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RESUMO 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A TRANSFERÊNCIA NA CLÍNICA PSICANALÍTICA 

RESUMO: O presente artigo estabelece um estudo de diversos autores, representantes de suas 

respectivas escolas de psicanálise, a respeito do fenômeno da transferência, como um dos elementos 

de maior importância na clínica psicanalítica. O aspecto histórico, com diferentes visões, se estende 

desde 1882 até 1938, com as transformações que o conceito recebeu de Sigmund Freud. Lacan, 

apresenta a transferência já mesmo quando o analisando procura o psicoterapeuta que é o “sujeito 

do suposto saber”. Jung sugere um clima de entendimento, com uma neurose de transferência tão 

suave quanto possível e um método dialético para produzir “insights”, com o quê Lacan concorda. 

Melanie Klein aborda as transferências positivas e negativas em seus estados precursores, suas 

aplicações a crianças e psicóticos. Nesta mesma trilha, Winnicott estuda a contratransferência; de tal 

maneira é procurado que os autores completem-se mutuamente. Para completar o tema foi incluída 

uma secção sobre Psicanálise Humanista, com o uso dos conceitos de Erich Fromm.  

Palavras-chave:  psicanálise, psicoterapia, técnica analítica. 

 

THE TRANSFERENCE IN THE PSYCHOANALYTIC CLINIC 

 

ABSTRACT: The article establishes a study of diverse authors, leaders of their respective 

psychoanalysis schools, about the phenomenon of the transference, like one of most important 

concept in the psychoanalytic clinic. The historical aspect, with different appreciations, extends since 

1882 until 1938, with the transformations that the concept received of Sigmund Freud.  Lacan 

introduces early the transference concept, even when the client search for the analyst, wich is 

considered a professional with supposed knowledge. Jung suggests an analysis inside an 

understanding climate, to keep the transference neurosis so soft as possible and dialectic method to 

produce insights, and Lacan also agrees with this process. Melanie Klein deals with the positive and 

negative transference since early states and the application to children and psychotic. In this same 

way, Winnicott studies the counter transference; in such form a mutually complementary position is 

searched. To complete the subject, a section was included about the humanist psychoanalysis, with 

the concepts of Erich Fromm. 

Key words:  psychoanalysis, psychotherapy, analytical technique          
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1 INTRODUÇÃO 

A transferência (übertragung, no original alemão), que também poderia ser 

traduzida como transporte ou transladação, consiste na vinculação afetiva que se 

estabelece do paciente para o analista, conceito assim adotado como inicial; pois, de 

acordo com a escola, haverá diferenças e mesmo controvérsias sobre seu 

verdadeiro papel na psicoterapia, razão pela qual o seu melhor significado deve ser 

buscado em um estudo mais profundo, envolvendo uma variedade mais de autores. 

É de tal importância considerada como sendo um dos três pilares 

fundamentais da clínica psicanalítica, juntamente com a ‘resistência’ e a 

‘interpretação’ (ZIMERMAN, 2001). 

Na primeira parte, constituída dos cinco primeiros capítulos foram 

selecionados cinco autores das escolas mais conhecidas e também reconhecidas 

como notoriamente importantes, no sentido de terem se tornadas clássicas, então 

apresentam um conjunto significativos de conteúdos.  

Por outro lado, há interesse na complementaridade dos conteúdos, de tal 

forma que o estudo se torne congruente, ou seja, possibilite a convergência de um                   

núcleo e seu entorno coerente, premissas a partir das quais adotamos os autores: 

Freud, Jung, Melanie Klein, Lacan e Winnicott. Assim baseado, trata-se de uma 

escolha que possui precedentes importantes em nossa literatura, como de resto 

estes autores são citados em qualquer antologia que se faça. Embora existam entre 

elas incoerências e mesmo contradições, ao longo do tempo se tornaram, como 

denominou Rodrigues, o “processo psicoterapêutico clássico” (RODRIGUES, 1989, 

p.205), razão porque poderíamos chamá-la de Psicanálise Clássica. 

Em uma segunda parte, foi dedicada uma secção para a Psicanálise 

Humanista, segundo os conceitos de Erich Fromm, autor que representa um desafio 

em termos de técnica psicanalítica, posto que seus escritos se distribuam em uma 

série de obras. Nesta escola, as influências culturais e sociais suscitam novas 

questões do ser humano e cujo foco de sua clínica procura o desenvolvimento das 

potencialidades da pessoa. Amar e trabalhar produtivamente é o objetivo da análise. 

Em qualquer um dos casos, é inevitável associar alguns conceitos de 

natureza fundamental de uma determinada escola de tal forma tornar possível um 
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contexto básico que é a referencia e a moldura de apoio para discorrer sobre a 

temática central. 

Considerando o tipo de trabalho, sempre que possível, será feita uma 

renúncia a uma maior intelectualidade, em benefício da clareza, ou seja, 

favorecendo a didática para que o texto fuja da inércia das bibliotecas e privilegie a 

jornada dos estudantes. 

Ocorre ainda a questão da generalidade: tratar a fundo a questão principal ou 

tratar todas as variedades possíveis do tema básico como se fosse construir uma 

enciclopédia. Neste assunto, embora delimitado o tema, o meio termo sempre 

parece melhor porque, de um lado, o tratamento generalista será um conhecimento 

amplo, porém destituído de profundidade e, por outro lado, uma aproximação de 

ordem especialista poderá vir a tratar quase tudo a respeito de quase nada, tal como 

um silo de sabedoria: estreito, escuro e profundo.   

Portanto, tratar bem o tema da transferência, com suas variantes principais – 

a positiva e a negativa – e suas técnicas em crianças, adultos, neuróticos e 

psicóticos, e bem assim sua associada inevitável, a contratransferência, isso sim 

parece então ser um propósito adequado para o presente trabalho.   
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2 . FREUD E A HISTÓRIA DA PSICANÁLISE 

2.1.  ORIGENS DO PODER DE CURA 

 

 Em seu discutido trabalho Totem e Tabu, Freud discorre sobre o poder de cura 

entre os povos primitivos, especificamente em relação aos chefes e xamãs que 

promovem esta capacidade de cura proporcional ao seu “maná”.  

 A propósito escreveu: “Esses governantes, entre os povos selvagens, 

possuem um grau de poder e uma capacidade de conferir benefícios que são 

atributo apenas dos deuses [...]” (FREUD, 1913b, p. 64). 

 Referindo-se a um período mais recente no mesmo trabalho, faz uma citação 

de FRAZER (1911, p. 368-70), a respeito dos reis:  

 

Para exemplos do poder curador do contato real não há necessidade de recorrer a 
selvagens. Os reis da Inglaterra, em épocas não tão remotas, desfrutavam do 
poder de curar a escrófula, que era em conseqüência conhecida como ‘Mal do 
Rei’. A Rainha Elisabete I exerceu essa prerrogativa não menos que seus 
sucessores. Diz-se que Carlos I curou uma centena de pacientes com um só 
toque, em 1633. Mas foi após a Restauração da monarquia sob o reinado de seu 
dissoluto filho, Carlos II, que as curas reais da escrofulose atingiram o ápice. No 
decorrer de seu reinado, calcula-se que ele tenha tocado perto de cem mil 
pessoas. As multidões dos que buscavam cura costumava ser tão grande que, em 
determinada ocasião, seis ou sete dos que tinham vindo para serem curados 
foram esmagados por ela até morrer. O cético Guilherme de Orange, que se 
tornou rei da Inglaterra após o afastamento dos Stuarts, recusou-se a prestar-se a 
essas práticas mágicas. Na única ocasião em que foi persuadido a colocar as 
mãos sobre um paciente, disse a este: ‘Deus te de melhor saúde e mais senso’ 
(FREUD, 1913b, p.62). 

 

 Sobre o “rapport”: Este termo, escassamente traduzido, significa “afinidade” ou 

“harmonia” e foi de uso corrente na hipnose e nas décadas iniciais da psicanálise. 

Em 1882, o Dr. Joseph Breuer, no célebre caso de Anna O. aplicava a hipnose na 

paciente histérica Bertha Pappenheim – seu verdadeiro nome – e também usava da 

catarse, alusão ao antigo rito de “purificação da alma”. A jovem chama a experiência 

de narrar as circunstâncias e os detalhes de sua doença de “cura pela palavra” 

(talking cure) porque os sintomas desapareciam, e os chamava também de “limpeza 

da chaminé” (chimney sweeping).  
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 Como é evidente o Dr. Breuer havia tomado providências para estabelecer 

suficiente afinidade (rapport) com a paciente, de tal forma que ela viria a apaixonar-

se pelo seu médico.  

 Inicialmente o Dr. Breuer sentiu-se envaidecido, mas sua esposa Mathilde não 

suportou que ele falasse com muito interesse e se dedicasse tanto a uma jovem 

paciente. Ao ver ameaçada a estabilidade de seu lar, ele passou o caso a um 

médico recém formado – o Dr. Sigmund Freud – e saiu de Viena para passear com 

sua esposa. 

 

2.2 O TRATAMENTO DA HISTERIA  

 

 Freud segue o tratamento, com foco na hipnose e no método catártico e a 

paciente apaixona-se novamente. Ao repetir-se o fenômeno, Freud soube 

compreender que isso fazia parte da doença e na ocasião o denominou de 

“obstáculo”. Na obra “Estudos sobre histeria” publicada em 1895, treze anos depois, 

tendo obtido melhor compreensão, decorrente de outros casos, os autores – Breuer 

e Freud - denominaram-no “transferência”, a resposta do paciente ao acolhimento e 

afinidade (rapport) do terapeuta. 

 Ademais - no caso de Anna O. - Freud era solteiro, vindo a casar-se quatro 

anos depois, em 1886, com Martha Bernays quando então, já saberia como 

entender e explicar o fenômeno. O casamento acorreu após o retorno de Paris, onde 

freqüentou as apresentações de Jean Martin Charcot, no Hospital de Salpêtrière, 

quando este hipnotizava pacientes histéricas, suprimindo-lhes os sintomas durante a 

hipnose. Entretanto, Charcot tinha por hábito ordenar a sugestão do esquecimento 

daquilo que ocorrera, de tal forma que os sintomas retornavam, após a 

demonstração. Porém, Freud sentiu-se motivado a realizar inúmeras 

experimentações hipnóticas, das quais viria a desiludir-se e abandoná-las mais 

tarde.  

 Mas de Paris traria também as idéias de Joseph Delboeuf, a respeito de “O 

sono e os sonhos” e a concepção de uma teoria sexual das neuroses. 
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 Esta primeira situação está contada na História do Movimento Psicanalítico, da 

seguinte forma (FREUD, 1914b, p. 23):  

 

[...] numa recepção na casa de Charcot, aconteceu-me de estar de pé perto do 
grande mestre no momento em que ele parecia estar contando a Brouardel uma 
historia muito interessante sobre algo que me ocorrera durante o trabalho do dia. 
Mal ouvi o início, mas pouco a pouco minha atenção foi-se prendendo ao que ele 
dizia: um jovem casal de um país distante do Oriente - a mulher, um caso de 
doença grave, o homem impotente ou excessivamente desajeitado. Charcot de 
súbito irrompeu com grande animação: “Mais, dans des cas pareils, c’est toujours 
la chose génitale, toujours... toujours...toujours” (Mas, nestes casos, é sempre a 
coisa genital, sempre... sempre...); e cruzou os braços sobre o estômago, 
abraçando-se a si mesmo e pulando para cima e para baixo na ponta dos pés 
varias vezes com a animação que lhe era característica. Sei que por um momento 
fiquei quase paralisado de assombro e disse para mim mesmo: “Mas se ele sabe 
disso, porque não diz nunca?”. 

