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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo a reflexão teórica dos conceitos psicanalíticos de 
transferência e inconsciente à luz do contexto educacional e, ao que será delineado aqui, 
enquanto ato educativo. Para tanto, foram levadas em consideração as concepções originais de 
Sigmund Freud e as importantes formulações de Jacques Lacan a respeito do tema proposto, bem 
como, as investigações de importantes autores contemporâneos. Além disso, o presente artigo 
trata também da contextualização de outros conceitos, caros ao referencial teórico psicanalítico, 
que fazem sentir seus efeitos ao que se pretende bosquejar enquanto campo transferencial e suas 
implicações ao campo educativo. 
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I. A DÍADE PROFESSOR-ALUNO NA PERSPECTIVA FREUDIANA 

 

Sigmund Freud (1914), em Algumas Reflexões Sobre a Psicologia do Escolar, põe em 
questão a inclinação do ser humano a amar e odiar, criticar e respeitar as pessoas que se colocam 
de forma simbólica em sua vida.  
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Inclinação esta, que, devido à plasticidade de tais sentimentos, o grande teórico supracitado 
se utiliza do vocábulo “ambivalência” __ termo proposto por Eugen Bleuler, porém com acepção 
distinta __ para dar conta de suas nuances, pois, não raras vezes, o que ontem fora amado, poderá 
se apresentar enquanto objeto de ódio em uma época vindoura. Contraditoriamente a isto, tais 
anseios poder-se-iam manifestar-se ao avesso. Diante disso, simultaneamente, os impulsos 
afetuosos e hostis sempre coexistirão lado a lado.  

 
 “É nessa existência concomitante de sentimentos contrários que reside o caráter 
essencial daquilo que chamamos de ambivalência emocional” (Freud, 2006/1914, 
p.249).      

 

O pai da psicanálise ressalta ainda, que em idade bastante precoce, esta maneira de agir 
para com as pessoas já se apresenta com certa força, não podendo assim, ser de maneira alguma 
desprezada quando se busca entender as relações que se lançam à luz do contexto educativo. 
Ainda nesta direção, Freud coloca em pauta a seguinte afirmação:  

 

Essas figuras substitutas podem classificar-se, do ponto de vista da criança, segundo 
provenham do que chamamos as ‘imagos’, do pai, da mãe, dos irmãos e das irmãs, e 
assim por diante. Seus relacionamentos posteriores são assim obrigados a arcar com 
uma espécie de herança emocional, defrontam-se com simpatias e antipatias para cuja 
produção esses próprios relacionamentos pouco contribuíram. Todas as escolhas 
posteriores de amizade e amor seguem a base das lembranças deixadas por esses 
primeiros protótipos (Freud, 1914, pp.248-249). 

 

Ainda neste viés, Freud traça uma analogia entre a figura do professor, enquanto suplente 
paterno, e, dos colegas tais quais substitutos de nossos irmãos e irmãs. Tal concepção reforça a 
ideia que provavelmente, os actings apresentados pelos escolares em sala de aula em nada se 
distanciam a uma maneira análoga de agir no contexto familiar, a depender deste. Porém, tal 
discussão contestaria para si uma investigação específica. 

 

II. O GUISA DA TRANSFERÊNCIA EM FREUD 

 

Desde muito cedo, Sigmund Freud já levantara em sua obra a importância da relação 
médico-paciente no tratamento da histeria. Por meio de sua escuta para com pacientes histéricas e 
de suas observações críticas ao famoso caso clínico de Joseph Breuer __ Bertha Pappenheim 

(Ana O.) __, o autor percebeu inclinações inerentes ao sujeito, quando este, apercebe novas 
relações em função de suas prototípicas vivências infantis. Ainda assim, Freud se deparou com o 
fato de que, em todos os casos de neurose que tratou, geralmente, o paciente delegava 
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sentimentos ao médico que se originavam de um funcionamento mental estacionado em fases 
anteriores do desenvolvimento, em função de fixações da energia libidinal.  

