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RESUMO 

 

Estudos apontam que em um encontro analítico não há como não ocorrer transferência bem 

como a contratransferência, pois estes sentimentos são fundamentais para relação paciente X 

terapeuta. Bastando ao analista se permitir a obter experiências, elaborá-las e transformá-las em 

uma interpretação útil. Mas para que essa contratransferência se torne uma ferramenta positiva 

para o atendimento. O analista deverá ter domínio de suas questões, para isto o mesmo também 

deverá estar em análise. Este trabalho irá mostrar com clareza como ocorreram estes fenômenos 

em atendimentos clínicos com terapeuta em formação e como este soube lidar com estas questões, 

com base em estudos bibliográficos e experiências vivenciadas pela terapeuta em formação. 

 

Palavras-chaves: Transferência, contratransferência, análise. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste artigo é descrever e analisar como se dá a relação contratransferencial entre 

Terapeuta e Paciente no momento da análise, visa esclarecer também como o terapeuta em 

formação trabalha suas emoções frente aos conteúdos trazidos pelos pacientes. Quais os destinos 

dessas emoções? E como trabalhar esses sentimentos, possibilitando aos pacientes esses conteúdos 

de forma interpretativa? Essas questões são um caminho para que se possa investigar esse 

fenômeno da clínica que denominaremos como Contratransferência. 

Para que análise ocorra em primeiro lugar é necessário a Transferência que é apres coupe a 

relação inconsciente da parte do paciente e no qual o terapeuta precisa situar - se enquanto manejo 

para que assim a análise aconteça, contudo Freud também nos situou com relação aos sentimentos 

que o terapeuta pode ter em relação aos seus pacientes, a isso denominamos como 

contratransferência. 

A escolha deste tema se deu pelo fato de que durante a formação o terapeuta ainda 

inexperiente, por vezes ainda não consegue separar suas questões com as dos pacientes, o que 

impossibilita a elaboração das questões do analisando e, por conseguinte, não realizar um bom 

atendimento e acabar se frustrando, pois existe uma cobrança muito intensa, para que o 

atendimento ocorra bem. 

Klein (1990, p. 35) “[...] costumavam pensar que a Contratransferência era uma perturbação 

pessoal a ser eliminada através de análise. E atualmente como algo que tem causa e efeito no 

paciente”. 

Mas após alguns estudos percebemos que a Contratransferência se dá no momento do 

atendimento, como será descrito de forma sucinta a relação Terapeuta X Paciente durante a 

formação e durante todo o exercício da profissão bem como o conceito de Transferência e 

Contratransferência. 

 

 

2. QUESTÕES CONCEITUAIS 

 

Antes de iniciarmos o conteúdo deste trabalho, é necessário que se compreenda o conceito 

de Transferência e Contratransferência, para isso utilizaremos Sigmund Freud, Sandor Ferenczi, 

Melanie Klein, Donald Woods Winnicott, Lacan, Laplanche e Pontalis, dentre outros, para que 

assim possamos compreender como acontece esta relação em um setting terapêutico.  
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De acordo com o Dicionário de Psicanálise, Roudisnesco e Michel Plon (1997, p. 766), 

transferência é um: 

 

Termo progressivamente introduzido por Sigmund Freud e Sandor Ferenczi (entre 1900 

e 1909), para designar um processo constitutivo do tratamento psicanalítico mediante o 

qual os desejos inconscientes do analisando concernentes a objetos externos passam a se 

repetir, no âmbito da relação analítica, na pessoa do analista, colocado na posição desses 

diversos objetos. Historicamente, a noção de transferência assumiu toda a sua significação 

com o abandono da hipnose, da sugestão e da catarse pela psicanálise (ROUDINESCO; 

PLON; 1997, p. 766). 

 

Para Etchegoyen (apud GOMES e NETO; 2006, p. 85), Freud ao escrever “define a idéia de 

transferência enquanto uma relação humana singular entre o médico e o paciente através de um 

falso enlace que é considerado por ele como resistência e obstáculo ao tratamento”. 

Desde 1909, Sandor Ferenczi observou que a transferência existia em todas as relações 

humanas, ele notou que, na análise, tal como na hipnose e na sugestão, o paciente colocava 

inconscientemente o terapeuta numa posição parental (ROUDINESCO; PLON; 1997). 