 

 Ao retornar para Viena, Freud reafirma sua suspeita ao encontrar com seu 

professor de Ginecologia. Em suas palavras (FREUD, 1914b, p.24):  

 

Um ano depois, iniciara a minha carreira médica em Viena como professor–adjunto 
de doenças nervosas, e em relação a tudo o que dizia respeito à etiologia das 
neuroses ainda era tão ignorante e inocente quanto se poderia esperar de um 
aluno promissor recém-nascido de uma universidade. Certo dia, recebi um recado 
simpático de Chrobak, pedindo-me que visse uma cliente sua a quem não podia 
dedicar o tempo necessário, por causa de sua recente nomeação para o cargo de 
professor universitário. Cheguei à casa da cliente antes dele e verifiquei que ela 
sofria de acessos de ansiedade sem sentido, e só conseguia se acalmar com 
informações precisas de onde se encontrava o seu médico a cada momento do 
dia. Quando Chrobak chegou, levou-me a um canto e me disse que a ansiedade 
da paciente era devida ao fato de que, embora estivesse casada há dezoito anos, 
ainda era virgo intacta. O marido era absolutamente impotente. Nesses casos, 
disse ele, o médico nada podia fazer a não ser resguardar esta infelicidade 
doméstica... 

 

 Neste trabalho, ao recordar depois de 32 anos o caso de Anna O. - Freud 

relata que “Breuer usou de um rapport sugestivo muito intenso que nos poderá servir 

como um perfeito protótipo do que chamamos hoje de transferência” (FREUD, 

1914b, p. 21). 

 Finalmente, em relação a este tema específico, em ‘Novas recomendações 

sobre a técnica de Psicanálise – Sobre o início do tratamento’ faz as seguintes 

considerações:  

 



13 

 

 

A outra pergunta com que nos defrontamos levanta uma questão de princípio. É 
ela: Quando devemos começar a fazer nossas comunicações ao paciente? Qual é 
o momento para revelar-lhe o significado oculto das idéias que lhe ocorrem, e para 
iniciá-las nos postulados, e procedimentos técnicos da análise? A resposta a isto 
só pode ser: somente após uma transferência eficaz, após ter-se estabelecido no 
paciente, um rapport apropriado com ele. Permanece sendo o primeiro objetivo do 
tratamento ligar o paciente a ele e à pessoa do analista. Para assegurar isto, nada 
precisa ser feito, exceto conceder-lhe tempo. Demonstra-se um interesse sério 
nele, se cuidadosamente se dissipam as resistências que vêm à tona no início e se 
evita cometer certos equívocos, o paciente por si próprio fará essa ligação e 
vinculará o analista a uma das imagos das pessoas por quem estava acostumado 
a ser tratado com afeição (FREUD, 1913a, p.182).   

 

2.3 REFERÊNCIAS FREUDIANAS POSTERIORES 

 

 Além dos trabalhos citados, Freud fez breves alusões ao conceito de 

transferência no caso Dora (Fragmentos de um caso de histeria, 1905), quando 

credita o fracasso ao insuficiente desenvolvimento de uma necessária transferência 

e em 1909 no ‘Homem dos Ratos’ (Notas sobre um caso de neurose obsessiva), 

onde considera pela primeira vez a transferência como “agente terapêutico” tendo 

feito uso da contratransferência (do analista para o paciente), lembrando várias 

vezes ao analisando “- Eu sou teu analista, não sou o teu pai” em circunstâncias 

onde esta se manifestava muito explicitamente.  

 Nas ‘Cinco leituras sobre psicanálise’, vai além de um agente terapêutico, 

considerada transferência “indispensável” para ‘dissolver os sintomas’ (FREUD, 

1910). Em 1912 escreveu um artigo inteiro dedicado ao tema: “A Dinâmica da 

Transferência” e voltou ao assunto nas conferências XXVI e XXVII (1917, p. 503) 

onde, na primeira, faz uma consideração sobre as neuroses narcisistas, as quais 

não teriam libido suficiente para a formação da transferência (convêm esclarecer 

que o conceito de neurose narcisista envolvia na época também as psicoses) e na 

seguinte, inteiramente dedicada ao tema.  

 No conhecido escrito ‘Além do princípio do prazer’, Freud (1920) volta à 

transferência associada à compulsão de repetição de origens infantis. Trata de uma 

situação que apresenta relações estreitas com a própria natureza dos fenômenos 

mórbidos, ou seja, de uma pulsão de morte (Tanatos). 

 Em 1923, ao formular a segunda topologia (tópica, em espanhol) com o “EGO 

e o ID”, os personagens proeminentes do superego foram excluídos do conceito de 
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transferência, o qual se tornou de tal forma amplo para abarcar os mecanismos de 

defesa do ego, todos os quais se reúnem às pré-existentes repetições de 

lembranças e das pulsões reprimidas (FREUD, 1923). Sobre isso, são feitas 

considerações mais detalhadas no capítulo referente a Melanie Klein.  

 Fez ainda apreciações relevante em 1937 no trabalho “Análise terminável e 

interminável” (FREUD, 1937). 

 

2.4 NEUROSE DE TRANSFERÊNCIA  

 

 Em “Recordar, repetir, elaborar” (Novas recomendações sobre a teoria de 

Psicanálise), Freud (1914a) resolveu denominar o estágio entre o início da 

transferência e antes da cura terapêutica de ‘neurose da transferência’, definindo-a 

como intermediária entre a doença e a vida real. Mas nada melhor que a palavra do 

autor:  

 

Contando que o paciente apresente complacência bastante para respeitar as 
condições necessárias da análise, alcançamos normalmente sucesso em fornecer 
em todos os sintomas da moléstia um novo significado transferencial e em 
substituir sua neurose comum por uma ‘neurose de transferência’, da qual pode 
ser curado pelo trabalho terapêutico. A transferência cria, assim, uma região 
intermediária entre a doença e a vida real, através da qual a transição de uma 
parte a outra é efetuada. A nova condição assumiu todas as características da 
doença, mas representa uma doença artificial, que é, em todos os pontos, 
acessível à nossa invenção. Trata-se de um fragmento de experiência real, mas 
um fragmento que foi tornado possível por condições especialmente favoráveis, e 
que é de natureza provisória. A partir das reações repetitivas exibidas na 
transferência, somos levados ao longo dos caminhos familiares até o despertar 
das lembranças, que aparecem sem dificuldade, por assim dizer, após a 
resistência ter sido superada (FREUD, 1914a, p.201). 

 

 Ao falar que a neurose de transferência é uma ‘doença artificial acessível à 

nossa intervenção’ quer significar que a qualquer instante pode fazer uso das 

contratransferências. 

 Neste mesmo trabalho, Freud adverte que uma pessoa perturbada não deve 

tomar decisões importantes ou definitivas ate que possa avaliar melhor seus planos. 

 Nesse sentido observou:  
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Se a ligação através da transferência transformou-se em algo de modo algum 
utilizável, o tratamento é capaz de impedir o paciente de executar algumas das 
ações respectivas mais importantes e utilizar sua intenção de assim preceder, in 
statu nascendi, como material terapêutico. Protege-se melhor o paciente de 
prejuízos ocasionados pela execução de um de seus impulsos, fazendo-o 
prometer não tomar quaisquer decisões importantes que lhe afetem a vida durante 
o tempo do tratamento – por exemplo, não acolher qualquer profissão ou objeto 
amoroso definitivo – mas adiar todos os planos desse tipo para depois de seu 
restabelecimento (FREUD, 1914a p. 200). 

 

 A propósito deste tema o autor queixa-se de não ter feito uma advertência no 

caso seguinte:  

 

Como exemplo extremo disto, posso citar o caso de uma senhora de idade que 
havia repetidamente fugido de casa e do marido, em estado crepuscular e ido para 
onde ninguém sabia, sem sequer tornar-se consciente de seu motivo para partir 
desta maneira. Ela chegou ao tratamento com uma acentuada transferência 
afetuosa que cresceu em intensidade com misteriosa rapidez nos primeiros dias; 
ao final da semana, havia-me abandonado também, antes que tivesse tempo de 
dizer-lhe algo que pudesse ter impedido essa repetição (FREUD, 1914a, p. 200). 

 

 A questão de como o analista pode perceber, no espaço da neurose de 

transferência, os conteúdos necessários para o encaminhamento da análise, é 

didaticamente explicada:  

 

Por exemplo, o paciente não diz que recorda que costumava ser desafiador e 
critico em relação à autoridade dos pais; em vez disso, comporta-se dessa 
maneira para com o médico. Não se recorda de como chegou a um impotente e 
desesperado impasse em suas pesquisas sexuais infantis; mas produz uma 
massa de sonhos e associações confusas, queixa-se de que não consegue ter 
sucesso em nada e assevera estar fadado a nunca levar a cabo o que empreende. 
Não se recorda de ter-se envergonhado intensamente de certas atividades sexuais 
e de ter tido medo de elas serem descobertas; mas demonstra achar-se 
envergonhado do tratamento que agora empreendeu e tenta esconde-lo de todos. 
Assim por diante (FREUD, 1914a, p. 196). 

 

 Haverá uma dificuldade: não é tão simples assim, existe uma transferência 

negativa implícita, assunto ainda não tratado, além de um contexto que requer o 

respaldo do pilar da interpretação. Sem dúvida, já é bastante ater-se, no momento, a 

neurose de transferência. 
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2.5 O AMOR TRANSFERENCIAL 

 

Esta situação se refere a ocorrência, não muito rara, do enamoramento do 

paciente do sexo oposto, em relação ao seu analista. É um fato que provoca impacto 

na análise por seus aspectos manifestamente inequívocos, ou mesmo, uma 

declaração aberta de paixão. 

 Em seu trabalho “Novas recomendações sobre a técnica de psicanálise - 

Observações sobre o amor transferencial” (FREUD, 1915, p. 209) relata as 

possibilidades do desfecho para tal situação:  

 

Um que acontece de modo comparativamente raro, é que todas as circunstâncias 
permitam uma união legal e permanente entre eles; o outro, mais freqüente, é que 
o médico e paciente se separem e abandonem o trabalho que começaram e que 
deveria levar ao restabelecimento dela, como se houvesse sido interrompido por 
algum fenômeno elementar. 

 

 É possível que a união “permanente” possa suceder, entretanto, somente 

após conhecer o homem ou a mulher real que existe na figura do (a) psicoterapeuta 

e do tempo suficiente para diluir a mística criada no cenário analítico (setting em 

inglês, ou encuadre em espanhol). De qualquer forma o atendimento deverá cessar. 

Existe nesse trabalho acima citado, uma consideração de natureza ética, de todo 

oportuno citar (FREUD, 1915, p. 209):  

 

Há, sem dúvida, um terceiro desfecho concebível, que até mesmo parece 
compatível com a continuação do tratamento. É que eles iniciam um 
relacionamento amoroso ilícito e que não se destina a durar para sempre. Mas 
esse caminho é impossível por causa da moralidade convencional e dos padrões 
profissionais. 

 

 Segundo o autor não há possibilidade de resolver, através da técnica, a 

continuidade da análise, após a (o) paciente ter se enamorado do seu (sua) analista. 