O processo pelo qual o sujeito transpõe, ao clínico em psicanálise, sentimentos arcaicos 
relacionados à sexualidade infantil foi nomeado por Freud como transferência, que é, em 
epítome, considerada mola-mestra do trabalho analítico.   

Ainda neste viés, Freud (1912), ao discutir os fenômenos que circuncidam a transferência, 
versa que esta, apesar de se apresentar como um processo imprescindível à situação analítica é, 
também, a maior força da resistência, onde o analista se depara com sentimentos ambivalentes 
entregues a toda sorte de desejos por parte de seu analisante. 

 

III.  O ato transferencial analítico e suas implicações.  

 

Em Recordar, Repetir e Elaborar, Freud afirma que “alcançamos normalmente sucesso em 
fornecer a 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” (Freud, 1912, p.169-170).  

Jacques Lacan (1969 [1970]), em seu seminário 17, intitulado o avesso da psicanálise, dá o 
devido lugar, na produção dos quatro discursos, ao discurso da histérica que é, segundo o autor, o 
discurso do analisante por excelência. Discurso esse “quebrado em algum ponto” (p.32) que 
viabiliza o desejo do saber, mesmo que seja esse um saber só depois situado ao nível da produção 
do discurso. Trata-se então de um saber que não se constitui na figura do analista enquanto 
sujeito-suposto-saber, mas em um saber do inconsciente, sendo este último estruturado como 
uma linguagem.  

 
Não estará aí, afinal, o próprio fundamento da experiência analítica? Pois digo que ela 
dá ao outro, como sujeito, o lugar dominante no discurso da histérica, histeriza seu 
discurso, faz dele um sujeito a quem se solicita que abandone qualquer referência que 
não seja a das quatro paredes que o envolvem, e que produza significantes que 
constituam a associação livre soberana, em suma, do campo (Lacan, 1969-1970, p.32). 

 

Lacan trata, no seminário supracitado, a questão da neurose de transferência através da 
análise do discurso. E nos perguntamos se a neurose de transferência, tão cara à possibilidade de 

um ato analítico __ onde o sujeito do inconsciente emerge transferindo sentimentos muito 
arcaicos, relacionados à sua historia de vida e, principalmente, imagos infantis, em direção à 

figura do psicanalista __ não seria ela, a relação transferencial, uma das peculiaridades do ato 
educativo e, em específica análise, da relação professor-aluno.  
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O professor, o mestre, figura tão nobre na ordem simbólica do sujeito, parece estar entregue 
a uma espécie de tratamento interpessoal semelhante e, que ao contrário também, o aluno 
encontra-se à disposição do que poderíamos chamar aí, de uma contratransferência advinda de 
seu mestre.  

Assim, talvez essa dinâmica de relações (provenientes do campo transferencial) possa levar 
aos mais diversos resultados, no que diz respeito à possibilidade de haver uma transmissão de 
conhecimentos e aquisições de aprendizagem.  

 

IV. O EDUCADOR E O CAMPO TRANSFERENCIAL. 

  

Clara Maria Von Hohendorff (1999) salienta que o professor que exerce certo domínio 
sobre o conteúdo de sua disciplina, pode ensinar seus alunos, mesmo não possuindo recursos 
teóricos que o possibilitem a apreensão do campo transferencial. Porém, o desconhecimento de 
tal campo incide sobre o professor e “debilita sua ação pedagógica, arremessando-o a uma prática 
contraditória, a qual ele ora se coloca como professor que tem algo a ensinar, ora reage 
inconscientemente ao lugar transferencial que lhe é outorgado pelo aluno” (p.57).  