Em Melanie Klein (apud ROUDINESCO; PLON; 1997, p. 782), a transferência é concebida 

como uma reencenação (reenactment), durante a sessão, de todas as fantasias inconscientes (ou 

phantasias) do paciente.  

 

Na perspectiva kleiniana, com efeito, a fantasia não é somente a expressão de defesas 

mentais contra a realidade, mas também a manifestação das pulsões. Por conseguinte, o 

eu se constitui de maneira mais complexa do que concebia Freud e, acima de tudo, num 

período anterior: “Afirmo”, escreveu Melanie Klein, “que a transferência tem origem nos 

mesmos processos [de amor e ódio, agressão e culpa] que, nas fases mais precoces, 

determinam as relações objetais [...]. Durante anos, e, em certa medida, ainda hoje, tem-

se compreendido a transferência em termos de uma referência direta ao analista 

(ROUDINESCO; PLON 1997, p. 768). 

 

Donald Woods Winnicott (apud ROUDISNESCO; PLON 1997, p.783) desenvolveu uma 

concepção da transferência como repetição do vínculo materno. Consiste em deixar que o paciente 

aproveite as falhas e deficiências do analista. É eficaz no caso dos pacientes frágeis em quem a 

subjetividade se manifesta por um falso self. 

Lacan (apud ROUDISNESCO; PLON, 1997, p. 783), fez da transferência um dos quatro 

conceitos fundamentais da psicanálise, ao lado do inconsciente, da repetição e da pulsão. Definiu-

a como a encenação, através da experiência analítica, da realidade do inconsciente. 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 10.04.2016 

 

Celeste A. da Costa, Marck de S.Torres 4 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

Laplanche e Pontalis (2001 apud GOMES; NETO; 2006, p. 84) afirmam que a noção de 

transferência assumiu uma extensão muito grande, que chega aponto de designar o conjunto dos 

fenômenos que constituem a relação do paciente com seu analista.  

Segundo ainda Laplanche e Pontalis (2001), a transferência é entendida como: 

 

O processo pelo qual desejos inconscientes se atualizam sobre determinados objetos no 

quadro de um certo tipo de relação estabelecida com eles e, eminentemente, no quadro da 

situação analítica. Trata-se aqui de uma repetição de protótipos infantis vivida com um 

sentimento de atualidade acentuada (LAPLANCHE E PONTALIS, 2004, p. 514). 

 

Neste caso a transferência seria um mecanismo de resistência que se manifesta pela tentativa 

de impedir que a análise continue. Ou seja, seria tirar o psicanalista de sua função e tornar o 

prosseguimento da análise impossível (LEONARDI, 2007) 

No tocante ao conceito de Contratransferência, no Dicionário de Psicanálise de Elisabeth 

Roudisnesco e Michel Plon (1997, p. 147) “é o Conjunto das manifestações do inconsciente do 

analista relacionadas com as da transferência de seu paciente”. 

Foi numa carta a Sigmund Freud, datada de 22 de novembro de 1908, que Sandor Ferenczi 

mencionou pela primeira vez a existência de uma reação do analista aos ditos de seu paciente: 

“Tenho demasiada tendência a considerar os assuntos dos doentes como meus” (ROUDINESCO; 

PLON; 1997, p. 147). 

Para Jan Luiz Leonardi (2007) a contratransferência, na psicanálise freudiana, é 

compreendida como o “conjunto das reações inconscientes do analista à pessoa do analisando e, 

mais particularmente, à transferência deste” (LAPLANCHE & PONTALIS, 2001, p. 102). 