Nem o uso de interpretações ou da contratransferência poderá ser útil para reverter 

e adverte ainda (FREUD, 1915, p. 210): “Ele deve reconhecer que o enamoramento 

da paciente é induzido pela situação analítica e não deve ser atribuído aos encantos 

de sua própria pessoa; de maneira que não tem nenhum motivo para orgulhar-se de 

tal conquista”. 
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2.6 A TEORIA SEXUAL 

 

 Mas é em relação à transferência que o histórico trabalho acima citado 

torna-se incisivo para afirmar a teoria sexual de Freud. Ele escreve “O surgimento da 

transferência sob a forma francamente sexual – seja de afeição ou hostilidade – 

sempre me pareceu a prova mais irrefutável de que a origem da neurose está na 

vida sexual”. 

 Não passa despercebido que os sentimentos de afeto ou hostilidade 

fossem incluídos como uma “forma francamente sexual”, porque para Freud 

somente existe Eros, ou seja, qualquer sentimento é sempre erótico. 

Nesta ocasião o tema já lhe custara o rompimento com Breuer, Adler e Jung. 

Os antigos e os filósofos gregos classificaram os sentimentos de afeto sob as 

formas: 

a) Eros – o amor sexual; 

b) Filos – a verdadeira amizade; 

Outras fontes de origem pré-cristã (p. ex. Filon de Alexandria, Qoud Deus sit 

imut., 69) acrescentam: 

c) Ágape – a refeição fraternal; 

A partir do conceito de “filos”, Platão versou sobre o tema (em Banquete, 

Filebo, Lisis e Fedro), daí surgindo a expressão “amor platônico” para designar o 

sentimento que não atinge o termo físico. O ágape, de origem religiosa, hoje se 

aplica a reuniões sociais, políticas, esportivas. Mas, inclusive as manifestações 

culturais e religiosas são tidas como sublimação da função sexual, por S. Freud. 

 Tudo então se reduz a Eros e, para a morte e destruição, Tanatos. É aqui que 

se cria o termo “reducionismo”. 
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3 . O MÉTODO DE LACAN 

Em seu Seminário 8, Lacan o dedica inteiramente ao título Transferência, 

entretanto, discorre significativamente sobre o Banquete de Platão e à dialética de 

Sócrates, provavelmente com base de seu método analítico que visa produzir 

insight, a partir de recursivas teses e antíteses. Em sua formação universitária, 

Jacques Lacan estudou Medicina, mas também Filosofia e Literatura e não 

surpreende que suas idéias sejam oriundas de sua formação acadêmica. Uma lição 

para a formação de novos analistas. Dependendo do ensinamento, assim será 

direcionada a manifestação analítica.  

 

3.1 A IMAGEM ESPECULAR 

 

 Ao procurar a análise, o analisando, no dizer de Jacques Lacan (1960), vai em 

busca de um analista - o ‘sujeito do suposto saber’ - para o qual ele dirá tudo o que 

sabe, para o sujeito sem nenhum saber a respeito dele, na esperança que o analista 

resolva o que ele próprio não sabe resolver. Assim, toda a análise começa com o 

pressuposto da transferência, a qual não deverá manifestar-se, segundo Lacan, pois 

o analista a deverá controlar, fazendo uso do método dialético. 

 Na situação de quem sabe, o analista é denominado por Lacan de o grande 

“Outro”, possuidor de uma qualidade que relembra o tempo mítico, quando o 

paciente tinha todas suas intenções plenamente satisfeitas.  

 Esta denominação provém do chamado ‘estágio do espelho’ derivado 

originalmente da fixação oral à mãe, ou seja, a função materna seria o outro para a 

criança e lhe permitirá, através do espelhamento, aprender a noção de que é um 

ego próprio. 

 Assim a apreensão da imagem do corpo próprio e unificado viria proporcionar 

a instalação de experiências subjetivas e unitárias na criança. O outro, portanto é um 

conceito construtor que a retira do caos inicial e possibilita a formação de um lugar 

privilegiado para as representações psíquicas. 



19 

 

 

           Ao fazer investimentos na transferência, o analista estaria regredindo a um 

estágio de natureza diádica especular: a díade mãe-filho. Ao analista é 

recomendado romper essa díade, que provém do espelho, através de uma 

castração simbólica. 

 

3.2 OS REGISTROS ENTRELAÇADOS 

 

     Uma vez que este autor, de uma forma controversa e original, contraria o que 

outras escolas acreditam e põem em prática, então requer maior atenção do seu 

significado. Com efeito, a castração, diz Lacan é a lei que interdita o incesto, na 

verdade um corte na ilusão de uma satisfação plena. O agente Real que realiza o 

corte é o significante Nome-do-Pai. Entretanto, a ação do corte é Simbólica e ocorre 

pela ausência de um objeto Imaginário (que a mãe não tem!). 

 Segundo Lacan, os três elementos indissociáveis: o Real, o Simbólico e o 

Imaginário são registros que se entrelaçam (o nó chamado borromeano), 

necessários para a configuração do aparelho psíquico. 

 Para o lingüista Saussure (1916) o significante e o significado são o par 

associado às palavras, algo que podemos explicar como “acústicas” e “idéias”. 

Saussure, suíço de Genebra, fez distinção entre ”língua” (social, virtual) e “fala” 

(individual, atual). 

 Quanto aos registros, o real e o irreal são conjuntos mutuamente exclusivos, 

em um mesmo tempo, podendo existir passagens entre eles. Assim, ocorrendo um 

sintoma, o simbólico passa a ser real. 

 Apesar de declarar-se um seguidor de Freud por inteiro, Jacques Lacan nunca 

contou com a simpatia dos freudianos, representadas pela IPA (International 

Psychoanalysis Association – Associação Internacional de Psicanálise), em virtude 

de suas muitas metáforas, fato que viria lhe trazer sérios aborrecimentos mais tarde, 

para reconhecer a formação de seus analistas.  

 No consultório, o decorrer da análise consiste em um processo dialético no 

qual o paciente enuncia sua tese e o analista oferece a antítese, de onde surge uma 

síntese (insight) que conduz as novas teses na seqüência. Ora, ocorrendo um 
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insight, com sua interpretação a sessão pode terminar porque surgiu um conteúdo 

importante. 

 A transferência somente acontece quando ocorre uma falha que desabilita o 

processo dialético (ZIMMERMAN, 2001).   

 

3.3 LACAN E A AUTORIA DO MÉTODO 

 

 Lacan iniciou sua análise com Rudolf Lowenstein em 1932, no mesmo ano que 

defendeu sua tese de doutorado “Da psicose paranóica e sua relação com a 

personalidade”. Portanto, seria cogitável que Lacan é posterior a Jung, uma vez que 

seus doutoramentos e consequentemente o início de suas respectivas carreiras são 

distantes 30 anos uma da outra (Jung apresentou sua tese em 1902). 

 Não obstante, não se pode afirmar que o método dialético, citado 

reiteradamente por Jung, embora provável, tenha sido o inspirador de Lacan. Isto 

porque o trabalho sobre técnicas de Jung foi publicado em 1935 (A prática da 

psicanálise) possivelmente escrito anteriormente.  

Porém, Lacan declara explicitamente que seu método baseou-se no caso de 

Dora (Fragmentos da análise de um caso de histeria, 1905) onde o autor S. Freud 

teria realizado com sua paciente, sem se dar conta, um método dialético, o qual ele, 

Lacan, o percebeu e passou a utilizar. 

 O que se pode afirmar com certeza é a concordância de ambos, Jung e Lacan, 

para manter uma transferência suave e usar o método dialético com teses e 

antíteses, para produzir sucessivas sínteses, onde cada síntese é um “insight”. 

 Em 1936, Lacan lia seu trabalho sobre a fase do espelho e abruptamente foi 

interrompido, em meio à sua apresentação, por Ernest Jones que o contestou, isto 

tendo ocorrido no congresso anual da IPA (International Psychoanalysis 

Association). O grupo freudiano não via com bons olhos o seu trabalho muito 

embora, em essência, seus conceitos fossem derivados de Freud e, como tal, ele 

assim se apresentasse. 

 Alguns anos mais tarde, a IPA designou uma junta inglesa, presidida por 

ninguém menos de Donald Winnicott para auditar seus métodos de atendimento 
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analítico. O parecer foi desfavorável, pois Lacan não considerava uma duração fixa 

para suas sessões que poderiam terminar antes do tempo, em função de insight. 

 

4 . JUNG E OS ARQUÉTIPOS 

No início de 1920, Carl Jung rumou para África, deixando a universidade, sua 

clínica e a família. Enviaria cartas a sua esposa Emma, quando possível. Começou 

pela Argélia onde foi ao interior, aldeias, oásis no deserto, até o norte do continente. 

 

Amadureceu em mim o desejo de levar mais longe comparações históricas, 
descendo a um nível cultural ainda menos evoluído. A viagem que realizei em 
seguida foi ao Novo México, onde habitam aos índios pueblos (JUNG, 1961, p. 
292).  

 

 Mais tarde voltaria à África (Quênia e Uganda), viajaria à Índia e à Itália 

(Ravena, Roma e Pompéia). A percepção que a religiosidade encontra-se em todos 

ou tempos e lugares, seja o Deus Sol, seja o Grande Espírito ou os sonhos com o 

Homem Velho, confirmou nele a certeza de deparar-se com um arquétipo, “que 

possui como todo instinto sua energia específica” (JUNG, 1961, p. 75). 

 

4.1 OS FATORES CURATIVOS 

 

 Na sua tese de doutoramento em 1902, Jung cita por três vezes “A 

Interpretação dos Sonhos”, um dos fatos que o levou a um relacionamento pessoal 

com Freud. O encontro entre ambos foi descrito em “A psicologia da transferência” 

da seguinte forma: 

 

A grande importância que FREUD atribuía ao fenômeno da transferência ficou 

clara para mim, por ocasião de nosso primeiro encontro pessoal, no ano de 1907. 

Após várias horas de entrevista, fizemos uma pausa. Bruscamente perguntou-me: 

‘E o que o senhor pensa da transferência? ’ Respondi com a mais profunda 

convicção, que era o alfa e o ômega do método analítico, ao que ele retrucou: 

‘Pois então o senhor entendeu o essencial’ (JUNG, 1946, p.164).  
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 Naturalmente, “o alfa e o ômega” como a primeira e a última letra do alfabeto 

grego, tem aqui o mesmo sentido religioso do “princípio e o fim”. No parágrafo 

seguinte (359), Jung mostra outra opinião, talvez por terem decorrido quase 30 anos 

desde o encontro inicial:  

 

A enorme importância da transferência tem dado ensejo ao equívoco de se supor 
que ela é indispensável à cura, sendo, portanto uma exigência. No entanto é tão 
impossível exigir isso, como exigir que se tenha fé. A fé só tem valor, quando 
espontânea. Uma fé que se obtém à força não passa de crispação (JUNG, 1946, 
p. 164). 

 

 Faz uma crítica dos métodos de terapia por sugestão, incluindo aqueles de 

cura mental, pensamento positivo e outros, pois se constituem em métodos 

genéricos. A “terapia individual”, diz, é a única que se justifica cientificamente. A 

propósito das terapias genéricas escreveu em “A prática da psicoterapia”: 

 

Muito mais bela e simples é a concepção dos primitivos, que exprimem esta 
realidade com a chamada doutrina do Mana. Mana é um poder medicinal ou 
curativo, que existe em toda parte, fertiliza o homem, o animal e a planta, e dá 
força mágica ao chefe da tribo e ao curandeiro (JUNG, 1935, p. 04). 

 

 Também o “rapport”, no sentido de confiança e entendimento mereceu 

considerações de Jung (A prática da psicoterapia, 1935): “o chamado rapport é uma 

relação de confiança da qual depende o êxito terapêutico da análise”. Entretanto, 

não considera que essa relação possa ser nociva ou demasiada forte. Ao contrário: 

 

A transferência representa a tentativa do paciente de estabelecer um rapport 
psicólogo com o médico. Ele precisa desta relação para superar a dissociação. 
Mas quanto mais fraco o rapport, isto é, mais intensa se torna a transferência, 
notadamente em seu aspecto sexual (JUNG, 1935, p. 128). 

