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Transferência, pagamento e fracasso 

 

Luiz Eduardo de V. Moreira 

 

No agrupamento de textos conhecidos como “artigos sobre técnica”, escritos entre 

1911 e 1915, Freud aborda tanto o tema da transferência (“A dinâmica da transferência”, 

1912, “Observações sobre o amor de transferência”, 1915) quanto a questão do 

pagamento (“O início do tratamento”, 1913). Interessa, para nós, notar como estas duas 

questões não aparecem, no entanto, no mesmo texto. Um argumento poderia ser feito no 

sentido de que, se o próprio Freud não articulou ou enlaçou as duas questões, mesmo com 

a proximidade ou vizinhança delas, observadas nesse conjunto de textos, é porque elas 

não devem ser misturadas. Haveria o manejo da transferência, de um lado, e o manejo do 

pagamento, de outro, sem que se confundissem. Magister dixit. 

Essa posição encontraria eco uma guerra mundial depois, quando os psicanalistas 

podem novamente se reunir em um congresso. Em sua apresentação em Budapeste, 

publicada no ano seguinte (“Caminhos da terapia psicanalítica”, 1919), Freud está às 

voltas, mais uma vez, com um debate sobre técnica psicanalítica – a questão da “técnica 

ativa”, tal como proposta por Sándor Ferenczi –, debate este que o leva a definir quais as 

margens da “verdadeira” psicanálise. Em outras palavras, quais modificações técnicas 

garantem a permanência de um núcleo conceitual e técnico que caracterizaria a 

psicanálise como método e tratamento, sem a distorcer. 

É nesse texto que encontramos uma discussão sobre a necessidade de mudar a 

técnica em função do quadro psicopatológico a ser tratado, numa comparação entre 

histeria e fobia. E é nesse texto que também encontramos, até onde sei, a única sugestão 

de mudança da técnica, não em função do quadro psicopatológico, mas de uma situação 

social e política – numa Europa arrasada economicamente pela guerra e num mundo com 

abundância de miséria neurótica, a mistura do ouro puro da psicanálise com o cobre da 

sugestão direta e, quiçá, mesmo a hipnose. Notemos como essa mudança técnica encontra 

seu ponto de apoio na ideia de tratamentos gratuitos. De um lado, portanto, mudanças 

técnicas em função da transferência (histérica ou fóbica); de outro, mudanças técnicas em 

função da questão do pagamento ou, mais exatamente, sua (suposta) ausência. O texto 
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encerra afirmando que as partes mais eficientes dessa psicoterapia para o povo são aquelas 

“tomadas da psicanálise rigorosa e não tendenciosa” (p. 292). 

Nesse ponto, não seria de todo inútil voltarmos ao termo transferência em seu 

original alemão, Übertragung. Os dicionários trazem como primeira acepção do verbo 

übertragen “levar de um lugar a outro (sem mudança da forma exterior)”, mas, logo em 

seguida, “transferir uma soma de dinheiro para outra conta”. Transferir como 

deslocamento, portanto, mas também transcrever, traduzir, transmitir como emissão 

radiofônica ou televisiva, ou mesmo uma doença. Substantivado, o termo é definido como 

transmissão, transferência, transcrição, tradução, aplicação. Percebemos, então, como a 

questão do pagamento está ali, na vizinhança da acepção utilizada por Freud. Tanto mais 

interessante quando também sabemos que no texto sobre o início do tratamento, com uma 

seção inteiramente dedicada à questão da necessidade da presença de honorários para o 

avanço do processo terapêutico, a questão da transferência não comparece. (Notemos, no 

entanto, como esse mesmo expediente revela por vezes um quadro oposto, qual seja, ali 

onde pensamos encontrar mais termos econômicos tem-se, na verdade, coisa distinta: o 

termo investimento, em português, remete imediatamente ao campo econômico ou 

financeiro. No entanto, o termo alemão que ele traduz, Besetzung, não está nesse campo 

de sentido na língua original). 

É certo que a teoria freudiana sobre dinheiro não ajuda a resolver os impasses 

colocados pela questão do pagamento de uma análise considerando a transferência. 

Baseada numa teoria do simbolismo que justifica a famosa equivalência entre fezes e 

dinheiro ou ouro a partir de ditos populares e folclore, ela encontra sua plena justificação 

nos casos de neurose obsessiva relatados por Freud, o Homem dos Ratos e o Homem dos 

Lobos, junto com as noções de caráter anal e fixação anal. 

