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Transferências e objeto: deslocamentos possíveis 

Camila M. G. Issa 

 

Ao longo do último ano me dediquei ao estudo do seminário 8 - A Transferência 

de Jacques Lacan. Importante dizer que certos pontos que aparecem nesse texto tem as 

elaborações do que desenvolvi junto com a  Maíra Barbosa e  a Kamila Fahs quando no 

ano passado preparamos nossa apresentação sobre as lições 11 e 12 deste seminário.  

Para apresentar esse trabalho na jornada escolhi desenvolver o conceito de objeto 

agalma articulado a transferência e quais seriam os seus deslocamentos possíveis. 

Acredito que a ideia de objeto agalma é um dos pontos chave do desenvolvimento de 

Lacan no seminário da transferência. Tenho consciência que por ser um tema privilegiado 

esse conceito está presente ao longo de todo o seminário, motivo pelo qual decidi fazer 

um recorte destacando o que diz respeito às relações de objeto e manejo na transferência 

em sua direção ao desejo. Para isso terei como pano de fundo a reflexão de Lacan sobre 

objeto agalma em O banquete de Platão presente principalmente nas lições 10, 11 e 12.  

Na lição de 1o de março de 1961 Lacan pontua que sempre partiu do fato de que 

a transferência é um automatismo de repetição. Ao introduzir o  Banquete de Platão, nos 

remete a olhar a transferência por um novo lado: do amor e seu endereçamento. Ao longo 

do seminário 8,  Lacan colocará o amor e a repetição como ferramentas para pensar a 

transferência. Lacan afirma tratar-se de juntar essas duas vias de abordagem pg 217. A 

partir desse novo olhar sobre a transferência introduzirá também um novo ponto: o desejo 

do analista colocado em cena no jogo transferencial. 

Ao falar sobre a natureza do amor e sua articulação com a transferência, Lacan 

diz::   

O que apontamos hoje é essencial para alcançarmos essa topologia, 
na medida em que temos que alcançá-la sobre o tema do amor. E a 
natureza do amor que está em questão, e por uma posição, por uma 
articulação essencial mas esquecida, elidida, e sobre a qual nós 
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analistas trouxemos no entanto,  a cavilha que permite acusar sua 
problemática. É nesse ponto que se concentrará o que tenho hoje a 
lhes dizer a propósito do agalma(p. 176).  

Mas, então, o que Lacan nos diz sobre o objeto agalma? O termo agalma é 

introduzido no seminário no momento em que a cena dO Banquete muda com  a aparição 

de Alcebíades, que se coloca na mesa do discurso de elogio ao próximo. Lacan utiliza a 

cena de Alcebíades para tocar no ponto em que o objeto agalma aparece numa relação 

entre dois sujeitos. No último parágrafo da página 189 diz: ".... tudo gira em torno desse 

privilégio, desse ponto único, que é constituído em alguma parte por isso que só 

encontramos num ser quando amamos verdadeiramente. Mas o que é isso? Justamente, 

agalma, este objeto que aprendemos a demarcar na experiência analítica". Lacan define o 

objeto agalma como o ponto principal da experiência analítica.  

Agalma é aquilo que brilha, esse objeto escondido no outro que não sabendo que 

porta constitui um mistério. Na página 181, ao falar sobre a raiz da palavra agalma, Lacan 

remete à ideia de brilho que está escondida nela e nos lembra que o importante é o sentido 

brilhante do objeto (p. 184).  Enquanto objeto parcial, é a chave do desejo humano, é o 

encanto. Agalma, aquilo que Alcebíades supõe ter em Sócrates, esse objeto, que circula 

ou se fixa, que determina ou desaparece.  

Lacan nos alerta que devemos tomar o outro por um sujeito e não como objeto: 

"Ora, é a questão formulada ao Outro, quanto ao que ele pode nos dar e ao que tem para 

nos responder, que se liga o amor como tal" (p. 215). O que está em jogo é o encanto de 

Alcibíades com o objeto, a elevação está na coisa de Sócrates e não nele. 