Por conseguinte, é importante compreender que ao tratar o campo transferencial e sua 
relação com o contexto educativo: 

              

Mesmo que se trate de um professor cuja autoridade formal coincida em grande parte 
com sua autoridade pedagógica real sempre haverá uma brecha, uma descontinuidade 
resultante desta sobreposição do ideal de mestria na pessoa do professor. No nosso 
entender é justamente, nesta brecha, entre o ideal de mestria e a pessoa do professor, 
que o aluno pode achar um lugar, um ponto de identificação. Pois naquilo que o 
professor é singular, ele faz exceção à função docente e produz identificação. Processo 
este, nada simples (p.57). 

 

Mais além, no que concerne à posição do profissional educador quando que orientado pela 

teoria psicanalítica, Maria Cristina M. Kupfer (1989) salienta que:  

              

 A Psicanálise pode transmitir ao educador (e não à Pedagogia) uma ética, um modo de 
ver e de entender sua prática educativa. É um saber que pode gerar, dependendo, 
naturalmente, das possibilidades subjetivas de cada educador, uma posição, uma 
filosofia de trabalho. Pode contribuir, em igualdade de condições com diversas outras 
disciplinas, como a Antropologia, ou a Filosofia, para formar seu pensamento. Cessa 
aí, no entanto, a atuação da Psicanálise. Nada mais se pode esperar dela, caso se 
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queira ser coerente com aquilo de que se constitui essencialmente a aventura freudiana 
(p. 97). 

 

Neste sentido Kupfer levanta, de certa forma, a impossibilidade, já avistada por Freud, 
sobre a psicanálise se reduzir à produção de satisfação ao anseio dos profissionais de diversas 
áreas da Educação. Que tal disciplina, a psicanálise, não se constitui enquanto uma cartilha que 
dê a direção certeira para compreensão de diversos fenômenos imiscuídos na prática educacional, 
mas que, não obstante, uma educação que orientada psicanálise é uma educação norteada por 
uma visão de mundo, que leva em consideração processos intrínsecos à existência de algo mais a 
frente do cogito cartesiano. 

Segundo Hohendorff (1999), temos o costume de situar a Educação como um resultado do 
efeito da aprendizagem, e perceber que a Educação, ao incidir sobre a pessoa, tem a função de 
gerir indivíduos que se colocam de forma mais concisa, frente ao mundo que lhes cerca. Porém, 
ressalta que a psicanálise não propõe nenhuma metodologia educacional, ao contrário, tal 
disciplina aponta os limites que podem ser apresentados por diversas metodologias que visem o 
controle excessivo das pulsões.  

 

V. O CONCEITO DE INCONSCIENTE EM FREUD. 

 

Quando levamos em conta um conceito psicanalítico, a saber, a transferência, não é 

possível e nem coerente apresentá-lo de forma isolada.  

Neste sentido, há certa obrigação em relacionar tal conceito com outros que se apresentam 

cruciais a tal sistema de pensamento. E, ao se tratar da teoria psicanalítica, não há sentido algum 

em levantar um conceito se este não nos conduz à primazia do estatuto do inconsciente.  

Segundo Roudinesco & Plon (1998), o termo inconsciente (unconscious) fora 

conceitualmente empregado em língua inglesa (pela primeira vez) em 1751, pelo jurista Henry 

Home Kames (1696-1782) com a significação de inconsciência. E, posteriormente:  

       

“O termo inconsciente foi depois vulgarizado na Alemanha, no período romântico, e 
definido como um reservatório de imagens mentais e uma fonte de paixões cujo 
conteúdo escapa à consciência” (p.375).  

 

Não obstante, desde a antiguidade, era semeada a ideia da existência de uma atividade 

diversa da razão, porém, com a postulação de um dualismo entre mente e corpo por René 

Descartes (1596-1650), a postulação de um pensamento inconsciente se tornou vil.  
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No século XVIII, Pascal e Spinoza, representantes da Psiquiatria Dinâmica, defenderam 

que a autonomia da consciência seria essencialmente balizada por forças capitais, as quais não 

são possíveis de apreensão direta e, com frequência, destrutivas.  