 

Freud utilizou o termo contratransferência pela primeira vez, entre aspas, numa carta a 

Carl Gustav Jung datada de 7 de junho de 1909. Foi em 1910, todavia, em sua avaliação 

das perspectivas de futuro da terapia psicanalítica, que ele evocou, falando da pessoa do 

terapeuta,a existência da contratransferência, que “se instala no médico através da 

influência do paciente na sensibilidade inconsciente do médico”. Estava próximo o 

momento, acrescentou Freud, em que seria lícito “formularmos a exigência de que o 

médico reconheça e domine obrigatoriamente em si essa contratransferência”. Sabendo 

que nenhum analista pode ir além do que lhe permitem suas resistências internas, 

“pleiteamos, por conseguinte,” prosseguiu Freud, [que o analista] comece sua atividade 

pela auto-análise e a aprofunde continuamente, à medida que se derem suas experiências 

com o doente (ROUDINESCO; PLON; 1997, p. 133). 
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Freud, em 1910, no Congresso de Psicanálise em Nuremberg tornou público o primeiro 

conceito de Contratransferência como sendo resultado da influência do paciente sobre os dos 

sentimentos inconscientes do analista (LEITE; PERES, 2009, p. 3). 

Contratransferência para Freud torna-se obstáculo para o desenvolvimento da análise: 

“nenhum psicanalista avança além do quanto permitem seus próprios complexos e resistências 

internas” FREUD (1969, apud LEITE; PERES, 2009, p. 3). 

Segundo Zimermam (2004), foi um tema esquecido por 40 anos, visto que causava 

constrangimento ao analista, por receio de ser interpretado ou precisar de análise, atingindo seu 

narcisismo (LEITE; PERES, 2009, p. 3).  

Já Winnicott denominou a contratransferência como ódio objetivo, considerando uma reação 

natural ao comportamento violento ou provocativo do paciente, a reação seria a mesma em quase 

todas as pessoas, por tanto não se tratava de conflito inconsciente do analista (LEITE; PERES, 

2009, p. 4).  

Zimerman (2004, apud LEITE e PERES 2009), ressalta que a contratransferência não tem a 

conotação de obstáculos e sim de contrapartida, acreditando que possa ser consciente e produtiva. 

O medo, a raiva, a dúvida, a excitação e o tédio seriam “perigosas malhas da contratransferência” 

que devem ser transformadas em empatia. 

Concebida como obstáculo, como instrumento técnico ou como campo onde o paciente pode 

reviver as experiências emocionais, a contratransferência é diferentemente entendida entre os 

autores psicanalistas, sem perder, entretanto sua importância na relação terapêutica como frisam 

Zaslavsky e Santos (2006). 

Melanie Klein considera a contratransferência positiva para o atendimento, desde que sejam 

identificados cinco características importantes que são: Contratransferência normal; Períodos de 

compreensão; Atendimento mal elaborado; Aspectos positivos e negativos da Contratransferência 

e Interpretação verdadeira. 

E diante dos conceitos acima mencionados e para que se possa compreender como ocorre a 

transferência e contratransferência em um setting analítico e com base nos estudos de Melanie 

Klein, serão relatados fragmentos de alguns atendimentos clínicos onde ocorreram estas 

manifestações com o foco na relação contratransferencial. 

  

2.1 CONTRATRANSFERÊNCIA NORMAL 

 

E apesar de alguns teóricos considerarem a Contratransferência uma relação negativa para o 

ato terapêutico. Em outros momentos essa relação pode ocorrer de forma positiva, como a 
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Contratransferência normal. Segundo Klein, (1990, p. 37), “[...] é somente porque o analista pode 

reconhecer no paciente seu self inicial já analisado que ele pode analisar o paciente”. 

Nesta relação contratransferencial “Freud fala de uma “neutralidade benevolente”, onde o 

analista está preocupado com o bem-estar de seu paciente sem, no entanto envolver-se 

emocionalmente em seus conflitos” Klein (1990, p. 36). É uma fase de introjeção e projeção. Neste 

caso o analista está mais consciente na fase projetiva onde ele compreende dentro de si reprojeta-

o e interpreta. Esta empatia com o paciente é onde se baseiam seus insights.      

Em um atendimento clínico durante a formação terapêutica na clínica escola da UNINORTE, 

o terapeuta atende um paciente de 27 anos, casada, com a seguinte demanda: problemas conjugais, 

onde a mesma não suporta a existência de terceiros, que seriam o pivô de sua possível separação, 

se afastando de tudo e todos, inclusive de seus melhores amigos para não ter que dividir o amor de 

seu esposo com outras pessoas nesta fase, dar-se o nome de projeção, onde o paciente transmite 

suas emoções ao Terapeuta. “[...] a medida que o paciente fala o analista vai como que ficando 

introjetivamente identificado com ele” (KLEIN, 1990, p. 36). 

