
    

 

   ENTREVISTAS PRELIMINARES 

 

 Lacan no texto “Direção de cura e os princípios de 

seu poder” deixa claro que “o analista seguramente 

dirige a cura... não deve dirigir o paciente”. Exclui 

radicalmente a direção de consciência como um guia 

moral.  O que ele visa com estas afirmações é quando 

por uma impotência em sustentar uma práxis a 

psicanálise é rebaixada a um exercício de  poder, 

como é na história do homem comum.  

 O poder, quando não está vinculado a uma 

direção de tratamento, acaba suportado na pessoa do 

analista, por ter uma “personalidade  bem analisada”, 

por ter um bom controle da contra-transferência, pela 

possibilidade que tem, como analista, de ser uma 

presença tranqüilizadora em determinadas situações 

angustiantes. 

 Lacan nos aponta que há um poder inerente à 

situação analítica, fato que Freud já havia assinalado, 

ao dizer que na pesquisa em psicanálise, cada 

pequena parcela de conhecimento se transformará em 

poder, e também em poder terapêutico1. A direção de 

cura é uma ação que determina lugares não recíprocos 

entre analisante e analista, resultado de um 

conhecimento que origina seu poder.   

 Para Lacan, a direção de cura consiste 

inicialmente em fazer o sujeito aplicar a regra analítica , 

ou seja, as diretivas em que não se saberia 

desconhecer a presença ao princípio do que se 

                                                
1 Freud, Sigmund. Edição Standard Brasileira das obras completas, Vol. XVI, pág. 302.  



denomina “a situação analítica”, sob o pretexto de que 

o sujeito as aplicaria melhor  sem nelas pensar.  

  Quando Lacan fala a respeito do sujeito 

aplicar a regra analítica, trata-se do analisante estar 

submetido à associação livre; enquanto que o analista 

é chamado a um lugar, que dê sustentação a este fluxo 

significante, lugar que é efeito estrutural da ação 

analítica e que o implica numa primeira suposição de 

saber.  

 A regra analítica fundamental para o 

funcionamento do dispositivo freudiano é a associação 

livre que marcou o próprio início da psicanálise,  tal 

como Freud a postulou, enquanto cura pela palavra e 

que implica a inclusão do saber nos ditos do analisante. 

Freud deve muito a uma de suas pacientes, Emmy von 

N , que no ano de 1889, no momento em que ele 

pretendia não só afastar de sua paciente as impressões 

assustadoras que lhe apareciam em forma de 

alucinações, como também aproveitar a oportunidade 

para perguntar a ela porque sofria de dores gástricas e 

de onde provinham. Pelo fato de que a resposta dada 

por ela, a contragosto, era a de que não sabia, ele 

solicitou-lhe então que se lembrasse até o dia seguinte. 

No que ela respondeu, num tom de queixa claro, que 

não devia continuar a perguntar-lhe de onde provinha 

isto ou aquilo, mas que a deixasse contar o que tinha a 

dizer-lhe.2   

 Freud não só aceitou esta proposta de Frau Emmy  

von R, como ela se tornou a regra fundamental da 

análise, a partir do momento em que o psicanalista 

espera ouvir do paciente não apenas o que ele sabe  e 

                                                
2 Freud, Sigmund – Edição Standard Brasileira das obras completas. Vol.II, pág. 106-7 



esconde de outras pessoas, mas deve dizer também o 

que não sabe. Deve dizer não apenas o que pode dizer 

intencionalmente e de boa vontade, coisa que lhe 

proporcionará um alívio semelhante a uma confissão, 

mas, também tudo o que sua auto-observação lhe 

fornece, tudo o que vem à cabeça, mesmo que lhe 

seja desagradável dizê-lo, mesmo que lhe pareça sem 

importância ou realmente absurdo. Se depois dessa 

injunção, conseguir por sua autocrítica fora de ação, 

nos apresentará uma massa de material, em forma de 

pensamentos, idéias, lembranças, que já estão sujeitos a 

influencia do inconsciente3.   

 

 Embora a análise se inicie com a associação livre, 

Freud observou que dado a diversidade de 

constelações psíquicas encontradas nos pacientes e  

pensando no êxito da empreitada que se inicia, propôs   

começar com algumas entrevistas preliminares, um 

período de sessões prévio ao início da analise 

propriamente dita, onde poderia observar as condições 

de analisabilidade do candidato a analisante. Ele trata 

disto num texto de 1912, denominado “Sobre o início do 

tratamento” 4, onde trata das questões da análise: as 

entrevistas preliminares, a  demanda do paciente, a 

transferência, a estrutura clínica, o uso do divã.  