Do ponto de vista da relação entre transferência e pagamento, é este o solo 

freudiano em que o seminário de Lacan sobre a transferência cairá. Mas, falando de 

transferência, tampouco nos parece descabido retomar brevemente o contexto em que este 

seminário acontece, entre os dias 16 de novembro de 1960 e 21 de junho de 1961. Logo 

após o seminário sobre a ética da psicanálise e seguido pelo dedicado às identificações, o 

movimento psicanalítico francês está às voltas com os primeiros resultados da Comissão 

Turquet, instalada em julho de 1959 pela Associação Psicanalítica Internacional para 

avaliar a aprovação da adesão da Sociedade Francesa de Psicanálise, à qual pertence 
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Lacan. Em agosto de 1961, logo após o fim do seminário em tela, ela expede a 

“recomendação de Edimburgo”, que prevê que as análises didáticas deveriam acontecer 

pelo menos quatro vezes por semana, com sessões de ao menos quarenta e cinco minutos, 

e tanto Lacan quanto Dolto deveriam se afastar das atividades de ensino e não iniciar 

nenhuma nova análise didática ou “de controle” (supervisão). Sabemos que esse processo 

de avaliação irá se encerrar com aquilo que Lacan chamou de sua excomunhão: sua 

exclusão da lista de analistas didatas em julho de 1963 (a chamada “diretiva de 

Estocolmo”), confirmada por uma assembleia da SFP em 19 novembro de 1963, um dia 

antes da única lição do seminário “Os nomes-do-pai”. Entre ética, transferência e 

identificação, Lacan estará às voltas com como ser psicanalista ao ser excluído da 

instituição fundada por Freud para garantir a psicanálise, se não a regular de todo. Uma 

transferência com Freud, uma filiação à tradição (e aí temos os comentários de uma vasta 

literatura psicanalítica, de autores mais ou menos renomados, mas sobretudo Klein, além, 

claro, do alemão de Freud), mas também todo um conjunto de proposições e formulações 

teóricas que recolocam a questão da formação e de “ser” psicanalista: o desejo. 

Passemos, agora, aos movimentos teóricos que Lacan faz, com e partir de Freud, 

nas questões que nos interessam aqui. Se podemos considerar que a teoria do simbolismo 

em jogo na obra freudiana encontra sua forma teórica mais bem acabada na produção de 

Ernest Jones, como parece ser o caso, é na crítica que lhe faz Lacan, na sua homenagem 

póstuma, inclusive retomando alguns de seus desencontros, que se prepara o solo para 

uma outra consideração conceitual sobre o dinheiro. O que Lacan faz, nessa homenagem, 

é uma desmontagem, passo a passo, do modo como a teoria do simbolismo se constitui e 

do lugar que ela ocupa em termos clínicos. Essa desmontagem do símbolo passa 

necessariamente pela questão do sentido: ali onde há uma relação decantada, pelos usos 

e pelos costumes, entre um termo e seu sentido, imutável e compartilhado, Lacan aponta 

para a autonomia e a primazia do significante em relação ao significado. O 

compartilhamento, portanto, se esgarça, em prol de um desencontro ou descontinuidade. 

Essa retomada da crítica lacaniana à teoria do simbolismo de Jones é importante 

porque, assim procedendo, Lacan revisita todo um conjunto de construções freudianas a 

respeito do dinheiro. Se não o faz explicitamente, ao menos nos parece ser a decorrência 

lógica do que se apresenta. E, mesmo que não o faça explicitamente, esta é a via que nos 

permite a aproximação com talvez a formulação mais famosa de Lacan a respeito do 
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dinheiro, que podemos encontrar no seminário que dedica ao conto “The purloined letter”, 

de Edgar Allan Poe, e que não à toa abre seus Escritos. Se, acompanhando Lacan, o 

dinheiro é o significante mais avassalador, cabe entender que, antes de ser avassalador, o 

dinheiro é um significante. Temos aí a reviravolta lacaniana, quiçá já um grande 

distanciamento em relação a Freud, sobre como abordar a questão do dinheiro. E, mais 

além, podemos tomá-la como uma primeira orientação sobre como proceder com o 

pagamento numa análise. Sim, pagamento e não apenas dinheiro, pois, nesse esquema 

conceitual, o que poderia entrar no lugar do dinheiro que também não ocupasse o lugar 

de significante? A diferença entre “não pagar” e “pagar nada” ilustra bem esse problema. 

