
O Analista e sua Função na Transferência: De Thanatos a Eros 

Taciana de Melo Mafra 

 

“A cavalo de galope/ a cavalo de galope/ a cavalo de galope/ lá vem a morte 

chegando/ A cavalo de galope/ a cavalo de galope/ a morte numa laçada vai levando 

meus amigos/ a cavalo de galope/ depois de levar meus pais/ a morte sem prazo ou 

norte vai levando meus irmãos/ A morte sem avisar/ a cavalo de galope/ sem dar 

tempo de escondê-los/ vai levando meus amores/ A morte desembestada/ com quatro 

patas de ferro/ a cavalo de galope foi levando minha vida/ A morte de tão depressa/ 

nem repara no que fez/ a cavalo de galope/ a cavalo de galope/ me deixou sobrando 

e oco.” 

 

 Um dos últimos poemas de Drummond traz a imagem da primeira cena de “Morangos 

Silvestres” de Ingmar Bergman: um velho anda só, numa rua deserta. Seu rosto tem um semblante 

reflexivo, e um relógio muito grande, enigmático, sem ponteiros, é observado por ele. Aos poucos o 

som do trotar de cavalos vai se aproximando. Uma carruagem desgovernada aproxima-se. O velho 

observa com expressão atormentada suas portas se desprenderem e de dentro despencar seu conteúdo: 

um caixão com um morto: o velho. 

 O Prêmio Nobel de Literatura de 1981 Elias Canetti escreve: “A morte é o primeiro e mais 

antigo, haveria quase a tentação de dizer: o único fato. A morte tem uma idade monstruosa e, ainda 

assim, é nova a cada hora...” 

 Schopenhauer, o filósofo do pessimismo, afirma: “(...) Parece que o fim de toda atividade vital 

é um maravilhoso alívio para a força que a mantém: é o que explica talvez essa expressão de doce 

serenidade espalhada sobre o rosto da maioria dos mortos. Quão longa é a noite do tempo sem limites, 

comparada com o curto sonho da vida.” 

 Mas se essa sinistra certeza e seus enigmas provoca literatura, cinema, filosofia, provoca 

também demanda de análise. Desejo de saber da morte, da cova, do buraco em torno do qual tudo o 

mais se estrutura: Amor. 

 Saber de Thanatos e Eros, propulsores da existência e do percurso de uma análise, através dos 

quais significantes apresentam-se, infinitamente. 

 A primeira cena do filme de Bergman, um sonho do protagonista, anuncia a morte. O 

desenrolar do filme é uma sucessão de outros sonhos que dão a impressão de uma análise. 

 Os dias que antecedem uma homenagem ao velho médico pelo êxito de sua carreira 

profissional é o tempo em que se passa o filme, e o cenário é o deslocamento da sua casa à cidade 

próxima onde o evento se passará, na companhia da nora e de um grupo de jovens que tomam carona 

durante o percurso da viagem. 



 Sonhos e diálogos são plasticamente tratados envolvendo o espectador numa nuvem onde o 

tempo não possui orientação, embora haja um tempo, uma marcação atemporal a que o relógio sem 

ponteiros alude, dessituando passado e presente, fantasia e realidade, então tomados numa relação na 

qual o tempo está além da história. 

 Esse tempo o recurso do cinema retrata com proeza através da imagem que se monta, 

desmonta, torce e retorce, polimorfa, estrondosa e harmonicamente, assim como a morte pode 

resguardar uma complexidade de sentidos. 

 O entrelaçamento do tempo com o significante no que este introduz como efeito de tempo pelo 

sujeito ao qual conduz, implica uma temporalidade com vistas ao futuro; é provavelmente para o que 

Lacan chama a atenção quando diz que a transferência é uma relação essencial ligada ao tempo e seu 

manejo, sendo a morte o móvel operador dessa marcação que permite inscrever o significante naquilo 

que ele introduz. 