 

 Trata-se evidentemente de um ponto de vista oposto ao original, mas não se 

trata de conquistar o (a) paciente, mas obter apenas sua confiança, ficando a 

questão sexual, tanto quanto possível, restrita ao indispensável para a análise. 

 



23 

 

 

4.2 A NEUROSE DE TRANSFERÊNCIA 

 

 Jung considera a transferência como sendo de caráter erótico e procura 

estabelecer um ambiente onde a mesma se encontre, tanto quanto mais ausente. 

Assim diz (em “A psicologia da transferência”): 

 

Quanto a mim, sempre fico satisfeito, quando a transferência transcorre de 
maneira suave ou praticamente imperceptível. Nestes casos, ficamos 
pessoalmente muito menos absorvidos e podemos contentar-nos com outros 
fatores terapêuticos eficazes (JUNG, 1946, p.164).  

 

 Porque a transferência é indesejável? Entende o autor que ela ocorre sempre 

associada à ênfase do erotismo. Porque há interpretação de sonhos e fantasias do 

analisando de ordem francamente sexual. Não é por acaso que este foi o ponto que 

causou a ruptura no relacionamento entre Freud e Jung. Este último vai explicar este 

ponto de vista (“A prática da psicoterapia”):  

 

Através da sexualidade, visa-se atingir uma relação que não pode ser estabelecida 
pelas vias normais ou pela compreensão mútua. Nestas circunstâncias, a 
transferência pode até tornar-se o maior obstáculo a um tratamento bem sucedido. 
Não é de admirar que as transferências de caráter marcadamente sexual ocorram 
com maior freqüência nos casos em que o analista se concentra demasiadamente 
no aspecto sexual porque as demais vias de comunicação estão barradas (JUNG, 
1935, p. 128). 

 

 Pretende deixar bem claro que o paciente passa a depender do analista 

porque deseja uma mudança de atitude, mas ele, paciente, não percebe a 

dependência infantil que se coloca (A natureza da psique): 

 

Por mais infantil que esta dependência possa parecer, ela exprime uma exigência 
de suma importância, cujo malogro acarretará um ódio amargo contra a pessoa do 
analista. Por isso o importante é saber o que é que esta exigência escondida na 
transferência tem em vista: a tendência é considerá-la em sentido redutivo, como 
uma fantasia infantil de natureza erótica. Isto seria tomar esta fantasia, que em 
geral se refere aos pais, em sentido literal, como se o paciente, ou seu 
inconsciente, tivesse ainda ou voltasse a ter aquelas expectativas que a criança 
outrora tinha em relação a seus pais. Exteriormente, ainda é aquela mesma 
esperança que a criança tem de ser ajudada e protegida pelos pais; mas, no 
entanto, a criança se tornou um adulto, e o que era normal na criança é impróprio 
para o adulto (JUNG, 1958, p. 06). 
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 Em 1937, em “Análise terminável e interminável”, Freud cita o caso de um 

paciente que, depois de encerrada a analise, volta para queixar-se “com um ódio 

amargo” (p.253). Ele explica-se, que tendo usado a técnica transferencial não teria 

interpretado suficientemente a transferência negativa. Embora tenha conceituado as 

transferências positivas e negativas, S. Freud não chegou a dominar a técnica, 

conforme reconhece no trabalho acima, pois em 1937 estava já no final de sua vida 

produtiva. Talvez, esta é a razão da recusa de outros autores na análise puramente 

transferencial, e mesmo Melanie Klein viria a reunir ambas as transferências em 

1957. 

 

4.3 A NATUREZA PSÍQUICA 

 

 Duas formas inconscientes estão relacionadas á transferência: a projeção e a 

regressão. Quanto à natureza projetada, Jung escreveu em A prática da 

psicoterapia: 

 

Na análise clínica constatou-se que os conteúdos inconscientes se 
manifestam sempre, primeiro, de forma projetada, sobre pessoas e 
condições objetivas. Muitas projeções são integradas no indivíduo 
definitivamente, pelo simples reconhecimento de que fazem parte de seu 
mundo subjetivo. Mas há outras, no entanto, que não se deixam integrar, 
apenas se desligam dos seus objetos iniciais e são transferidos ao 
terapeuta. Entre esses conteúdos, a relação com o progenitor do sexo 
oposto tem uma importância toda especial (JUNG, 1935, p.163).  

 

 Ao tomar fantasias infantis que o paciente adulto projeta sobre o analista, o 

adulto faz obviamente, uma regressão. Em sua obra Tipos Psicológicos, Jung 

classifica a projeção de ilusões e avaliações subjetivas no objeto de “extroversão 

regressiva”. Ao contrário da esquizofrenia onde as alucinações atingem o indivíduo, 

o que denomina de “introversão regressiva” (JUNG, 1921, p. 462)  

Considerou a bilateralidade do fenômeno da neurose de transferência, da 

seguinte forma: “Quando duas substâncias químicas se ligam, ambas se alteram”, o 

valor terapêutico dessa ligação produz um mixtum compositum entre a saúde mental 

do terapeuta e o estado alterado do paciente” (JUNG, 1946, p. 163). 
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4.4 OS RISCOS DA TRANSFERÊNCIA  

 

 Os conteúdos infantis, ao se tornarem conscientes podem transformar a visão 

da infância e da família em forma desfavorável para os pais e a confiança que neles 

se depositava, se constituirá em resistência ou até mesmo ódio (ambivalência). O 

vazio decorrente é o que leva o analisando apegar-se ao terapeuta. Nesta condição, 

se o analista, por uma falha técnica vier a destruir também este relacionamento, a 

situação do paciente pode se tornar desesperadora. No original de “O 

desenvolvimento da personalidade” escreveu: 

 

Em seu sentido mais preciso, a transferência é uma projeção de conteúdos 
inconsciente sobre a pessoa que está analisando o inconsciente. O termo 
transferência, porém, costuma ser usado em sentido mais amplo, e inclui 
praticamente todos os processos variados que determinam uma ligação 
entre o analisado e o analista. Esta ligação pode tornar-se um empecilho 
sumamente desagradável, se for tratada de modo errado. Isto já tem 
provocado suicídios (JUNG, 1910, p. 159).  

 

 Esta advertência, válida sob quaisquer circunstâncias, torna-se ainda mais 

importante para a formação de analistas. 

 Em resumo, Jung (1935) considera que o clima de confiança e entendimento é 

preferível à conquista da afeição do paciente.  

 No caso da neurose de transferência concorda com Freud, que há uma criação 

de uma média terapêutica no par analítico, contudo o profissional precisa ter o 

máximo cuidado, pois pode ser uma situação crítica. 

 Recomenda evitar, tanto quanto possível as interpretações sexuais e 

manifestar o menor interesse possível nessa área, que ele chama de interpretação 

redutiva. 

 

4.5 DAS DIVERGÊNCIAS CONCEITUAIS 

 

 Entretanto, não se trata de criticar este ou aquele autor, mas sim de 

compreender suas idéias. Para tanto é preciso colocá-las em seus respectivos 

contextos. Esta parece ser a postura que mais convém à Psicanálise Humanista. Se 
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não compreendemos nossos autores e não recriamos seus contextos, isto é, seus 

ambientes históricos, também haverá dificuldades em compreender nossos 

pacientes.    

  A Viena do Danúbio Azul, das Valsas de Strauss, de onde se diz que os 

vienenses derramavam lágrimas de champanhe era o centro do Império. E a moral 

suíça, fria e severa, resultado da Reforma de Calvino, levou Jung a afirmar: “Quem 

consegue descartar um manto de fé, só poderá fazê-lo graças à convicção de ter 

outro à mão – plus ça change, plus ça reste la même chose!” (quanto mais muda, 

mais permanece a mesma coisa) (JUNG, 1934, p. 01). 

 Quanto do método dialético, Jung (1935, p. 01) escreveu: 

 

As experiências foram se acumulando a dando lugar a diversas interpretações. A 
causa disso está no fato da psicoterapia não ser um método simples e evidente, 
como se queira a princípio. Pouco a pouco foi se verificando que se queria trata de 
um tipo de procedimento dialético, isto é, de um diálogo ou discussão entre duas 
pessoas. Originalmente a dialética era a arte da conversação entre os antigos 
filósofos, mas logo adquiriu o significado de método para produzir novas sínteses.  

 

 Em seus Tipos Psicológicos (1937) classifica como racionais tanto o tipo 

pensamento e bem assim o tipo sentimento. Talvez tenha advindo de suas 

conversas com os índios pueblos: 

 

Veja, dizia Ochwiay Biano, ‘como os brancos tem um ar cruel’. Têm lábios finos, 
nariz em ponta, os rostos sulcados de rugas e deformados. O olho tem uma 
expressão fixa, estão sempre buscando algo. O que procuram? Os brancos, 
sempre desejam alguma coisa, estão sempre inquietos, e não conhecem o 
repouso. Nos não sabemos o que eles querem. Não os compreendemos e 
achamos que são loucos!. Perguntei-lhe então porque pensava que todos os 
brancos eram loucos. Respondeu-me: Eles dizem que pensam com suas cabeças. 

– Mas naturalmente! Com o que vocês pensam? – perguntei admirado. 

– Nós pensamos aqui – disse ele, indicando o coração. 

 Caí numa profunda reflexão (JUNG, 1961, p. 293). 

  

Na retrospectiva “Memória da Psicanálise” número 2, Duetto Editorial, há uma 

simples e proveitosa explicação das funções racionais: o pensamento e o 

sentimento e logo a seguir a composição dos dezesseis tipos psicológicos de Jung, 

tradicionalmente representados pela rosácea da Catedral de Notre Dame, em Paris 

(JUNG, 1961). 
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5 . MELANIE KLEIN: O INÍCIO DA VIDA 

Em 1952, Melanie publicou “As origens da transferência” no mesmo ano que o 

Internacional Journal of Psycho-Analysis imprimiu uma edição especial em 

homenagem aos seus 70 anos. Com efeito, nascida em 1882 tinha nesta época 

idéias bem amadurecidas, as quais podem se considerar como definitivas para ela. 

 Justifica a repetição de alguns conceitos básicos que permeia o trabalho como 

necessários à melhor compreensão do fenômeno da transferência que assim define: 

 

De uma ou de outra forma a transferência atua durante toda vida e influem todas 
as relações humanas, mas apenas tratarei de suas manifestações na psicanálise. 
É característico do procedimento analítico o fato de que quando começa a abrir 
caminhos dentro do inconsciente do paciente, o passado dele (em seus aspectos 
conscientes e inconscientes) progressivamente se ativa. Em conseqüência, sua 
necessidade de transferir experiências, relações de objetos e emoções primitivas 
aumentam e tudo isto vem focalizar-se sobre o paciente trata os conflitos e as 
ansiedades que foram ativados, usando os mesmos mecanismos de defesa das 
situações anteriores1. 

 

 

5.1 A POSIÇÃO ESQUIZOPARANÓIDE  

 

A autora concorda com Freud que a pulsão de morte está dirigida contra o 

próprio organismo sendo o motivo do medo de aniquilamento e, em decorrência, da 

angustia persecutória. O impulso destrutivo e o temor à retaliação, juntamente com 

as frustrações e a dor determinam a angústia persecutória que é uma característica 

paranóica. Se o medo do aniquilamento não encontra base na realidade então é 

esquizóide, posto existir uma dissociação (clivagem) com o princípio vital da 

realidade. 