Sim, pagamento. Na conferência que pronuncia no Colóquio Internacional de 

Royaumont em julho de 1958 e que será publicada em 1961, discutindo, não à toa, “a 

direção do tratamento e os princípios de seu poder”, encontramos uma afirmação que, 

invertendo os enunciados freudianos já então canônicos a respeito dos honorários devidos 

pelo paciente ao analista, também nos dá algumas coordenadas para a questão que 

estamos abordando: o analista é quem paga, com suas palavras, seu corpo e seu ser. Frase 

essa que poderíamos ler como o analista é quem paga, com seus significantes, seu gozo 

(afinal, é por este corpo marcado pelo significante que se interessa a psicanálise) e suas 

paixões (pois, como se tem discutido no Vox em diferentes atividades, a paixão é 

constitutiva do ser).  

Não que possamos dizer a quem exatamente o analista paga, e haveria aí uma 

extrapolação a ser feita para podermos considerar que o analista paga ao analisante. De 

todo modo, “o analista paga” e não “o analista recebe”. Mas, talvez mais importante, seja 

menos o acúmulo e mais, pensando no esquema do potlach, que isso tudo seja gasto sem 

ser dirigido a alguém em particular. Deste modo, não se trata das palavras propriamente 

do analista, mas daquelas que, ditas pelo analisante, lhe sejam devolvidas, invertidas; nem 

do corpo do analista, mas da posição que sustenta frente às cartas que lhe são dadas por 

esse que escolhe se analisar com ele; nem do ser do analista, no esvaziamento desse furor 

sanandi em relação ao qual já em Freud encontrávamos uma advertência. 

Advertência, aliás, é justamente o que Lacan parece fazer quando afirma que o 

dinheiro é o significante mais avassalador. Avassalador em quê? Ora, em seus efeitos. É 

isso que encontramos, por exemplo, na saga dos Coûfontaine, a trilogia escrita por Paul 

Claudel e que é objeto de comentário de Lacan em seu seminário sobre a transferência. 
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Composta pelas peças “O refém”, “O pão duro” e “O pai humilhado”, passamos da 

Revolução Francesa, em 1789, para o reinado de Luís Felipe, entre 1839 e 1848, até a 

unificação da Itália de Garibaldi e a guerra entre a França (agora governada por Napoleão 

III) e a Prússia, em 1870. O pano de fundo mais geral, portanto, é a passagem do Antigo 

Regime para a modernidade, com a saída de cena da nobreza, das monarquias e da Igreja 

e a entrada dos revolucionários, da democracia liberal e dos ideais iluministas. 

Sobre esse pano de fundo histórico, Claudel apresenta a tragédia de Sygne, filha 

de pais guilhotinados durante a revolução, que vê a chegada de seu primo Georges com 

o papa feito refém e que a pede em casamento. Em seguida, chega Turelure, ex-noviço, 

ex-funcionário da família e ex-sans-culotte, o responsável por guilhotinar seus patrões, 

agora prefeito do Império, que se apaixona por Sygne e a chantageia: a liberdade do papa 

em troca do casamento, sacrifício este aceito por ela. O último ato da peça se passa nos 

estertores do reinado de Napoleão e no prenúncio da tomada de Paris. Turelure, prefeito 

de Paris, capitula ao rei “legítimo” e exige que Sygne renuncie a seus direitos em prol de 

seu filho, enquanto Georges, negociador do rei “legítimo”, está disposto a livrar Sygne 

de seu casamento, assassinando Turelure. Numa troca de tiros, Sygne se joga na frente de 

seu esposo, para encerrar seu sofrimento. “O pão duro” começa vinte anos depois, com 

Turelure vivendo com sua amante, Sichel, judia a quem tiraniza, e coberto de honras. 

Louis, seu filho com Sygne, lutou na guerra da Argélia e está endividado (com dinheiro 

e afeto) junto a Lumîr, uma polonesa que quer reaver seu dinheiro para ajudar na 

independência de seu país. Louis, Sichel e Lumîr se juntam contra o velho, com os olhos 

no seu pé-de-meia. Numa briga, na qual o pai se recusa a dar o dinheiro para o filho, este 

dispara dois tiros, que falham. A emoção, não os tiros, mata o pai e o filho paga o que 

deve para Lumîr, que vai para a Polônia, e pede Sichel em casamento e quita suas dívidas. 