O Terapeuta ao introjetar tais emoções, elabora com base em suas experiências anteriormente 

vivenciado, pois em uma fase de sua vida a separação de fato se consolidou, onde lhe restou a 

experiência, dando a ele uma forma mais segura de poder ouvir e compreender o sofrimento trazido 

por aquela pessoa que ali estava pedindo socorro, sem, no entanto confundir-se com sua própria 

história. Klein (1990) considera este aspecto como:  

 

Enquanto paciente está recebendo interpretações efetivas, que o ajudam a responder com 

outras associações que, por sua vez, podem ser compreendidas. À medida que o analista 

pode compreendê-las, esta relação satisfatória – que chamarei de relação “normal” – 

persiste. Em particular, os sentimentos contratransferenciais do analista limitados à 

empatia com o paciente, sobre a qual está baseado seu insight (KLEIN, 1990, p. 37). 

 

O casal não tinha filho e foi percebido o quanto era difícil para aquela mulher imaginar outra 

pessoa em sua vida mesmo que fosse alguém que amasse, o terapeuta introjetou todo seu 

sofrimento, e obteve o Insihgt, pedido para que ela imaginasse a presença de um filho e como seria 

o papel de cada uma assim como o papel de cada pessoa que fazia parte de suas vidas e analisar as 

diferentes as formas de amar, sem se sentir ameaçada. 

Entretanto, nem sempre os atendimentos ocorrem desta forma, pois cada paciente é um ser 

dotado de sentimentos bons e maus, onde cada um compõe sua própria história e possui uma forma 

singular de lidar com suas angustias. É neste momento em que os anseios e sentimentos do 

terapeuta entra em questão, pois sua ansiedade em todos os momentos de se obter uma 

interpretação coerente para o paciente pode não ocorrer, trazendo para a sessão uma angustia 
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sentida por ambos como descrito por Klein, (1990, p. 37), como períodos de não compreensão que 

ocorre da seguinte forma: 

 

Todos nós temos alguma necessidade de satisfazer nossas tendências parentais e 

reparadores para contrabalançar a pulsão de morte; mas estamos muito mais limitados nos 

modos como podemos fazer, do que um pai real, um educador ou qualquer outro tipo de 

terapeuta. Estamos restritos a dar interpretações; e nossa capacidade, de dá-las depende 

de continuarmos a compreender o paciente. Se esta compreensão falha, como deve falhar 

de tempos em tempos, não temos nenhuma terapia alternativa a qualquer a recorrer. Trata-

se aqui, então, de uma situação peculiar a análise, quando a ausência de compreensão 

pode suscitar ansiedade consciente ou inconsciente, e a ansiedade contribui ainda mais 

para minorar a compreensão. É ao início deste tipo de círculo vicioso que estou inclinado 

a atribuir todos os desvios do sentimento contratransferencial normal (KLEIN, 1990, p. 

38). 

 

2.1.1 Períodos de não compreensão e atendimento mal elaborado 

 

Quando esse período de não compreensão ocorre, é necessário compreender também qual o 

papel do superego do analista, visto que esse papel é quem vai desencadear reações no analista 

diante das situações vivenciadas no atendimento clínico, pois se o superego do analista é por 

demais severo, pode-se ficar com a sensação de fracasso como expressão de culpa inconsciente 

persecutória ou depressiva, ou ainda podemos culpar o paciente, mas se em todo caso o superego 

é amigável, podemos tolerar nossas próprias limitações sem sofrimento indevido e, permanecendo 

serenos, será mais rápido recuperar o contato com o paciente (KLEIN, 1990). 

Isso poderá desencadear uma introjeção prolongada que ocorre, no entanto quando uma 

sessão não vai bem e o analista sentiu que falhou, este fica excessivamente, preocupado, por ambas 

as partes terapeuta e paciente (KLEIN, 1990). O terapeuta retoma seus antigos problemas e/ ou 

ainda poderá se sentir sobrecarregado com os problemas de seu paciente. Sendo assim: “[...] a 

lentidão do analista em compreender e reprojetar o paciente pode ser o fato de o paciente ter vindo 

a representar algo que ele ainda não aprendeu a compreender rapidamente em si mesmo” (KLEIN, 

1990, p. 40).  