Nessa perspectiva, abriu-se o caminho para Franz Anton Mesmer e sua terapêutica baseada 

no magnetismo e, no fim do século seguinte, o vocábulo inconsciente é conduzido a ser 

conceitualizado como uma dissociação da consciência, que fora considerada, em partes e à época, 

por Breuer e Freud nos Estudos Sobre a Histeria.  

Além disso, eminentes filósofos como Arthur Schopenhauer (1788-1860) e Friedrich 

Nietzsche (1844-1900) influenciaram a filosofia alemã a um olhar do inconsciente como a 

direção nebulosa do espírito humano. 

Ainda neste viés, Roudinesco & Plon (1998) afirmam que: 
              

Em psicanálise, o inconsciente é um lugar desconhecido pela consciência: uma ‘outra 
cena’. Na primeira tópica elaborada por Sigmund Freud, trata-se de uma instância ou 
sistema (Ics) constituído por conteúdos recalcados que escapam às outras instâncias, o 
pré-consciente e o consciente (Psc-Cs). Na segunda tópica, deixa de ser uma instância, 
passando a servir para qualificar o isso e, em grande parte, o eu e o sepereu (p.375). 

 
Ademais, Ivan Corrêa (2001) ressalta que, tal instância psíquica (o inconsciente), pode ser 

comparada ao elétron da Física Quântica, já que, não há como saber em que ponto ele está e qual 

sua velocidade em determinado momento, tampouco é possível saber estas duas coordenadas 

simultaneamente e, até nova ordem esta impossibilidade seja considerada definitiva, tais 

propriedades nos lembram de certas peculiaridades do estatuto do inconsciente freudiano, que só 

pode fazer sentir seus efeitos indiretamente, ou seja, a partir de suas formações: sonhos, atos 

falhos, chistes e sintomas. 

 

VI.  O INCONSCIENTE É O DISCURSO DO OUTRO. 

 

Jacques Lacan, em 1953, na conferência sobre o simbólico, o imaginário e o real e, 

também, em seu famoso escrito Função do campo da fala e da linguagem em psicanálise propôs 

uma concepção diferente a respeito do inconsciente, apoiado em sua teoria do significante, 

definindo o inconsciente como “o discurso do Outro”. Lacan lança a luz a uma visão do 

“inconsciente estruturado como uma linguagem” (Roudinesco & Plon, 1998, p.378).  

O termo significante fora introduzido por Ferdinand de Saussure (1857-1913) em seu 

sistema estrutural da língua, para designar o fragmento do signo linguístico que remete “à 
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representação psíquica do som (ou imagem acústica), em oposição à outra parte, ou significado, 

que remete ao conceito” (p.708). O termo, posteriormente foi retomado por Jacques Lacan 

tornando-se um conceito central em seu sistema de pensamento e, se transformou, assim: “em 

psicanálise, no elemento significativo do discurso (consciente ou inconsciente) que determina os 

atos, as palavras e o destino do sujeito, à sua revelia e à maneira de uma nomeação simbólica” 

(p.708). 

Ferdinand de Saussure foi um linguista suíço cujas elaborações teóricas propiciaram o 

desenvolvimento da linguística enquanto ciência e desencadearam o surgimento do 

estruturalismo. Saussure (1906 [1909]) levanta a importância do signo linguístico propondo “a 

conservar o termo signo para designar o total, e a substituir conceito e imagem acústica por 

significado e significante” (p.81). 

               

 Saussure situou o significado acima do significante e separou os dois por uma barra, 
denominada significação. Lacan inverteu essa posição e colocou o significado abaixo 
do significante, ao qual atribuiu uma função primordial” (Roudinesco & Plon, 1998). 

 

Segundo Juan David Nasio (1992), o significante para Lacan “é uma categoria formal, e 
não descritiva” (p.17). Não há importância com relação ao que ele designa. Este se constitui 
como uma expressão involuntária do ser falante e carrega as propriedades de ser desprovido de 
sentido, de se articular com outros significantes e estar sujeito à repetição.  