Por fim, no primeiro ato de “O pai humilhado”, a filha de Louis (agora embaixador na 

Itália) e Sichel, Pensée, vai a uma festa à fantasia dada por um príncipe polonês exilado, 

Wronsky, à qual comparecem também Orian e Orso, irmãos, sobrinhos do papa e 

apaixonados, ambos, por Pensée, que retribui os sentimentos de Orian, que, por sua vez, 

é chamado pelo Papa para assumir sua vocação religiosa e ceder lugar a seu irmão no 

casamento com Pensée. Quando, em setembro de 1870, Orian reencontra Pensée, eles 

consumam sua paixão e ela rompe seu noivado com Orso. A peça (e a trilogia) se encerra 

em 1871: Pensée, grávida de Orian, recebe a notícia de sua morte numa batalha com a 
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Prússia da boca de Orso, que traz o coração do irmão numa cesta de flores e com quem 

Pensée se casará, em nome da honra, e com quem criará seu filho.  

Na penumbra da desintegração do velho, se esgueira uma nova ordem e seus novos 

valores. Junto com a Revolução Francesa e sua democracia liberal (e não à toa as rodas 

da história darão o apelido de “rei burguês” a Luís Filipe), a Revolução Industrial iniciada 

na Inglaterra, por outros caminhos políticos, darão lugar à ascensão da burguesia e da 

figura do “capitalista”, como Turelure, especulador das estradas de ferro, e seu filho 

Louis, vitorioso numa guerra de colonização. O advento do capital dá um novo lugar 

lógico ao dinheiro, esse significante que, acompanhando as gerações dos Coûfontaine, 

suas dívidas, suas economias e sua herança, traz em seu rastro chantagem (Turelure), 

sacrifício (Sygne, Pensée) e cinismo (Louis, Sichel), ainda que possa também comprar a 

independência (Lumîr). Avassalador, sim, mas sem sentido unívoco, fixo e 

compartilhado. De todo modo, não é à toa que, hoje, frente à degradação da educação, 

por um lado, e da religião, por outro, frente à mercadoria, que a psicanálise encontra um 

de seus impasses mais atuais, uma formação que não seja reserva de mercado e um 

tratamento que não se reduza a um “bom negócio”. 

Mas, para além do teatro, poderíamos retomar um caso do próprio Freud, 

comentado por Lacan num dos seminários realizados em sua própria casa, portanto, não 

participando da cronologia oficial. Serguei Pankejeff, o Homem dos Lobos, nobre 

empobrecido por uma Revolução (desta vez, a Bolchevique), receberá um estipêndio 

anual recolhido entre a comunidade de analistas em Viena e ganhará dinheiro como pintor 

medíocre que encontra entre os analistas os clientes para seus quadros. Que nome, que 

invenção foram possíveis com esse dinheiro? 

Sabemos, tendo estudado os seminários até aqui, que Lacan empreende um 

exercício de retomada da obra e dos conceitos freudianos tendo como um dos pontos de 

ancoragem de sua démarche a leitura, para fazer a crítica, de tantos textos e casos clínicos 

da tradição que, na falta de um nome melhor, poderíamos chamar de “psicanálise 

inglesa”. É na crítica à intersubjetividade, a um esquema desenvolvimentista da libido, à 

centralidade do objeto na escola das relações objetais, à contratransferência que Lacan 

vai forjar, desde a Coisa e o objeto a, considerando o dinheiro como significante e o 

analista como pagante, novas coordenadas para o manejo do pagamento. 
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O título completo apresentado por Lacan para seu seminário é “a transferência na 

sua disparidade subjetiva, sua pretensa situação, suas excursões técnicas”, entendendo 

que “tudo que se apresenta como técnica deve se inscrever como referido a esses 

princípios, a esta busca de princípios que já se evoca uma indicação destas diferenças, e 

para dizer tudo em uma justa topologia”. Uma justa topologia, topologia esta que se fará 

cada vez mais presente nos seminários seguintes ao da transferência. Poderíamos pensar, 

então, que se o manejo da transferência é o manejo do tempo e que tempo e topologia 

estão em íntima (ou êxtima) relação, que o manejo desse significante avassalador que 

pode ser o dinheiro implica um corte, eventualmente afiado demais ou faca cega? Ou, 

pensando a partir dos enlaçamentos possíveis, da montagem de quais nós poderia o 

manejo do pagamento participar, promovendo desenlaces ou nós cegos? (Ou, pior, nós 

surdos?) É considerando o pagamento como impasse, eventualmente fracasso, da 

transferência que seu manejo se torna possível. 