 A referência ao filme tem o sentido de apontar os efeitos da morte como constitutiva do amor 

nesse drama, cuja matéria plástica demarca, a partir do anúncio da morte revelado no sonho, um 

reencontro com o amor, travado num movimento que dá um novo tônus as relações do personagem, 

produz lembranças antigas e uma consecução de sonhos que mobilizam fala e deslocamentos 

relançados pela radicalidade da morte, que insiste sempre reinscrevendo novos significantes. 

 Este reencontro é com o amor, encontro talvez, enquanto fenômeno, já que a pretexto de uma 

superlativa dedicação profissional, para este homem as relações tiveram um gélido invólucro, herança 

materna bem demarcada por Bergman, sendo o amor reconhecido apenas à medicina, restando às 

dores da alma um sóbrio desprezo. 

 O transcorrer da trama vai compondo um deslocamento do personagem a uma posição onde o 

amoroso se efetiva com estranheza e dor, constatação do irrecuperável: “A gente não tem idéia de que 

a vida passou. Quando a gente olha para trás, vê que foi extremamente rápido. Não dá pra sentir a 

idade. É como se a gente estivesse num avião supersônico. Eu me lembro de coisas da minha infância 

como se tivessem se passado ontem. Chego à conclusão de que tudo passa num minuto.” Drummond, 

em entrevista à TV Globo,  1980.  

 Freud dizia que a saúde mental poderia ser aferida pela forma como um sujeito ama e trabalha. 

 E Lacan inicia o seminário da transferência falando de como os analistas desconhecem o amor, 

seguindo daí para um tratado sobre o tema partindo da Grécia em Platão. 

 Debruçarmo-nos sobre o tema, do amor parece inevitável, já que é por esse caminho que 

encontramos a possibilidade de compreender o que se passa na transferência. 

 “O Banquete” revela a dialética da falta no amor e o jogo de engano entre amante/amado, o 

segundo suposto detentor de um objeto jamais existente. 

 Enquanto o semblante dessa montagem edifica no amado o lugar do fascínio, de Agalma, lá no 

amante onde o mais se opera, na encarnação de Eros, é que é possível palpar as belezas do amor, 

aquilo que emerge enquanto preciosa possibilidade no confronto com a falta. 



 Esta falta é no que decorre o amor enquanto significante através da construção de um objeto 

metafórico que entra no circuito como atributo do outro, produzindo a significação no momento da 

virada em que amante se transforma em amado, fenômeno que a cada passo vai revelando seu 

equívoco. 

 A ilusória simetria composta na significação ao mesmo tempo remete ao mito no que concerne 

à relação com o Real pela impossibilidade de explicar por que o que quer que seja responde ao desejo.  

 Posto isso, podemos ir adiante pensando que a elaboração borromeana dos três registros nos 

esclarece na dialética do amor as formulações  de Freud sobre  o amor enquanto  resistência. 

 Lacan nos diz em “A Transferência” que há no amor algo que será sempre da ordem do Real, 

não cessando de não se inscrever, sendo o que dele se inscreve operado pela mediação do imaginário, 

onde o amor é pura significação. 

 Dessa forma temos o amor colocado em cada registro: tomado no Real  enquanto impossível, 

no imaginário como significação e no simbólico como elemento do discurso depreendido do 

sepultamento da Coisa. 

  A morte da Coisa inscreve a falta e produz o simbólico através da castração, que tem no seu 

fracasso a Resistência, no sentido do que resiste a essa simbolização. 

  Assim é possível pensar por que Lacan inicia seu Seminário 8 dizendo: No começo era o 

Amor, indo buscar em “ O  Banquete” os discursos sobre Eros. 

 Lacan recorre ao texto de Freud “O amor de transferência”, denunciando equívocos dessa 

leitura e  recomendando fundamentalmente sua pérola: o efeito da escuta. 