Portanto, podemos entender que a função do agalma estaria no fato de este servir 

como empréstimo do sujeito para que o desejo possa ser revelado. Na página 195, Lacan 

afirma: "Aí está situado o ponto de experiência que faz com que Alcebíades considere 

que em Sócrates está este tesouro, esse objeto indefinível e precioso que vai fixar sua 

determinação, depois de ter desencadeado o seu desejo". O objeto escondido em Sócrates 

revela-se ali uma estrutura na qual podemos articular sua posição com o desejo. 

Porém, Sócrates sabe que não possui o objeto. Sócrates sabe sobre o amor e é 

justamente por isso que se recusa a topar que há nele os agalmata que provocam o amor 

de Alcibíades. E o que Sócrates sabe é que o amor não passa de um logro. Se Sócrates 

desvia para Agatão o objeto enviado por Alcebíades é porque ele recusa ter esse objeto. 
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Tudo aquilo que Sócrates causa, tudo aquilo que Sócrates sabe. Na página 203, Lacan 

diz:   

Não é a beleza, nem a ascese, nem a identificação a Deus que deseja 
Alcibíades, mas esse objeto único, esse algo que ele viu em Sócrates 
e do qual Sócrates o desvia, porque Sócrates sabe que não o tem. 
Mas Alcebíades deseja sempre a mesma coisa. O que ele busca em 
Agatão, não duvidam, é este mesmo ponto supremo onde o sujeito é 
abolido na fantasia, seus agalmata.  

Para falar de objeto agalma e sua relação com o desejo, é importante recuperar, 

em alguns pontos, o que Lacan nos diz sobre a metáfora do amor, momento em que indica 

a passagem de amado para amante. Eromenos e Erastes, eromenos o desejável, aquele 

que é digno de ser amado e erastes aquele que ama. A metáfora do amor para Lacan é um 

logro em que o amante não sabe o que lhe falta e o amado desconhece o que possui. O 

problema do amor seria que o que falta a um não é o que existe ao outro, assim como o 

que se desenrola entre Sócrates e Alcebíades. O amor seria, então, um equívoco, um 

impasse. Na página 207, Lacan afirma:  

...a abordagem dessa revelação que é a nossa, que as coisas vão do 
inconsciente para o sujeito que se constitui na sua dependência e 
remontam até este objeto núcleo que chamamos aqui de agalma. Tal 
é a estrutura que rege a dança entre Alcebíades e Sócrates. 
Alcebíades mostra a presença do amor, mas mostra-se apenas na 
medida em que Sócrates, que sabe, pode enganar-se ali, e só 
acompanha enganando-se. O logro é recíproco. Ele é tão verdadeiro 
para Sócrates, se este é um logro e se é verdade que ele é logrado, 
quanto é verdadeiro para Alcebíades que é tomado por este logro".  

Alcebíades fracassa nesta tentativa de fazer de Sócrates o seu agalma, na medida 

em que não há um retorno de Sócrates a ele. Não consegue fazer com que Sócrates caia 

de sua posição de Outro, porque ele não entra no jogo do amor, quando não se submete a 

Alcebiades se recusa a fazer a passagem de A para pequeno a. Sócrates não se rende e 

dessa forma o objeto se mantém assim em uma posição idealizada, supervalorizada. 

Lacan vai dizer que o objeto agalma assume também valor de fantasia 

fundamental, dando consistência ao desejo remetido ao desejo do Outro. Entendo que 

esse objeto precisa cair para que haja uma relação:  se, num primeiro momento, é condição 

que ele seja valorizado e suposto existir no outro, em um segundo momento, ele deve 

perder consistência para depois desaparecer.  
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Sabemos que não devemos tomar a leitura de Lacan do Banquete como algo direto 

na posição do analista na transferência. Sócrates não é o analista. Mesmo assim, Lacan 

usa como raciocínio a ideia de que pensar o lugar do objeto na transferência pode se 

aproximar daquilo que Alcebíades acredita ver em Sócrates e este sabendo que não o 

possui direciona a Agatão, quem ele acredita ser o verdadeiro objeto de amor de 

Alcibíades.  

Chegamos em um ponto onde é possível articular sobre qual seria o movimento 

do objeto na transferência.  