Para esclarecer bem como ocorre tais sentimentos, será citado outro caso de uma paciente 

que deixou a impressão de um atendimento mal elaborado. O atendimento ocorreu na Clínica 

Escola da UNINORTE em 2013, paciente com 36 anos do sexo feminino, casada, dois filhos, a 

filha mais velha adotiva e mais novo consangüíneo, o motivo da queixa desta paciente é a relação 

que ela tem com uma filha adotiva e que não está indo nada bem e que gostaria muito que sua 

relação melhorasse. No entanto ao mesmo tempo em que esta paciente diz amar muito sua filha 
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ela a agride verbalmente e fisicamente. O sentimento introjetado naquele momento pelo o analista 

era sua impotência em não saber lidar em momentos de fúria. Mas a terapeuta em formação não 

conseguiu elaborar e projetar naquela sessão, tanto que no momento do atendimento parecia mais 

uma discussão, onde o analista tenta em vão defender seu ponto vista dentro das técnicas 

terapêutica, que ocorreu sem sucesso, pois a paciente saiu da clínica com toda razão de que sua 

forma de educar estava certa mesmo tendo muito medo de perdê-la. Para este momento Klein 

esclarece que: 

 

Em tais casos, a causa última da lentidão do analista em compreender e reprojetar o 

paciente poder ser o fato do paciente ter vindo a representar algo que ele ainda não 

aprendeu a compreender rapidamente de si mesmo. Se ele ainda falha em fazê-lo, e não 

pode tolerar a sensação de ser sobrecarregado pelo paciente enquanto figura irreparável e 

persecutório dentro de si é provável que ele recorra a um tipo defensivo de reprojeção que 

exclui o paciente e cria mais uma barreira para a compreensão (KLEIN, 1990, p. 40). 

 

O analista traz para a consciência lembranças de seu passado, de sua relação com sua mãe, 

um problema antigo que ainda não tinha sido trabalhado, dificultando assim sua relação com a 

paciente e a elaboração dos conteúdos trazidos no atendimento criando uma barreira para 

compreensão. 

Neste caso “se o analista, ao projetar o paciente, projeta também aspectos de si mesmo. Ele 

terá então a oportunidade de examinar em si mesmo as operações dos mecanismos de identificação 

projetiva” (KLEIN, 1990, p. 40). 

 

2.1.2 Aspectos positivos e negativos da contratransferência e interpretação 

transferencial verdadeira 

 

Mas a Contratransferência também possui aspetos positivos e negativos, pois se por um lado 

a contratransferência é excessivamente positiva, o paciente pode reagir ao nosso maior 

envolvimento emocional, queixando-se de que não nos envolvemos emocionalmente. Ou por outro 

lado quando as atitudes são negativas em relação ao paciente, “poderá resultar em um fracasso 

temporário em compreendê-lo, tais sentimentos serão revelados no suspiro no final de cada sessão 

ou no período que antecede as férias” (KLEIN, 1990, p. 43). 

E por fim, diante das dificuldades apresentadas, vamos esclarecer como ocorre a elaboração 

contratransferencial para um bom atendimento clínico. O terapeuta em formação bem como os que 

já exercem sua função, apesar de querer realizar uma boa elaboração para uma posterior projeção, 

inconscientemente estes evitam uma interpretação transferencial verdadeira, pois este poderá 
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despertar impulsos assassinos em relação ao analista. SRTACHEY está claramente querendo dizer 

que:  

 

Uma experiência completa ou profunda perturba o analista; é essa a experiência que o 

analista mais teme e mais deseja evitar. Ele também afirma que é necessário transmitir a 

interpretação para o paciente de maneira calma. A área que desejo explorar é a deste 

problema ambíguo, este andar na corda bamba entre o experimentar a perturbação e o 

responder com uma interpretação que não estimule uma ansiedade perturbadora (KLEIN, 

1990, p. 47). 

 

Entretanto, não há como evitar uma interpretação verdadeira, pois por mais aterrorizante que 

possa parecer, para que uma análise clínica tenha o efeito esperado, é através desta que o paciente 

irá apresentar melhoras significativas.  