Já em 1946, M. Klein definiu a chamada posição esquizoparanóide, que se 

compõem destes sentimentos de angústia, clivagem, negação, dificuldade de 

adaptação – sentimento de ser atacado por forças hostis, predominante em crianças 

de três a quatro meses. 

                                            

1
 Tradução livre do auto do trabalho 25. Los orígenes de la transferência.  Obras completas de Melanie Klein (1952, p. 71).  
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Mesmo o recém nascido tem a percepção, a sua maneira, das experiências 

externas. Conforme Klein (1952, p. 71): 

 

O lactente dirige seus sentimentos de gratificação e amor ao seio ‘bom’ e seus 
impulsos destrutivos e sentimentos de perseguição ao que ele sente como seio 
frustrante, isto é, ‘mau’. Neste período os processos de clivagem são culminantes; 
o amor e o ódio, assim como os aspectos bons e maus do seio, são mantidos bem 
separados uns dos outros. A relativa segurança do lactente repousa sobre a 
possibilidade de transformar o objeto bom em um objeto idealizado, como proteção 
contra o objeto perigoso e perseguidor.  

 

5.2 A IDENTIFICAÇÃO PROJETIVA 

 

 Evidentemente, ao nascer, o bebê ainda não dispõe de um psiquismo 

constituído, mas de “estruturas precursoras” capaz de sentir ansiedade e defender-

se com “projeções e introjeções primárias”. Embora as estruturas precursoras nunca 

tenham sido inteiramente definidas, elas podem se dividir-se e ser projetadas para, 

fora, ou seja, além das emoções perturbadoras partes dos protótipos da 

personalidade podem ser projetadas e perdidas, 

 Esta divisão e projeção implicam que uma parte de nossas vidas possa ser 

vivida no mundo interno de outra pessoa, isto é, parte da vida de uma pessoa se 

identifica com aspectos da vida de outra pessoa. Melanie denominou este 

mecanismo de identificação projetiva (Coleção Memória da Psicanálise, nº. 3, p. 09).  

 

5.3 A POSIÇÃO DEPRESSIVA 

 

Inicialmente os processos primários de projeção e introjeção são 

centralizados seio materno, criando relações de objeto, alvos de amor e ódio, 

angústia e defesas. A introjeção de seio marca o início da formação do Superego, a 

qual se estenderá por muitos anos mais. 

 Entre três e seis meses o bebê passa a perceber sua mãe como uma pessoa e 

o intercâmbio perseguição/idealização são deslocados do seio para a pessoa 

materna, bem como impulsos e desejos agressivos provenientes de sua voracidade. 

Tal fato dá origem a uma angústia depressiva ou como escreveu a autora: 
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Estas angústias e as defesas correspondentes constituem a ‘posição depressiva’ 
que termina mais ou menos aos seis meses e cuja essência é a angústia e a culpa 
relacionada à destruição e perda dos objetos amados, internos e externos. 
Processos similares operam em relação ao pai e outros membros da família 
(KLEIN, 1952, p.72).  

 

 Parece que culpa e depressão carecem de um Superego, assim como a 

percepção necessita de uma maior integração do Ego, da capacidade mental e 

física, da adaptação ao ambiente, mais do que as estruturas precursoras que as 

relações de objeto alvo estejam presentes “ab initio”. Mas isto não é tudo, Melanie 

Klein escreveu (KLEIN, 1952, p. 75): 

 

Sustento que a transferência se origina nos mesmos processos que 
determinam as relações de objeto nos primeiros estágios (gizamos). Por isto 
temos que remontar uma e outra vez na análise até as flutuações entre os objetos 
amados e odiados, internos e externos que dominam a primeira infância. 

 

 E prossegue: 

  

Somente podemos apreciar plenamente a interconexões de transferências 
positivas e negativas se explorarmos o interjogo entre o amor e ódio, o círculo 
vicioso da agressão, angústia, sentimento de culpa e também os diversos 
aspectos dos objetos, para os quais estas emoções em conflito se dirigem (KLEIN, 
1952, p. 75). 

 

 

 Todavia, Freud não concebia a existência de relações objetais tão precoces e 

ainda, internas e externas. 

Avançando mais, as estruturas precursoras são capazes de produzir 

ambivalência, amor e ódio, sentimentos opostos ao mesmo tempo. Finalmente a 

transferência, assim produzida, pode ter cunho positivo ou negativo! 

 

5.4 A TRANSFERÊNCIA POSITIVA E NEGATIVA  

 

Melanie protesta que a “transferência negativa”, recebeu pouca atenção da 

técnica psicanalítica, devido à insuficiente valorização da agressividade. Parece 

verdade, porém sua solução também requer atenção. 
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Defende a valorização da transferência positiva e negativa e sobretudo a 

“interconexão” de ambas como “princípio imprescindível para o tratamento de todos 

os fins de pacientes tanto em crianças com em adultos” (KLEIN, 1952). 

Esta conclusão permitiu avançar para tratamentos de casos mais graves, como 

os esquizofrênicos. De acordo com Klein (1952, p. 75-76): 

 

Desde 1920, mais ou menos, se supunha que os pacientes esquizofrênicos eram 
incapazes de estabelecer uma transferência e portanto não podiam ser analisados. 
Desde então, o psicoterapia de esquizofrênicos foi tentada de varias formas. 
Desde que algumas defesas, nascidas das primeiras relações de amor e ódio, 
foram descobertas, e o fato de que os esquizofrênicos são capazes de 
desenvolver por vez uma transferência positiva e uma negativa tenha sido 
compreendida; esta descoberta aplicamos de maneira coerente a estes pacientes. 

 

 Klein afirma que as transferências positivas e negativas não podem ser 

analisadas uma sem a outra porque sua base é profundamente ambivalente e 

maniqueísta, além do mais adverte que as potencialidades do analista deverão ser 

mais genéricas e profundas: “Posto que os instintos de vida e de morte e, por isso 

de amor e ódio, estão em mais estreita interação, estão a transferência positiva e a 

transferência negativa estão basicamente entrelaçados” (1952, p. 76). 

 

5.5 OS PAIS COMBINADOS  

 

 A partir do conceito clássico, pelo qual o analista substitui o pai, a mãe ou 

outras pessoas significativas na situação de transferência, Melanie Klein supõe que, 

do ponto de vista da criança, os pais estão combinados em uma eterna gratificação 

mútua de natureza anal, oral, e genital. Esta fantasia que Melanie (1957, p.77) 

denominou de pais combinados, como já vimos, ela acrescentou: “E é isso, no meu 

critério, o protótipo das situações tanto de inveja, quanto de ciúme". Mas estes já 

são outros assuntos. Para maiores detalhes indica-se “A psicanálise de crianças”, 

em particular os capítulos 8 e 11. Tão convicta estava a autora sobre este tema que 

cinco anos depois de escrever “As origens da transferência”, viria a publicar o 

conhecido trabalho “Inveja e gratidão” (1957). 
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5.6 A ANÁLISE DE CRIANÇAS 

 

A capacidade de elaborar fantasias está ligada à formação de símbolos o qual 

permite à criança muito pequena transferir seu interesse de um objeto para outro, 

assim como as emoções associadas ao objeto, satisfação, angústia, fantasias e 

culpa. 

 Sua divergência, em relação a S. Freud, reside na sustentação de relações 

que operam nos primeiros meses de vida da criança e daí decorre que os estados 

“autoeróticos” e “narcisistas” provém destas primitivas internalizações de um objeto 

bom, enquanto S. Freud prescinde de relações objetais, embora em 1923, ele tenha 

escrito: “O instinto parcial oral encontra no princípio sua satisfação por ocasião do 

apaziguamento da necessidade de alimentação [...] ao mesmo tempo se torna 

’autorerótico’, isto é encontra seu objeto no próximo corpo”, e mais adiante “Os 

efeitos das primeiras identificações realizadas em idade muito inicial são sempre 

gerais e duradouros. Isto nos leva ao gênesis de ideal do Ego” (FREUD, 1923, p. 

23). 

Klein acredita que as transferências são possíveis desde a tenra infância, 

tornando a análise viável. A filha de Freud, Anna, discordou desta possibilidade, já 

em 1927 quando ainda estava em Viena, Anna Freud insistia que crianças não são 

susceptíveis de desenvolvem a transferência e não fazem associações livres logo, 

segundo seu ponto de vista, não são analisáveis. Melanie Klein responde: “As 

crianças brincam e brincando mostram suas emoções originais nos objetos”. Referia-

se a uma análise de uma criança de três anos e o texto acima é uma tradução livre 

de declarações que foram feitas mais tarde, durante as controvérsias medidas pela 

Sociedade Britânica de Psicanálise em 1941-42 (Memória da Psicanálise nº3, Duetto 

Editorial).  

As “controvérsias” na verdade foram uma serie de reuniões com Melanie Klein 

e Anna Freud com o objetivo de dirimir suas posições antagônicas, entretanto, tendo 

as tornado mais acirradas, mesmo que por seus trabalhos dedicados as crianças. 

Seguem sendo consideradas como “mães da psicanálise infantil”. Todavia, foi 

Melanie quem avançou em direção das crianças mais jovens. 
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Tais considerações são feitas neste trabalho para inserir como as situações 

de angústia e necessidades instintivas são transferidas para objetos exteriores e 

brinquedos e como interpretar e analisar mais cedo as crianças. Para sustentar sua 

técnica é necessária generalizar que, às vezes, o analista também atua como 

Superego, Ego ou Id. Porém, o “pai e mãe real”, certamente não se apresentam tal 

como eram no passado, mas sofreram transformações secundárias de grau variável 

segundo as projeções e idealizações dos processos infantis. Somente uma análise 

profunda seria capaz de discernir entre realidade e fantasia: 

 

É também origem destas flutuações na primeira infância, aquilo que dá 
conta da sua intensa transferência e das mudanças rápidas – às vezes em 
uma mesma sessão – entre o pai e a mãe, entre onipotentes objetos 
benévolos e perigosos perseguidores, entre figuras internas. Ao analista 
parece representar os pais combinados (KLEIN, 1952, p. 77). 

 

 Nestas circunstâncias, a transferência negativa pode adquirir grande 

intensidade ao reviver a hostilidade e a ambivalência das figuras parentais, 

reminiscências antigas da mente do bebê quando se vê frustrado por não receber da 

mãe a gratificação cobiçada e que foi destinada e outro, prontamente representado 

pelo pai. 

 

5.7 SOBRE O FENÔMENO DA TRANSFERÊNCIA  

 

O conceito kleiniano de transferência é bem esclarecido. Tem origem nos 

estágios primitivos do desenvolvimento e, portanto, nos níveis mais profundos do 

inconsciente. O quê provém do passado traz consigo as relações, emoções e 

defesas. Ao iniciar o tratamento o estado do paciente guarda semelhanças com a 

vida de fantasias. “As diferenças entre a transferência atual e as primeiras relações 

de objeto constituem a medida do efeito curativo do tratamento analítico” (KLEIN, 

1952, p. 78). 

É um longo caminho percorrido, sem o qual não estaria compreendido seu 

conceito de transferência. O início é lento e pesado, mas oferece ao final um aceno 

de esperança, qual seja, que a clínica psicoterapêutica vale a pena. 
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6 . WINNICOTT E A CONTRATRANSFERÊNCIA 

Nas obras de Donald W. Winnicott, a palavra “transferência” ocorre 194 vezes, 

porque o autor tratava rotineiramente deste tema, em seus relatos de casos e 

mesmo em trabalhos sobre outros variados assuntos. Porém existem três trabalhos 

específicos que possuem grande interesse e abordam novos aspectos, os quais 

complementam o conjunto de considerações sobre a temática. 

