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O presente trabalho tem por objetivo apresentar considerações acerca do fenômeno da transferência 

na Clínica psicanalítica, levando em conta experiências ocorridas em contexto de atendimento 

clínico junto a instituição Clínica de Atendimento psicológico da UFRGS. Ele é um desdobramento 

da pesquisa “A Psicanálise e a Clínica na Universidade” coordenado pelo Professor Carlos 

Henrique Kessler. 

 

A elaboração deste trabalho advém de experiências vivenciadas durante a experiência de estágio 

curricular da ênfase em Processos Clínicos pelo curso de graduação em psicologia da UFRGS, o 

qual tem como prática integrante do aprendizado a participação em supervisão individual para cada 

caso atendido.  

 

Desta forma serão relatados vinhetas advindas de dois atendimentos clínicos nos quais, devido à 

supervisão, pode-se observar o fenômeno transferencial tomando forma e permitindo a devida 

condução do tratamento em direção a uma cura dentro do contexto psicanalítico; bem como as 

ponderações sobre os efeitos desta na relação terapeuta-paciente. 

 

O estudo toma por base a referência dos textos A Dinâmica da Transferência (Freud 1912), 

Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise (Freud, 1912), Recordar, Repetir e 

Elaborar (Freud, 1914), Observações sobre o amor transferencial (Freud, 1915), Conferências 

Introdutórias sobre Psicanálise  (Freud, 1916-1917), A Transferência na Clínica Psicanalística: a 

abordagem freudiana (Santos, 1994), A supervisão na clínica-escola: o ato no limite do discurso 

(Kessler, 2009) e A transferência na pesquisa em psicanálise: lugar ou excesso? (Elia, 1999) a 

partir dos quais é possível elaborar considerações sobre o assunto “transferência” em contexto 

Clínico de pesquisa. 
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