 

 

3. DISCUSSÃO 

 

Para clarificar esta contratransferência verdadeira, será relatado mais um episódio de outro 

atendimento clínico na Clínica Escola da UNINORTE. Paciente de 45 anos, casada, cinco filhos, 

sua queixa é não sou feliz. Esta paciente possui muitas demandas, entre elas o abuso sexual que 

sofreu por seu padrasto dos 05 (cinco) anos de idade até seus 12 (doze) anos, além de relatar que 

casou - se por três vezes e em todos estes relacionamentos sofrera os mais diversos tipos de abuso 

e agressão tais como física, verbal e psicológica, mesmo sabendo disto a paciente não os reconhece 

como abusadores, fato este que sempre tenta mostrar as qualidades de cada um. Relata ainda que 

fora criada por muitas pessoas, e que sofreu muita violência física de seus criadores. Além de 

sempre se queixar de estar se sentindo abandonada por seus filhos e marido. 

Por se tratar de uma paciente com muitas queixas e traumas vivenciados em sua infância, 

para o terapeuta era muito difícil elaborar estas questões sem demonstrar sentimentos de revolta e 

injustiça. Mas ao mesmo tempo esse sentimento não poderia ser projetado para paciente, pois 

terapeuticamente não estaria ajudando e sim sendo apenas aquele que houve e julga. 

O terapeuta consciente de suas mais variadas questões buscou atendimento clínico para si em 

busca de obter um alto conhecimento e controle de suas emoções, para saber diferenciar e 

identificar os seus sentimentos das dos pacientes. Se não fosse por esse cuidado este terapeuta não 

poderia obter uma interpretação verdadeira, sem medo de reprovada ou julgada por sua paciente. 
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Se deixarmos as emoções de fora, não estaremos correndo o risco de deixar de fora o amor 

que mitiga o ódio, permitindo assim que a procura da verdade seja governada pelo ódio? 

O que me parece como desapaixonado pode conter o assassinato do amor e do cuidado 

(KLEIN, 1990, p. 52). 

 

O terapeuta depois de ter reconhecido sua fragilidade e principalmente em saber lidar com 

suas questões, o atendimento a esta paciente obteve outros caminhos, pois a terapeuta em formação 

reconheceu sua fragilidade, elaborou, trabalhou e conseguiu de fato interpretar para paciente, que 

seu comportamento era reflexo de seu passado e que muitos deles estão sendo projetados para 

outras pessoas. Foi necessário também sair do lugar de acolhedora para o lugar de terapeuta para 

fazê-la perceber que ela já saiu desse lugar de vítima e que pode ser a mulher que possui o falo e 

o comando de todas as situações da sua vida. Para Klein (1990) este trabalho está fundamentado 

em:  

 

É nossa tarefa profissional submeter essas reações a cuidadoso escrutínio. Acredito que o 

sucesso ou fracasso que alcançamos nessa tarefa vai se refletir não só nas palavras que 

escolhemos, mas também em nossa voz e nossos gestos no ato de dar uma interpretação; 

isto abrange um amplo espectro, desde um sadismo franco e convicto até um masoquismo 

impecável ou uma hipócrita “paciência” em agüentar as crueldades a que os pacientes nos 

sujeitam. O importante é que temos que dar conta de sentimentos e submetê-los à razão, 

como enfatiza Segal (1978); não somos tão neutros, no sentido de não ter reação alguma 

(KLEIN, 1990, p. 54). 

 

Para o terapeuta realizar a devolutiva desse sentimento elaborado de forma interpretativa, lhe 

causou grande sofrimento, pois ao passo que este gostaria que sua paciente tivesse a capacidade 

de compreender qual é seu lugar hoje, para o terapeuta talvez esta não tivesse condições de 

interpretações, sendo assim apenas palavras pronunciadas sem efeito. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante destes recortes de atendimentos, não se pode deixar de perceber que é praticamente 

impossível o terapeuta ignorar seus sentimentos e emoções, tanto que para Klein (1990, p. 61), 

dizer que “o analista não é afetado por estas experiências é um tanto falsa quanto [...] se mantermos 

fora as emoções, ficamos em perigo de deixar de fora o amor que mitiga o ódio”. É com não se 

permitir a ter experiências, elaborá-las, e transformá-las em uma interpretação útil. 
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