 São eles: “Variedades clínicas da transferência (1956)”, “A contratransferência 

(1959)” e o clássico “O ódio na contratransferência (1947)”. 

 Como já referido, ocorreu na Sociedade Britânica de Psicanálise, discussões 

entre Anna Freud e Melanie Klein. D. Winnicott preferiu trilhar o chamado “caminho 

do meio” porque seu próprio entendimento não coincidia com nenhuma das duas 

escolas. Klein estava tão envolvida no mundo fantasioso das crianças que não se 

deteve na relação mãe-bebê, exatamente onde Winnicott fazia suas maiores 

contribuições sobre o “holding materno” e a “mãe suficientemente boa” como 

responsável pelo desenvolvimento emocional da criança. Coube a ele detalhar este 

desenvolvimento, bem como outros pontos importantes como o “falso self” e os 

“objetos transacionais”. Em outras palavras Winnicott se aprofundou no ambiente 

externo da criança, enquanto Melanie Klein no mundo interior. Apesar de suas 

discordâncias, que alguns autores atribuíram uma rivalidade maior que realmente 

existiu, pois pessoalmente eram bons amigos, inclusive Winnicott foi o primeiro 

analista didata da escola kleiniana. 

 Coube a W. Bion realizar uma costura entre as dissonâncias de M. Klein e 

Winnicott, ficando em uma situação de equilíbrio e ainda fazendo importantes 

acréscimos a ambos.  

 

6.1 WINNICOTT E O MODELO FREUDIANO 

 

 “Diante dos problemas colocados pela clínica de Winnicott o modelo freudiano 

entra em crise, dando lugar a busca de um paradigma não-edípico para a 

psicanálise” (Memória da Psicanálise, nº. 5, p. 54). 
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 A percepção de Winnicott decorreu de fatos significantes: 

 a) Os casos de conduta anti-social e a delinqüência juvenil eram 

encaminhados para instituições externas, o que ele considerava uma séria falha da 

técnica psicanalítica. 

  b) Existiam inúmeras crianças sofrendo de distúrbios psíquicos variados e até 

mesmo crianças psicóticas, as quais dificilmente poderiam ser encaixadas na teoria 

do complexo de Édipo. 

 c) A avidez, a enurese, os distúrbios de caráter que se correlacionavam com 

dificuldades do desenvolvimento emocional na infância e mesmo no caso de bebês, 

careciam de um suporte teórico.   

 Esses fatores fizeram com que rejeitasse a interpretação do material 

transferencial ou de regressões a fixações pré-genitais tal como preconiza o método 

básico da teoria freudiana. Então Winnicott operou, não apenas uma mudança de 

paradigma, mas uma ruptura epistemológica. Porém o fez com respeito e elegância, 

mantendo relações cordiais com Anna Freud, Ernest Jones e James Strachey, de tal 

sorte que não mereceu o destino de, por exemplo, Adler e Jung, que sofreram e 

ainda sofrem as costumeiras retaliações entre nossas escolas, cuja rivalidade 

termina por denegrir a todos indistintamente. Ademais, Sigmund Freud havia 

falecido e Winnicott foi, em vários mandatos, o presidente da Sociedade Britânica de 

Psicanálise. 

 

6.2 A VELHA TEORIA 

 

 Ao referir-se ao período de 1905 a 1914 da obra de Freud, o autor escreveu: 

“Naquele tempo a teoria andava as cegas em busca de maior insight neste tema da 

relação da mãe com seu pequeno filho” (WINNICOTT, 1956, p. 483). 

 Refere-se que os casos ali estudados foram bem escolhidos, de forma que 

existia já um Ego instalado ou, pelo menos se podiam dar como assentadas as 

bases anteriores da instalação do Eu. Porém, do ponto de vista onde bebê ainda 

não se diferenciou ou o processo de diferenciação apenas começou, mas ainda 
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existe uma dependência absoluta do ambiente imediato, então é outra situação, tal 

como escreveu literalmente: 

 

Para mim é possível estudar e utilizar esta parte vital da velha teoria de uma 
maneira nova e prática no trabalho analítico. Este trabalho amplia o conceito de 
transferência, já que no momento da análise destas fases, o Ego do paciente não 
pode considerar-se com entidade instalada, e não pode existir uma neurose de 
transferência porque esta requer, sem dúvida, a presença do Ego e de um ego 
intacto [...] (WINNICOTT, 1956, p.484). 

 

6.3 O FALSO SELF SE ENTREGA AO ANALISTA 

 

Em uma adaptação bem sucedida, começará a existir um ego que mais tarde 

experimentará impulsos do inconsciente e será capaz de manter defesas contra a 

ansiedade que provém do instinto. Entretanto, no caso em que não ocorre a 

instauração do ego, então se desenvolverá um pseudo-self, resultado dos fracassos 

na adaptação. 

 Ainda assim, este falso self consegue proteger o verdadeiro self, em uma 

forma de encapsulamento, embora o falso self, dessa forma, não consiga 

experimentar a vida real das emoções e enquanto o self verdadeiro e oculto se 

empobrece devido à falta de experiência. 

 O analista trabalha segundo o princípio básico – seguir o paciente – e mesmo 

em tendências regressivas manter-se no seu papel, porque “o falso self se entregará 

ao analista”. Mas, esta situação, no original, é de melhor forma descrita: 

 

É um momento de grande dependência e verdadeiro risco. O paciente, 
como é natural, se acha em profundo estado de regressão. Este estado é 
também sumamente penoso devido ao fato que o paciente está consciente 
e, todavia não é mais a pequena criança da situação original (WINNICOT, 
1956, p. 486). 

  

 Está claro que o analista deve estar suficientemente adaptado para dar conta 

do que pretende: a passagem do falso para o verdadeiro self.  
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6.4 ÓDIO NA CONTRATRANSFERÊNCIA  

 

 Durante a jornada de trabalho, o analista não tem dificuldade para controlar 

seu ódio, que sequer é sentido porque, segundo Winnicott, se deve aos seguintes 

pensamentos: 

a) Estou descobrindo bem a técnica e, assim, adestrando-me melhor. 

b) A análise é a profissão que escolhi e a forma pela qual me expresso 

construtivamente. 

c) Pagam-me bem e estou obtendo um lugar na sociedade por meio da 

psicanálise. 

d) Colho frutos imediatos com o paciente fazendo progressos e espero frutos 

maiores com o fim do tratamento. 

Além do mais, mesmo que a paciente saia contente da sessão, o analista 
pode expressar seu ódio com o término da sessão. Este tema se direciona para os 
casos mais difíceis de psicose e neuroses com maior grau de dificuldade, conforme 
explica: 

 

Esta coincidência de ódio e de amor é algo que se repete na análise de psicóticos 
dando lugar a uma serie de problemas que podem esgotar os recursos de analista. 
[...] e implica que, na história do paciente, se produziu uma falha ambiental no 
momento em que apareceram os primeiros impulsos instintivos em busca do 
objeto. (WINNICOTT, 1947, p. 280). 

 

Normalmente o analista tira partido das figuras úteis da infância do paciente e 

este é um conceito conhecido da técnica desde os primórdios da psicanálise, porém 

tais são os pacientes cujas experiências infantis podem ser conhecidas através da 

transferência, contudo a dificuldade reside “naqueles outros pacientes cujas 

experiências tenham sido tão deficientes e deformadas que o analista é a primeira 

pessoa na vida do paciente que chega a pontos essenciais” (WINNICOTT, 1947, p. 

282). 

 Quanto às diferenças entre neuróticos e psicóticos nada melhor que a 

comparação no cenário analítico: “para o neurótico, o sofá, a sala aquecida e a 

comodidade podem simbolizar o amor materno; para o psicótico estas coisas todas 

significam o amor do analista, o seu colo, o seu calor e assim sucessivamente”. 

(WINNICOTT, 1947, p. 282). 
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 Todavia, Winnicott concorda com Freud quando este último considera: “Somos 

conscientes que as atitudes de amor e ódio não caracterizam a relação entre os 

instintos e os objetos, senão que estão reservadas para a relação do ego com um 

todo e os objetos” (FREUD, 1915, p. 137). Por essa razão, ou seja, a falta de um 

ego integrado, não foi usado termo “ódio” para os bebês, mas como ele prefere 

denominar: “amor cruel”.  

 

6.5 A PRÁTICA CLÍNICA 

 

 Em seu trabalho “A Contratransferência” (1959), Donald Winnicott faz algumas 

considerações relevantes para a prática profissional que merecem ser citadas aqui: 

“Agora posso tratar do fenômeno transferência-contratransferência e examinar o que 

sucede em termos gerais no trabalho profissional” (WINNICOTT, 1959, p. 279). 

 O analista dever estar preparado para suportar a tensão, sem esperar que o 

paciente mude seu comportamento e talvez suportar durante longo tempo. Na 

análise, a característica da neurose de transferência é que ela provém do 

inconsciente (ID) e tudo deve ser suportado pela atitude profissional do analista. Isto 

significa que o analista apresenta-se em um estado especial de confiabilidade e não 

é a mesma pessoa comum de sua vida privada. 

Michael Fordham (1960) proporcionou um bom exemplo de uma paciente que 

o interrogava insistentemente, perguntas que ele, naturalmente, não as respondia, 

até que por fim ela declarou: “Você é como meu pai, nunca responde minhas 

perguntas!” (WINNICOTT, 1959, p. 183). 

 Desde que Freud revelou os fenômenos emocionais e subjetivos que ocorrem 

no cenário analítico e, em conseqüência, recomendou a análise pessoal é porque, 

se a análise não resolver todos os problemas do futuro analista, ainda assim 

conseguirá uma maior maturidade e estabilidade de caráter e o fará sentir-se na 

posição do analisando, o que constitui uma experiência preciosa, base da 

capacidade de manter uma relação verdadeiramente profissional. 
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 Onde quer chegar o autor? “O psicoterapeuta continuará sendo vulnerável”, 

diz, porém conhecerá a conduta correta através do estudo da técnica e da prática 

clínica e da própria análise pessoal: 

 

Durante a sessão o analista é objetivo e confidente, não é um salvador, um 
professor, um aliado, nem um moralista... Tendo fortalecido seu ego em um 
envoltório profissional de tal forma que trabalha sem demasiada tensão 
(WINNICOTT, 1959, p.183).      

 

 Entretanto, a estruturação de defesas reduz a capacidade de enfrentar 

situações novas e então a formação profissional, além dos objetivos já citados, 

obterá uma organização defensiva mais flexível e a redução das tensões. 

  

6.6 NEUROSE E PSICOSE  

 

 Também Jung tratou do tema da contratransferência, tendo manifestado que o 

paciente pode ter efeitos drásticos sobre o analista a ponto de induzir neste até 

manifestações patológicas. E acrescentou “Isto é particularmente o caso de 

esquizofrenias fronteiriças”.  

 Winnicott considera a palavra fronteiriça inconveniente. Ele afirma claramente 

que o termo psicótico é mais adequado ao neurótico fronteiriço. Baseado no trabalho 

de neuroses que, na grande maioria dos pacientes, tiveram sua dependência infantil 

manejada junto aos seus pais e mães – nos quais se trabalha classicamente com a 

transferência - estes últimos são diferentes daqueles primeiros aos quais faltou 

atravessar etapas do desenvolvimento emocional da infância. 