Assim, o significante pode se vestir nas figuras de lapsos, sonhos, sintomas, o relato de um 
sonho, um gesto, um som, o silêncio ou mesmo uma interpretação do psicanalista.  

Lacan (1978), em A subversão do sujeito e a dialética do desejo no inconsciente freudiano, 
afirma que o desejo emerge, de forma intrínseca, ligado a uma falta impossível de ser preenchida 
por um objeto real. Sendo assim, o objeto do desejo não é o mesmo da necessidade, é ele o objeto 
da pulsão, fantasmático, perdido em um precipício infinito. Lacan denominou esse objeto para 
sempre faltoso de objeto causa do desejo ou objeto a. 

 

VII. AÇÃO EDUCATIVA E ATO EDUCATIVO 

 

 Ao inferir a respeito do que pede ser apreendido enquanto campo transferencial, no que 

concerne à educação, se faz necessária a distinção entre ação educativa e ato educativo. 

Segundo Hohendorff (1999), o ato educativo vai além da transmissão de conhecimentos 

estabelecidos por uma metodologia a ser executada, há algo aí que escapa ao controle ou mesmo 
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ao alcance do professor, como também ao aluno, pois é em si, a dimensão de um novo e 

desconhecido sujeito.  

Este tipo de transmissão escapa ao saber pedagógico pelo fato de não poder ser mensurado, 

não sendo passível de quantificação, ou mesmo, demonstrável por metodologias apriori 

propostas. Esta dimensão só pode ser apreendida a partir de seus efeitos que, em epítome, são 

sempre da ordem do singular. É esta a dimensão em se apresenta o inconsciente, ou, em termos 

lacanianos: o sujeito do inconsciente.  

Tal espaço de transmissão traz ao professor a impossibilidade de qualquer intervenção 

pedagógica, dificultando ação do mestre nesse universo do não saber, onde o inconsciente 

continua a produzir seus efeitos. Em toda e qualquer atividade humana, o inconsciente se 

apresenta, tanto na vontade de aprender, como numa apatia refratária a qualquer método 

motivacional. E, é nesse ponto em que ressaltamos aqui a importância do conhecimento da 

dimensão transferencial por parte do educador, pois é logo aí, na falta, que se encontra o universo 

desconhecido da instância psíquica profunda. 

Lacan (1967 [1968]), no seminário 15, intitulado o ato analítico, põe em questão se é 

possível situar a palavra “ato” ao mesmo nível do vocábulo “procedimento”. Tal questão permite 

a Lacan sistematizar as peculiaridades do que constitui a atuação em contraposição ao que pode 

ser situado enquanto procedimental. O autor ressalta que, no procedimento jurídico, por exemplo, 

há uma sequência que determina o que virá antes ou depois, no entanto, em relação ao ato, este 

não traz em si a possibilidade de uma mensuração temporal e objetiva. 

O que se encontra aí implicado no procedimento é o sujeito do conhecimento, enquanto o 

que se situa na dialética do desejo, no ato, nada mais é que o sujeito do inconsciente, que ao 

mesmo, motivado por uma falta, uma eterna busca, é capaz de influenciar as ações do sujeito do 

conhecimento.  

O sujeito do inconsciente busca preenchimento, em função de sua realidade psíquica 

faltosa, mediante a relação transferencial. É o aluno, de um lado, que deseja ser amado na 

ausência de qualquer querer e, do outro, o mestre em busca de algo que, de antemão, parece se 

referir a um mesmo ideal de ser amado. 

Neste sentido, propomos aqui, que o ato educativo se situa em uma espécie de ponte 

através da qual o sujeito do inconsciente rompe as barreiras do cogito cartesiano, o engodo 

filosófico da famosa enunciação “Cogito, ergo sum” (penso logo existo). 
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