

gozo e tomada de conhecimentos intelectuais de determinados conteúdos da história 

social que irão mobilizar no paciente questões sobre o sexo, a morte e o amor.  O que 

considero aqui é que os contextos da cultura vão renovar os apelos produzidos na 

transferência e que a suposição de um analista “seguro” não parece ser pouca coisa numa 

conjuntura aonde determinados sujeitos precisam lançar mão cotidianamente de 

determinadas afirmações de si para poderem garantir a sua existência.  
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