 Tais pacientes são diagnosticados como psicóticos ou esquizofrênicos e com a 

transferência dominada pela necessidade do paciente de fazer uma regressão ao 

ponto de uma dependência infantil. Isto obriga o analista a uma relação direta do tipo 

primitivo, inclusive ao extremo da fusão, o que se faz de modo gradual e ordenado e 

a recuperação é conseqüentemente gradual – exceto nos casos onde o caos é 

superior a tudo, porque reina tanto dentro como fora.  

 O pensamento de D.W. Winnicott é suficientemente coerente. Ele 

costumeiramente lembra-se do que escreveu, de que as falhas de maternagem são 
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responsáveis pelo “desenvolvimento emocional primitivo”.  Ao tratar dos psicóticos, 

lembra novamente estas causas originais e por isso fala da regressão que deve ser 

convivida com o paciente. 

Na última página de seu trabalho “A contratransferência”, deixa uma 

advertência:  

 

Na formação de psicanalistas e estudos relacionados, não devemos colocar os 
estudantes na situação de relacionar-se com as necessidades primitivas de 
pacientes psicóticos, porque poucos poderão suportá-los e poucos poderão extrair 
alguma aprendizagem dessa experiência (WINNICOTT, 1959, p. 155).        

 

 Até aqui nos legou sua didática psicanalítica: gradual, coerente, do simples 

para o complexo. Entretanto, nesta mesma página conta uma vicissitude: 

 

Tive uma paciente que me golpeou. O que lhe disse então é impublicável, não foi 
uma interpretação, mas uma reação de fato [...]. Ela obteve um pouco do que sou 
realmente, mas uma reação não é uma contratransferência. (WINNICOTT, 1959, 
p. 155). 

  

 Adotamos uma abordagem não cronológica nos trabalhos deste capítulo, de 

vez que a fase histórica já tenha sido vencida. Resta-nos saber se seremos 

suficientemente maduros para acompanhar a jornada de cura do sofrimento 

emocional daqueles que para nós foram confiados.   

 

 

7 . FROMM E A PSICANÁLISE HUMANISTA 

Para abordar a questão específica do tema torna-se necessária a 

apresentação de um suporte mais abrangente, o qual realmente é o seu contexto e, 

para tanto, convém confrontar, inicialmente, os paradigmas do quê poderia ser 

denominado de Psicanálise Clássica com aqueles da Psicanálise Humanista, na 

forma como Erich Fromm os definiu. Desta forma, pretende-se dar um tratamento 

diferenciado a esta última Escola. São os seguintes os aspectos a considerar: 
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PSICANÁLISE CLÁSSICA 

I. Natureza Humana – A dinâmica do sujeito está dada por contrários, 

dialeticamente opostos, e a partir de pulsões que expressam a libido sobre a 

estrutura da personalidade, constituída pelo Ego, Id e Superego. 

II. Normalidade psíquica – Equilíbrio adequado entre o Ego, Id e Superego. 

III. Desenvolvimento psíquico – Passa pelas zonas erógenas, com as etapas oral, 

anal, fálica, latência e genital. O sujeito se forma a partir de experiências antigas. 

IV. Método clínico – Estudo de casos. 

V. Causas da patologia – Conflitos neuróticos surgidos na infância, cujo traço 

principal é a ansiedade. 

VI. Técnica terapêutica – Psicoterapia para produzir percepções (insight), 

interpretações de sonhos, associação livre e análise da transferência. 

VII. Objetivos do tratamento – Descobrir os conflitos inconscientes para torná-los 

conscientes, de forma a obter um equilíbrio entre os componentes do aparelho 

psíquico.  

 

PSICANÁLISE HUMANISTA 

I. Natureza humana – A pessoa humana é única, irrepetível, racional e auto-

determinada. A experiência presente é tão importante como a passada. 

II. Normalidade psíquica – Capacidade para aceitar-se Dar-se conta e liberar o 

potencial próprio, isto é, conhecer cada um de seus pontos fortes. 

III. Desenvolvimento psíquico – É a consolidação da auto-estima, obtida com a 

conquista das necessidades básicas e superiores, o quê implica no crescimento 

pessoal. 

IV. Método clínico – Estudo de casos. 

V. Causas da patologia – Incapacidade de aceitar-se e expressar a própria 

natureza. Não ser capaz de assumir a responsabilidade de suas ações e de fazer 

escolhas autênticas. A ansiedade surge ao negar uma parte de si mesmo, quando 

pode ocorrer crise de identidade e insegurança pessoal. 
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VI. Técnica terapêutica – Tratamento humano do paciente, a percepção (insight) 

provém do cliente na medida em que se exploram as experiências passadas e 

presentes e são planejados panoramas futuros juntamente com o terapeuta. 

VII. Objetivos do tratamento – Redescobrir e desenvolver a si mesmo para a auto-

realização através do uso do potencial próprio.  

 O texto acima é uma tradução de parte do curso ministrado pelo Dr. Eddy 

Guerra (ABREU GUERRA, 2006, p. 02 e 03).  

 

7.1 O PRINCÍPIO CLÍNICO DE ERICH FROMM 

 

 Em seu trabalho de 1955, “Remarks on the Problem of Free Association”, 

publicado sob a forma de um CD, organizado pelo Dr. Rainer Funk, ao referir-se aos 

fundamentos da psicanálise, Erich Fromm escreveu: 

 

Freud descobriu formas de observação do inconsciente. Uma foi a 
interpretação dos sonhos;  outra foi a análise da transferência; a terceira foi 
a associação livre (FROMM, 1955, p. 02). 

 

 Deixou claro a importância que ele, baseado em Freud, atribuía à análise da 

transferência, colocada ao lado da interpretação dos sonhos e da associação livre. 

Conforme Funk relatou no prólogo do livro “El arte de escuchar”, Fromm pretendia 

escrever um livro sobre o tratamento psicanalítico, porém, em 1977 sofreu um grave 

ataque cardíaco que lhe impediu de continuar seu trabalho (FUNK, 1990, p. 16). 

 Quanto à natureza humana do tratamento, Fromm considera como um agente 

curativo em si. Recorre a um exemplo de Harry Sullivan, no tratamento de psicóticos 

no Hospital Santa Isabel de Washington, ao narrar: 

 

Naquela ocasião, não existia psicoterapia, nem remédios, e o quê fez foi por 
sua própria personalidade, que era de grande respeito entre os pacientes 
psicóticos [...] Assim aumentou consideravelmente o número de curas 
espontâneas (FROMM, 1991, p. 66). 

 

 As psicoses não se tratam com teorias sexuais infantis. As propostas de Freud 

não se destinavam ao tratamento de psicóticos, conforme Winnicott já havia 
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demonstrado. Fromm denuncia as relações familiares patológicas capazes de 

causar a esquizofrenia, quando há um vazio de afetos e a criança padece de “fome 

de uma relação pessoal”. 

 

Na realidade, se pode dizer que o psicótico é uma pessoa com um grau muito 
elevado de narcisismo, isto é, para ele a única realidade é o que está em seu 
interior [...] Não é real nada que corresponda ao mundo exterior (FROMM, 1991, p. 
67). 

 

 Fromm afirma que o doente reagirá à sensibilidade humana, “inclusive os 

catatônicos graves”, quando se devolvem a eles a dignidade de pessoas. “Não é 

utopia, é real” e Sullivan foi o primeiro a comprovar suas curas. Apesar da 

importância que conferia inicialmente às idéias de Freud, como visto no início desta 

seção, o princípio clínico de Fromm foi o humanismo, com um tratamento mais 

digno, o qual viria a mudar a técnica original. 

 

7.2 FASES DA ANÁLISE 

 

  Rigorosamente falando, não há uma proposta exclusiva de um número de 

fases e de seus tipos para a condução da terapia. Para exemplificar algumas 

características sugeridas por Fromm, foi usado o modelo do processo terapêutico 

sugerido por Rodrigues (RODRIGUES, 1989, p. 205): 

  

a) Fase catártica 

Aceitação incondicional do analisando, de forma aberta, ou seja, sem 

avaliação e sem diagnóstico, procurando realizar uma escuta do paciente 

e sua história de sofrimento. As intervenções são feitas apenas para aliviar 

a pessoa que sofre e para conhecimento dos conflitos e das condições da 

vida atual. 

b) Fase de esclarecimento e confronto 

Para esclarecer os graves condicionamentos aos quais o paciente acha-se 

prisioneiro e deve libertar-se e confronta-se com as fugas da realidade que 
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lhe são costumeiras. É recomendável que o paciente se observe e 

perceba seu potencial e mobilize força e entusiasmo para a cura 

c) Fase de reconstrução e apoio 

Período destinado a dar sentido à realidade com aumento da liberdade e 

da capacidade de decisão. Momento apropriado para a indicação de 

alternativas e idéias para um projeto de vida que envolva o planejamento 

do futuro. 

 

 A apresentação acima está muito resumida porque condensa apenas as idéias 

centrais que estão detalhadas nas páginas 37-41, 59-62, 93-98, 111-114 da obra “El 

arte de escuchar" (FROMM, 1991). 

 

7.3 MUDANÇAS NO CENÁRIO ANALÍTICO 

 

 Formado segundo a escola freudiana, durante 10 anos, Fromm exerceu a 

psicanálise segundo a doutrina ortodoxa. Mas suas reflexões o levaram a produzir 

mudanças no cenário (setting) analítico e abordagem feita a seguir é a que 

apresenta maior relevância em relação ao fenômeno da transferência. 

 A disposição do divã e do analista foi considerada inconveniente por Fromm, 

como escreveu na obra “Grandeza e limitações do pensamento de Freud” (FROMM, 

1979, p. 56), onde relata que alguns de seus professores no Instituto de Berlin 

desfrutavam de pequenas sestas durante a sessão de análise, considerando natural 

que, sem nenhum contato visual com o paciente - escutando a voz monótona e 

incessante - fosse muito fatigante e até insuportável deixar de aproveitara merecida, 

ainda que curta, sesta. 

 Freud defendia a posição do analista e do divã e justificava alegando que não 

gostava de olhar de frente e durante muitas horas, sem usufruir de algum descanso, 

quando se sentia muito aborrecido. 

Mas existe outra razão, de maior importância, para o divã de Freud: colocado 

nesta situação de passividade, o paciente estará posto como uma pequena criança 

e a infantilização resultante para o analisando retira dele os conteúdos da pessoa 
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adulta e acentua a transferência da constelação infantil no cenário (FROMM, 1979, 

p. 57). 

 

O mero fato de olhar uma pessoa, de sentir a qualidade de seu aperto de mãos, 
de ouvir a sua voz, de notar qual é toda sua atitude quando está falando, é 
material mais que suficiente para saber muito [...] Era tão insuportável a situação 
que comecei a mudar a técnica. (FROMM, 1979, p. 56-57). 

 

 

 Na maneira tradicional, sob a observação de seu analista, a quem não pode 

ver, o eu infantil expressa todas suas idéias e pensamentos que o aprisionam, sem 

lugar para a pessoa adulta que possa confrontá-lo e assim libertar-se dos 

condicionamentos arcaicos. É justamente este ponto de vista do adulto sobre a 

manifestação da criança, este conflito entre o eu adulto e o eu infantil que o levará a 

melhorar. 

 

7.4 O CONCEITO DE TRANSFERÊNCIA 

 

A abrangência das idéias psicanalíticas de Erich Fromm envolve a sociedade 

em geral e o indivíduo em particular. Ele considerava os conceitos analíticos de 

Freud demasiadamente restritos ao indivíduo. No caso do conceito de transferência, 

em relação à sociedade, escreveu: 

 

Porque houve pessoas que sacrificaram seus filhos ao deus Moloch, porque 
adoraram ídolos como Hitler e Mussolini e porque deram suas próprias vidas por 
uma causa ideológica, em todos estes casos trata-se do mesmo fenômeno: a 
transferência (FROMM, 1990, p. 122). 