 Numa análise as posições amante/amado conformam-se numa báscula dialética, mas ao 

analista cabe, enquanto função de suporte dessa escuta, não se confundir com esse agalma a ele 

atribuído, porquanto não haverá jamais coincidência entre o que falta a um e o que possa existir oculto 

no outro 

 Nesse ponto remeto ao filme de Polansky “Lua de Fel”, onde, além do recorte da 

imperiosidade singular e misteriosa da sexualidade humana, encontra-se esse labirinto dos efeitos de 

uma escuta que, tomada pelo imaginário e feita ato, pode passar de drama a tragédia, o que é possível 

de se dar conta na própria história da psicanálise, em que no começo foi o amor de Anna O. e Breuer 

que, sem escuta da metáfora fez ressurgir a morte na tragédia de um suicídio. 

 Há ainda algo nesse caminho a articular: a estreita relação entre amor e culpa. 

 O objeto amado encarna, no decorrer do fulgor do enamoramento, todos os efeitos de uma 

censura ativa, superpondo dessa forma tanto os sistemas de interditos como os de concessões advindos 

da incidência do supereu em sua forma, como diz Lacan , mais opaca e desconcertante. 

 O contorno desenhado entre amor e culpa não se esgota na equação num ponto que determina 

o amor como freqüentemente culpado. Ama-se para escapar da culpa. O amor é, no fundo, necessidade 

de ser amado por quem poderia nos tornar culpados. 



  José Saramago, em “O Evangelho Segundo Jesus Cristo” reconta a história que remarcou o 

tempo a partir da morte de Deus, subtraindo a perspectiva do divino e incorrendo numa versão onde os 

elementos são as mazelas da condição humana no que esta porta de inevitável invasão do Outro. 

 A tônica de Saramago é, por excelência, a morte, o amor e a culpa, tecendo a história em torno 

da culpa de José, que teria salvado o filho da matança  dos  soldados de Herodes sem ter denunciado o 

holocausto por ele descoberto. Do dia seguinte à morte dos infantes até sua morte na cruz, quando o 

filho contava 12 anos, José terá um sonho em que matará Jesus. Esse sonho o primogênito herdará do 

lugar de filho, sendo atormentado pelo fantasma do pai a matá-lo em seu sono, levando-o a interrogar 

na sinagoga se os filhos herdam a culpa dos pais. À sua mãe o vaticínio havia sido feito em seu 

nascimento: “sobre a cabeça dos filhos há de sempre cair a culpa dos pais, a sombra  da culpa de José 

já escurece a fronte de teu filho”. 

 Enquanto o tormento de José fazia-o agonizar ao pensar que o filho que amava era a sua culpa, 

Saramago, em forma de coro grego, interpõe na narrativa: “Ora, não será tal o caso deste rapaz, ainda 

cá ficaremos durante milênios em constante nascer e morrer, e se o homem tem sido, com igual 

constância, lobo e carrasco do homem, com mais razões ainda continuará a ser o seu coveiro”.  

 No fim de “Morangos Silvestres” também há um sonho do protagonista, no qual é acusado, 

numa mistura de exame e julgamento, de ser culpado de culpa e estar condenado à solidão. Revelando 

sua nora, ao ouvi-lo falar do sonho, o temor pelo filho que espera diante do legado familiar de uma 

frieza gélida como a morte encarrilhada naquelas três gerações pela mãe do velho, o velho e seu 

marido. Quando isso vai acabar é a pergunta que suscita sua angústia. 

 Como analistas, recorremos à história e encontramos desde sempre a questão repetida sobre o 

pai. No entanto, para a psicanálise esta função do pai é interrogada em seu cerne. 

 O que é um pai? Freud percorre sua obra guiado por esta interrogação, formulando que o pai 

não é apenas um mortal, mas assassino, o que nos apresenta na forma do Complexo de Édipo, Totem e 

Tabu, ao falar de Hamlet, do Deus cristão etc. 

