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Considerações Sobre o Fenômeno de
Transferência em Seu Contexto

Clínico.

Introdução:

Este  trabalho  encontra-se  em estágio  inicial  de  obtenção  e  organização  de  conteúdo  teórico  no  qual

objetiva-se  apresentar  considerações  acerca  do  fenômeno  da  Transferência  na  Clínica  Psicanalítica

considerando experiências  ocorridas  em contexto de atendimento  clínico junto a instituição Clínica  de

Atendimento Psicológico da UFRGS. Nogueira (2004) diz “… O fenômeno da transferência, que é um

fenômeno humano,  não  é  psicanalítico,  é  um fenômeno que  ocorre,  justamente,  nas  relações  entre  os

falantes.”. Desta forma o autor entende ser possível efetivar pesquisa tendo por base a teoria psicanalítica

haja visto a natureza do fenômeno Transferencial.

Objetivos:

- Angariação de material e conteúdo acerca do

tema Transferência em psicanálise de forma

da  atestar  a  ocorrência  deste  em  contexto

clínico;

-  Identificar  e  verificar  a  ocorrência  do

fenômeno transferencial durante o tratamento

tendo por base a teoria Psicanalítica.

Metodologia:

- revisão bibliográfica; 

- reflexão do pesquisador; 

-  debate  com  orientador,  supervisores  e

demais  integrantes  do  grupo  de  pesquisa

utilizando  por  base  dois  casos  clínicos

atendidos em situação de estágio.

Problematização:

A psicanálise é muitas vezes vista como disciplina ultrapassada no contexto acadêmico porém sua
prática segue viva e  recorrente dentro do contexto Clínico.  Tendo por ponto inicial  dois casos
clínicos  de atendimento,  o  autor  utiliza-se destes  dois exemplos  para demonstrar  a  atuação da
Transferência  dentro do  setting terapêutico. Isto feito, propõe-se a seguinte questão: como fazer
pesquisa utilizando-se desta teoria, psicanálise, uma vez que assim é possível comprovar a atuação
desta?

Conclusão: 

Como ainda se trata de estudo inicial  sobre o assunto tem-se por ideia de trabalho angariar os

conceitos devidos sobre o tema objetivando a coleta de conteúdos e preparo de forma a elaborar

tese de conclusão de curso e posterior publicação sobre o tema na forma de artigo científico.
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