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TEMA: Uma arqueologia do conceito de transferência 
 
I - OBJETIVO:  
 

Trata-se de iniciar a discussão a respeito do processo de formação de 

conceitos norteadores da clínica dos fatos psicológicos. Para tanto, nos 

serviremos de um exemplo específico, a saber, a análise dos modos de 

tematização do dispositivo de transferência e de sua centralidade para a 

racionalidade da clínica. O conceito de transferência é o resultado de uma 

longa reflexão sobre a especificidade da clínica psicológico que atravessa o 

século XIX e XX. Por outro lado, o conceito de transferência, tal como ele 

aparece no início do século XX, será também tributário de uma reflexão sobre 

fenômenos de imitação e mimetismo no interior de vínculos sócio-políticos 

próprios a sociedades de massas (Gabriel Tarde, Gustave Le Bon). Uma 

reflexão que, por sua vez, depende de uma certa teoria da imagem enraizada 

na tradição do racionalismo moderno. Isto nos deixa com a questão de saber 

como, na constituição de uma práxis clínica, encontramos, muitas vezes, 

conceitos cuja gênese nos remete a um campo complexo no qual política, 

filosofia e ciência se encontram. 
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II - CONTEÚDO: 
 

• O advento da psiquiatria e a noção de “tratamento moral”. Sobre a tese 

foucauldiana de que o homo psicologicus nasce através da implementação 

clínica do dualismo mente/corpo. O papel central da influência moral do 

médico como dispositivo de cura. 

• O significado dos usos da hipnose e da sugestão nas práticas clínicas do 

século XIX. Hipnose, imitação e mimesis como conceitos norteadores da 

reflexão sobre os vínculos políticos em sociedades de massa (Gabriel 

Tarde, Gustave Le Bon). 

• Sobre a relação entre físico e moral na psicologia do final do século XIX: o 

caso do conceito de catarse. O que está em jogo quando importamos um 

conceito estético para nortear o campo clínico? 

• Pensar por imagens, pensar de forma racional: a teoria da imagem como 

forma degradada do pensamento e sua influência na constituição da 

racionalidade das práticas clínicas na psicologia e na psiquiatria do século 

XIX.  

• Freud e a formação do conceito de transferência: o significado e a gênese 

da polaridade transferência/rememoração. As raízes extra-clínicas do 

conceito psicanalítico de transferência.  

• Desdobramentos do conceito de transferência. O problema da articulação 

entre transferência e causalidade psíquica. Lacan e a distinção 

transferência imaginária/transferência simbólica. Melanie Klein e o 

problema da relação entre transferência e fantasia.  

 

III – MÉTODOS UTILIZADOS 
 

 Aulas expositivas 
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IV – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação consistirá em dissertação a respeito de tema a ser 

posteriormente oferecido. 
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