 Freud aponta que, na medida em que o pai for interiorizado, constituirá o supereu. E por ser 

interior é que do ponto de vista libidinal é um suficiente investimento narcísico. Ao mesmo tempo, a 

relação com o pai é a mais obscura e a menos natural, “a mais puramente simbólica” e que 

circunscreve a edição do amor. 

 O amor não é vulnerável a qualquer esforço humano. Amante e amado compõem uma força 

invencível desde que tanto um como outro representam a mais alta autoridade moral, diante da qual 

não se cede, diante da qual não é possível ser desonrado. 

 Se a função do analista é análoga à função paterna, e sua posição é sobre o que nos 

interrogamos, então temos de pensar sobre o poder da transferência pelos caminhos da nossa relação 

com nosso analisante, cujo acesso é a via do amor. 

 A ação humana implica resposta ao inconsciente, e a ação com que lidamos é a ação analítica, 

“tentativa e tentação” de dar essa resposta. 



 O desejo do Outro é ao mesmo tempo subjetivo e objetivo. Desejo no lugar onde esse Outro 

está, para poder lá estar, assim como desejo de alguma alteridade. Para satisfazer a busca do objetivo, 

ou seja, do que deseja esse outro que nos vem ao encontro, é preciso suportarmos a função do 

subjetivo e, de algum modo, representar durante algum tempo não o objeto mirado pelo desejo, mas o 

significante. 

 Freud, em “Psicologia das massas e análise do eu”, comenta sobre o temido pai da horda, 

sobre o desejo de ser governado por uma força irrestrita e da paixão extrema pela autoridade que 

determina obediência. O pai primeiro é o ideal do grupo, que dirige o ego no lugar do ideal do eu, não 

necessita amar ninguém e é de uma natureza absolutamente narcísica. 

 Sobre isso Lacan adverte adiante, dizendo que no próprio lugar que é o seu, o analista deve se 

ausentar de todo ideal do analista. 

 O amor de transferência, o verdadeiro amor deverá dar sentido a ascensão a idéias singulares 

do sujeito do inconsciente. Sentido da cadeia de significante e não da significação, o que difere de um 

tratamento emocional e afetivo de um eu ideal ou de um ideal de eu onde se fazem identificações 

imaginárias. Esses efeitos fazem recuar o sujeito, imunizam-no, impedindo-o de levá-lo ao seu desejo, 

a partir de que se reconhece e se instala. 

 E se começo pela morte, termino, por ora, pelo luto. O luto do analista, de que nos fala Lacan 

no último capítulo de “A Transferência.” 

 Lacan dimensiona esse lugar do analista posto pela transferência e em causa sempre que se 

trate da posição do ideal do eu dizendo: 

 “O amor somente pode circundar o campo do ser. E o analista, este só pode pensar que 

qualquer objeto pode preenchê-lo. Aí está aonde nós, analistas, somos levados a vacilar, nesse limite 

onde se coloca a questão do que vale qualquer objeto que entre no campo do desejo. Não há objeto que 

tenha maior preço que um outro - aqui está o luto em torno do qual está centrado o desejo do analista”. 

 Se, do lado do analisante, a análise tenta dar contas da inscrição de perdas imaginárias, do 

saber do fracasso da ilusão de um ideal, do lado do analista promove, como diz Lacan no final de seu 

seminário, a ousadia de interrogar um ser sobre o risco de desaparecer. 

 Nossa função na análise é de permanecer como isso, isso justamente que se cala, e se cala no 

sentido em que falta a ser no ponto em que neste último termo, nossa própria presença, nosso próprio 

sujeito se desvanece, em que é barrado. 

 E é nesse circuito de mortes a todo tempo renovado numa análise que ao mesmo tempo 

emergem construções e criações singulares. 

 O amor de transferência é uma formação do inconsciente e, como é da natureza dessas 

formações, anuncia morte, aquilo que de um significante a outro está para sempre perdido e que coloca 

em relevo a beleza da transitoriedade, movimento contínuo das produções de uma análise. 


