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Introdução: O artigo trata da relação entre universitários e docentes que dependendo de suas
vivências primárias, ou melhor, do complexo de Édipo, pode repercutir neste cenário. No decorrer
deste trabalho é colocado em pauta, o tema a relação professor e aluno, destacando alguns pontos a
partir da fase edípica, que em razão das lembranças infantis esses dados chegam à fase adulta e
favorecem ou não a relação transferencial. Objetivos: Objetivou-se com este artigo analisar alguns
aspectos intrínsecos na relação professor aluno, logo, falar do complexo de Édipo, da transferência,
contratransferência e sobre o significado do inconsciente na ótica psicanalítica. Metodologia: Foi
utilizada a metodologia de pesquisa qualitativa, aclarando sobre os elementos conscientes, préconscientes e inconscientes, por também se referirem ao aparelho psíquico. Os livros e artigos lidos
destacam a relevância dos docentes em ter ao menos uma noção de psicanálise, já que estes
também passaram pelo Édipo. Resultados: Notou-se que a partir deste referencial teórico, é possível
enfatizar influências edipianas na relação professor aluno. Conclusão: Observou-se que a relação
edípica interfere sim, na relação professor e aluno, pois a transferência e a contratransferência que
aparecem lá na infância, revelam a direção de uma boa ou não relação. Ou seja, é pela via das
relações primárias que irá repercutir nas relações futuras, o que pode facilitar ou dificultar esta
relação. Por isso, é importante que o professor compreenda os elementos inconscientes, para que
deste modo, a sua atuação ganhe um novo direcionamento.
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