Ao tomar como ponto de partida o deslocamento do objeto, há algo na passagem 

de amado para amante que comporta um movimento, ou seja, se deslocar de uma posição 

passiva diante do amor fazendo com que o sujeito se lance em direção ao seu desejo. Esse 

ponto me faz lembrar de uma fala do Mauro no evento de preparação da jornada sobre o 

fato de que a transferência não é só repetição, não é reviver em análise um evento 

traumático de sua história, tampouco reviver as experiências com as figuras do passado 

na relação com o analista. Entendo que teria a ver em fazer com que aquilo que se repete 

se desdobre para o desejo, o que requer uma mudança de posição para o sujeito.  

 

Esse ponto me faz lembrar de uma analisanda que acompanho há alguns anos. 

Retomando alguns fragmentos de suas sessões, certas perguntas me levam a escrever esse 

texto.   

Ela, precocemente, aos 11 anos de idade, perdeu sua mãe em decorrência de uma 

longa doença que se arrastou por muitos anos durante sua infância. Já adulta, aos 20 e 

poucos anos, procura análise ao começar um relacionamento amoroso, o primeiro em que 

diz experimentar uma experiência autêntica de compromisso e envolvimento com uma 

pessoa. Desde o início dessa relação, ela se diz arrebatada por uma angústia de perder o 

seu parceiro, de ser abandonada por ele, de ele a deixar.  

 

Identifico que é a partir da vivência de uma relação amorosa que vem à tona o 

pavor em ser deixada: "vou ser abandonada de novo", diz ela. De novo? Pergunto. Tão  

logo surge o amor e algo se repete. Na primeira vez, fora abandonada por alguém que não 

queria ir. Na segunda, ela acredita que, se esse abandono não se concretizar, ela poderia 
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evitá-lo. Convoca-me em jogo transferencial a dar garantias de que não viveria novamente 

a experiência de perder alguém de novo.  

A fantasia é abalada na presença do amor, seria insuportável para ela reviver mais 

uma despedida.  

Em um primeiro momento da análise a angústia aparecia relacionada ao namorado 

e essa pergunta "ele vai me abandonar?", muitas vezes vazia e sem muitas direções 

possíveis começa a se desdobrar. Algo se desloca. Em um outro tempo muitas lembranças 

da morte de sua mãe reaparecem, sonhos e até imagens do dia do seu velório. Ela diz que 

já faz tanto tempo e que seus familiares próximos não entendem porque agora ela está 

falando disso. As memórias são tão nítidas que era como se eu visse uma menina diante 

da morte precoce da mãe. 

Não deixo de pensar sobre o que minha analisanda supõe  ter em mim, na minha 

presença como analista, aquilo que provoca que surja algo da ordem de uma repetição. 

Repetição instaurada, em um primeiro momento, quando se vê diante do amor e, em um 

segundo momento, quando as memórias da perda de sua mãe vem à tona. 

É possível dizer que há um deslocamento entre o medo do abandono de seu 

namorado para tratar do luto de sua mãe. 

Atravessa esse período não sem angústia. Ela relata em muitas sessões se sentir 

em um abismo. Sente falta do calor de sua mãe. Existe algo que ela está vivendo agora 

comigo, mas não é reviver, me parece que é viver pela transferência, atravessando essa 

ausência da mãe. 

Um novo tempo se instaura na análise e diante dele me pergunto, o que causou 

essa travessia? Será a análise? Seria possível evitá-la? Teria como ser de outro jeito? Foi 

a experiência do amor que fez o medo do abandono aparecer novamente?  Agora, ela tem 

algo que pode perder e teme ficar se defendendo disso e não poder amar.  

 

À medida que sua análise avança, surge um novo tempo diferente daquele 

vivenciado pelas memórias do período em que sua mãe morreu e tenho a sensação de que 

alguma coisa se esgotou. É da ordem do repetir e elaborar, mas também da criação de 

algo novo; minha intervenção vai no sentido de esvaziar a ideia fixada no risco do 

abandono do namorado e algo diferente aparece.  
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Após a morte da mãe, minha analisanda conta ter desenvolvido uma relação  

próxima com o seu pai e que, desde cedo, assumiu o lugar de "mulher da casa", se 

responsabilizando pelos cuidados da casa e de seus irmãos. Neste novo momento da 

análise, surge algo novo: está com vontade de sair da "asa" de seu pai: quero ter a minha 

casa, diz. 

 Acredito ser esse um ponto de virada na sua análise, algo que ela fez com isso, 

pode amar e ser amada contornando a ausência do outro. Na medida em que ela lembra 

algo se esgotou e novas perguntas aparecem. E agora? O que ela vai fazer no amor dela? 