 

 

 No terreno pessoal, Fromm conta o caso de uma paciente de Sullivan que, 

analisada ao divã, após uma semana, ao despedir-se de seu analista, olha-o e 

protesta: “Mas o senhor não tem barba!”. Demonstra assim a transferência da 

imagem paterna para Harry Sullivan o qual “não tinha mais que um bigodinho”. E 

também esta transferência é uma situação regressiva chamada de “infantilização” 

(FROMM, 1990, p. 122). 
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 Em muitos aspectos, o ídolo supre a necessidade de segurança que o homem 

sente diante das incertezas do mundo. “O homem adulto não está menos 

desamparado que o menino”. O medo e ansiedade, fruto de uma cultura de violência 

e destruição levam a pessoa a essa situação, onde acredita “eu não posso depender 

de mim mesmo” (FROMM, 1990, p. 123). 

 A relação irracional define a neurose, onde – na origem da transferência – 

existe algo do poder infantil de Adler, dos afetos parentais de Freud, dos estágios 

primitivos de Melanie Klein, da ansiedade básica de Karen Horney, entre outros, 

mas Erich Fromm fala de um ambiente novo que afeta o ser humano e reside no 

social, no sentimento de desamparo do adulto. A terapia irá a busca do ídolo 

irracional, que deve ser esconjurado para redescobrir a confiança interior. 

 Tratando de análise, Fromm chama a atenção para a postura profissional do 

analista, quando este teme a rejeição do cliente ou quer ser elogiado e afagado, daí 

decorrendo contratransferências inadequadas, fato que decorre - segundo ele – de 

falhas no processo de análise pessoal do terapeuta. “Tudo que ocorre entre o 

paciente e o analista não é apenas transferência”. Na verdade, ambos “se 

encontram em dois planos diferenciáveis: o plano da transferência e o da 

contratransferência” (FROMM, 1990, p 125). 

  

Na técnica psicanalítica é muito importante que o analista caminhe por duas vias: 
ora se apresente como objeto de transferência e ora se apresente também como 
pessoa real, respondendo como pessoa real (Fromm, 1990, P. 125). 

 

 A transferência na vida adulta também se expressa com a adoração de 

políticos, dos artistas, dos familiares, enfim, tem raízes na impotência da pequena 

criança que precisa da segurança de seus pais para alimentá-la e protegê-la. A 

origem do medo e das fobias reside frequentemente na dependência infantil que foi 

outrora necessária e hoje subsiste apenas como um resíduo inconsciente e 

inconveniente. 

 O medo da liberdade, segundo Fromm, provém deste estado primitivo, 

prisioneiro de sua pulsão neurótica, que é carente do outro como figura substituta e 

protetora, mas se dissocia ao perceber que “ele não tem barba!”. 
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 O medo de ser feliz é uma ilusão, considerando que a felicidade é um estado 

de satisfação interior ao alcance de todos. Em geral, ao doente nada lhe falta que 

impeça sua realização, senão o medo primordial que o segura, não deixa sentir-se 

bem, sentir-se contente. 

 Para melhor exemplificar, existem as pessoas que caem tristes quando chove 

– porque lhes parece uma situação potencialmente ameaçadora de desabrigo, de 

desconforto, de ameaça. “Não sei por que fico triste quando chove”, dizem. O fato 

remete aquela necessidade de proteção que outrora desfrutaram e hoje lhes falta 

porque não tem a quem transferir a criação do abrigo aquecido e acolhedor, 

enquanto o traço do indivíduo sadio consiste em torna-se provedor de sua 

segurança e daqueles que deles dependem. Este é o “amor à vida”.  

 Também, o adulto, ao se sentir desamparado, está disposto a adorar figuras 

salvadoras – messiânicas como se diz atualmente.  Esta transferência social e 

política provêm do mesmo desamparo que a transferência pessoal. Por isso, Fromm 

considera que o analisando precisa oscilar entre a natureza infantil e a adulta, 

“precisamente porque é este o processo no qual está baseada a eficácia do 

processo analítico” (FROMM, 1979, p. 61).  

 Ora, de quem se diz que pouco escreveu sobre terapia analítica (MANDOLINI 

GUARDO, 1960, p. 464), Erich Fromm é suficientemente esclarecedor e mesmo 

amplia, em direção ao social, o conceito de transferência, colocando a questão do 

“ídolo” e, em conseqüência, o fanatismo como uma doença, a qual pode transforma-

se em terrorismo e no próprio “amor à morte”.   
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8 CONCLUSÃO 

No decurso da psicoterapia, certas emoções e sentimentos – ligados ao 

movimento de captação, rejeição, manipulação, amor, ciúme e agressividade – se 

manifestam para com o analista. 

 Segundo o conceito original de Freud, trata-se de um fenômeno regressivo, 

onde ligações afetivas que no passado se manifestaram para figuras proeminentes 

na vida do paciente. Em seu último trabalho “Esboço de psicanálise” em 1938, Freud 

escreveu: 

 

O paciente vê no seu analista o retorno ou reencarnação de alguns personagens 
importantes da sua infância ou do seu passado e, conseqüentemente, transfere 
para ele sentimentos e reações que, sem dúvida, se aplicavam a esses modelos. 
Torna-se assim evidente que esse fenômeno da transferência é um fator de uma 
importância não imaginada: por um lado um instrumento de valor insubstituível e, 
por outro lado, uma fonte de sérios perigos. A transferência é ambivalente, 
compreende tanto atitudes positivas e afetuosas bem como as negativas e hostis 
em relação ao analista que, por via de regra, é posto no lugar de uma das figuras 
parentais do paciente: o pai ou a mãe (FREUD, 1938, p. 168). 

 

Melanie Klein percorre um caminho, desde os processos e relações primitivas 

do lactente, para concluir que o analista não apenas ocupa papéis das pessoas 

ligadas ao passado do paciente, mas também desempenha funções de superego, id 

e ego – e afirmou: “Nosso conhecimento atual nos permite penetrar nos detalhes 

específicos dos diversos papéis atribuídos pelo paciente ao analista” (KLEIN, 1952, 

p. 76).  

 Fará ainda M. Klein uma atribuição para a transferência negativa e o 

relacionamento desta com a transferência positiva.  

 O termo “transferência” muitas vezes é utilizado na perspectiva cotidiana do 

deslocamento de afeto de um objeto de amor para outro, mas é no sentido 

psicanalítico que sua aplicação é correta. A transferência paciente-terapeuta e a 

contratransferência terapeuta-paciente não são fenômenos que se produzam 

somente durante a análise, mas em todo e qualquer relação terapêutica, embora os 

psicanalistas sejam, pela sua formação, os únicos habilitados a utilizá-la em 

benefício de seus pacientes.  
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 A transferência está sujeita às leis dinâmicas do funcionamento psíquico e 

juntamente com a contratransferência, fazem parte de movimentos inconscientes, 

que não são possíveis de serem detectados, conscientizados e analisados por 

pessoas que não tenham se submetido a um prévio tratamento psicanalítico e a um 

treinamento supervisionado onde as questões clínicas são constantemente postas 

em discussão.   

 Pode-se dizer que a técnica psicanalítica está baseada na transferência, na 

interpretação e na resistência. De fato, é através da situação analítica que se 

respalda em uma ‘aliança de trabalho’ onde são estabelecidas as regras de conduta 

da psicoterapia. Com o decorrer das sessões, a chamada ‘hora de 50 minutos’, e 

pela ‘interpretação’ realizada, o paciente será levado a projetar sobre a 

personalidade atual do analista as imagens parentais e frequentemente colocá-lo na 

posição do superego. 

 Na técnica analítica interessa mais fazer a apreciação das variações cinéticas 

da transferência associadas com a ‘resistência’ quando os conteúdos deslocados 

são inaceitáveis à consciência.  

 A análise deve facultar ao paciente compreender a resistência e as respectivas 

‘defesas’, o significado dos sintomas e, portanto, descobrir em si próprio as origens 

de sua neurose e retomar uma evolução psíquica normal.     

A propósito, em “O eu e o inconsciente” Jung escreveu: “Julgo necessário – 

contrariando outras opiniões – que o paciente continue em contato com o 

inconsciente, mesmo depois da análise, a fim de evitar uma recaída” (JUNG, 1934, 

p. 148).  

Desta forma este autor considera que não basta a adaptação ao mundo real. 

Exige que “possa compreender razoavelmente o desenvolvimento pessoal”.  E 

acrescenta: “Nesse sentido, a análise não é um método que possa ser 

monopolizado pela medicina; é também uma arte, uma técnica ou uma ciência de 

vida psíquica, que devemos cultivar depois da cura, para o próprio bem do paciente 

e para o bem de todos” (JUNG, 1934, p. 148.). 

Lacan e Jung propuseram uma transferência quanto mais suave possível, 

entretanto, dentro de um clima de confiança e entendimento, visando a produção de 

‘insight’ através do método dialético de tese, antítese e síntese.  
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Winnicott contribuiu com o estudo de paciente cujo falso self requer que a 

transferência se faça até episódios regressivos e estendendo-se até os psicóticos. 

Entretanto, seu estudo maior foi com a contratransferência. 

Mas, sem dúvida, coube a Freud o mérito de ter descoberto a transferência e 

ter revelado suas implicações no processo de cura, como a de tê-la tornada básica 

no tratamento psicanalítico. Temos que segui-lo através da contratransferência e até 

o final de sua vida, em 1938, quando não conseguiu sair da dúvida. Muitos anos 

antes, advertido pelo seu círculo de colegas e discípulos, sobre os perigos da 

transferência, ele reage: “E então vamos trazer o demônio do Inferno e depois 

mandá-lo de volta sem ouvir o que tem a dizer”.  

No último capítulo destacamos a obra de Erich Fromm. A partir do fenômeno 

da transferência, ele ensina que o analista pode facilmente transformar-se em ídolo, 

substituindo uma figura importante da infância e, desta forma, tornando seu protetor, 

garantindo contra o medo e ansiedade. O analisando sente-se protegido e, a partir 

daí, sente-se poderoso. Mas ainda não ocorreu a cura, e não pode ser encerrada a 

análise. Eis porque o analista deve usar a segunda via, a da pessoa real, que está 

no plano da contratransferência. Assim, irá provocar o conflito, confrontando a 

realidade com a fantasia, o adulto contra o infantil. Essa é uma das lições de Erich 

Fromm quando se refere à transferência.  

Assim podemos concluir: 

a) Freud termina sua obra dizendo que a transferência é de valor 

insubstituível, porem fonte de sérios perigos. 

b) Winnicott e Melanie Klein chamam a atenção para a 

contratransferência e a análise da transferência negativa, como parte do 

processo analítico. 

c) Jung recomenda uma transferência, tanto quanto possível, suave com 

um diálogo para produzir insight, assim como Lacan. 

d) Erich Fromm considera necessário trabalhar os dois planos, 

transferência e sua contrária, como também inserir a pessoa real do analista. 

   Independente das controvérsias entre os diversos pensadores da clínica 

analítica, e todos tem ou não tem suas razões, seus pontos fortes e fracos, o 
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presente trabalho apresenta algo de original e inesperado, qual seja, reunir escolas 

por vezes rivais, em torno do mesmo tema e, em um instante, mesmo que não 

desejassem estar juntas, na verdade – na formação psicanalítica – estão, de fato, 

todas reunidas como se fosse uma só e a mesma Psicanálise.
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