A partir desse fragmento, penso que há ali algum desvio, uma esperança, algo que 

ela busca em análise em uma tentativa de cobrir o desamparo vivido diante do amor; sua 

pergunta é dirigida a mim, tem a minha presença e Lacan nos diz que a transferência se 

manifesta na relação com alguém a quem se fala (p. 221). O analista, com sua presença, 

é aquele que garante que o real clínico retorne com insistência ao mesmo lugar quantas 

vezes for preciso.  

Mas, o que sustenta um período de tamanha aflição em uma análise? O que 

permite atravessar um luto em um outro tempo? Se o objetivo da análise é transformar 

amor em desejo, é porque nessa busca se crê ter um analista possuidor de um objeto. "Este 

Outro está ali, mesmo que não se saiba" (p. 221).  

Se  o analista é alguém que porta um objeto, é preciso reconhecer sua presença 

para deixá-lo cair. Mesmo que esteja convencido de que este objeto, ele não possui. É a 

partir da falta de algo que se abre para um sujeito o acesso à sua relação com o desejo. 

Como no amor de Alcebíades por Sócrates, no momento em que Sócrates falta, sabendo 

sobre as coisas do amor que fará o lançamento de Alcebíades em direção a Agatão. 

Como é, então, possível articular a posição do objeto na transferência? Lacan diz 

da importância de entender a transferência como dialética, se no começo, em Freud, ela é 

um automatismo de repetição e manejável através de sua interpretação, para Lacan, ela é 

também uma presença em ato - uma reprodução. Esta reprodução não deixaria o sujeito 

passivo numa repetição, mas comportaria algo de uma criação. Na página 219, ele afirma: 

"A presença do passado, pois, é a realidade da transferência. É uma presença um pouco 

mais que presença - é uma presença em ato, e como os termos alemães e franceses o 

indicam, uma reprodução … 
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Então, o que se produz por repetição?  Qual é a virada de posição? Segundo Lacan, 

seria o ponto de criação. Citando Lagache (p. 220), Lacan afirma que há um ponto 

problemático em entender a transferência como repetição de necessidade e necessidade 

de repetição, pois, nesse caso, não se considera o avanço da criação. Ele diz: "Se é uma 

reprodução em ato há alguma coisa de criador".  

A partir daí introduz a transferência como fonte de ficção. É uma fonte de ficção, 

na medida em que o sujeito fabrica algo de novo nessa outra relação, ou seja, o que está 

em causa na transferência tem a ver com uma fonte de ficção endereçada a alguém.   

Portanto, não é para a pessoa a quem se dirige, na medida em que se 
sabe disso. Mas não porque seja o contrário, ou seja que é na medida 
em que não se o sabe que se deve crer que a pessoa a quem se dirige 
é por isso volatilizada subitamente, desvanecida (p. 221) 

Então, o amor de transferência se dirige ao objeto, não a uma pessoa; ao mesmo 

tempo em que se deve crer que a pessoa possua algo que possa perdê-lo, essa perda 

implica um apagamento, alguém que possa desvanecer. O objeto precisa cair para avançar 

em direção a uma posição desejante; requer um deslocamento. É necessário que, em 

primeiro lugar, seja um objeto e, em segundo lugar, um objeto diante do qual 

desfalecemos, vacilamos, desaparecemos como sujeito. A perda do objeto produz um 

vazio que provoca a aparição do desejo.   

Na página 225, Lacan diz:  

Pois o desejo, em sua raiz e sua  essência, é o desejo do Outro, e é 
aqui, falando propriamente, que está a mola do nascimento do amor, 
se o amor é aquilo  que se passa nesse objeto em direção ao qual 
estendemos a mão pelo nosso próprio desejo e que, no momento em 
que nosso desejo faz eclodir seu incêndio, nos deixa aparecer, por 
um instante, essa resposta, essa outra mão que se estende para nós, 
bem como seu desejo.  

Portanto, o objeto agalma é a condição de uma análise, porque está remetido ao 

desejo do Outro.  É ele que instaura a possibilidade de aparição do desejo, mesmo que ele 

em si não esteja presente, pois dentro da cena analítica, para um, é uma suposição e, para 

outro, um engano.  
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