 A denominação “Entrevistas Preliminares” 

corresponde em Lacan ao tratamento de ensaio em 

Freud, e que se inicia quando um paciente marca uma 

entrevista com um analista e termina quando há a 

passagem para o divã. Este período preliminar de 

                                                
3 Freud, Sigmund – Esboço de Psicanálise, Edição Standard Brasileira das obras completas, Vol. XXIII, pág. 

201. 
4 Freud, Sigmund – Sobre o Início do tratamento. Edição Standard Brasileira das obras completas, Vol. XII 



tratamento, distinto da análise propriamente dita, 

mostra que iniciar entrevistas preliminares não implica 

necessariamente iniciar uma análise.  Como há um 

antes e um depois, separados por um limite, as 

entrevistas preliminares não estão em continuidade 

com a análise, talvez fosse mais correto dizer que estão 

em descontinuidade, como um limiar a ser 

ultrapassado, um corte. A importância das entrevistas 

preliminares é tal que se pode perguntar se sem estas 

entrevistas previas haveria análise propriamente dita.  

 À medida que o candidato a analisante inicia as 

entrevistas preliminares todo o trabalho do analista está 

relacionado com a transformação do sintoma em 

sintoma analítico, a instalação da transferência, a 

retificação subjetiva, até que se indique o divã no caso 

de passagem para a análise propriamente dita, ou a 

recusa e se seguir adiante com a cura.  

 

A demanda de análise e o sintoma 

 Assim como Frau Emmy, a primeira avaliação de 

seu sintoma é feita pelo próprio paciente, na medida 

em que sua demanda se baseia naquilo  que poderia 

ser chamado de uma auto-avaliação dos próprios 

sintomas.  

  Aquele que procura um analista, não o faz como 

sujeito, mas como alguém que quer ser um paciente, 

nisto contrastando totalmente com a prática 

psiquiátrica, onde, em geral, o paciente pode ser 

designado como tal pela família, pelo médico ou pela 

sociedade, onde o outro é que lhe diz para se tratar.  

 A demanda de análise a ser levada em conta é o 

querer se ver livre de um sintoma, levando em conta 

que o sintoma constitui para a psicanálise, não o sinal 



de uma doença, mas a expressão de um conflito 

inconsciente.  

 A transformação do sintoma do qual o sujeito se 

queixa em sintoma analítico é o que torna a análise 

possível e isto ocorre à medida que a queixa se 

transforma em demanda endereça àquele analista 

especifico. Concomitantemente o sintoma deixa de ser 

uma busca de resposta e se transforma em uma 

questão para o sujeito que tem interesse em decifrá-la.    

 Como em Dora, onde o sintoma “afonia”, 

sobrevém em condições  muito particulares, no 

momento em que seu pai se ausenta e ela se encontra 

a sós com a Sra K. A afonia de Dora, sintoma que 

aparece quando desaparece o Sr K, não está ligado, 

como Freud chegara a pensar, só à sua ausência, mas 

ao fato de se encontrar só, diretamente em presença 

da Sra K.  

 A pergunta de Dora sobre sua existência pode ser 

formulada assim: que é ser uma mulher? A 

conseqüência desta pergunta é a afonia na presença 

da Sra K. Que é que o pai, abandonando a própria 

mulher, mãe de Dora, mas tão generoso com a Sra K , 

ama nesta última além dela mesma?  

 Tudo o que ela consegue entender da relação da 

Sra K com o pai gira em torno da felação, o que 

aparece significativo no sentido sexual de seus sintomas 

orais (vômitos, afonia) que se inscrevem pois como 

resultado de sua pergunta. 

 A constituição do sintoma analítico é correlata ao 

estabelecimento da transferência que faz emergir o 

sujeito suposto saber. O momento em que o sintoma é 

transformado em enigma é um momento de 

histerização, já que o sintoma representa aí a divisão do 



sujeito. Quando o sintoma faz parte da vida do sujeito, 

estando bem adaptado a ele, pode ser considerado 

como um signo - aquilo que representa alguma coisa 

para alguém.  Quando o sintoma é transformado em 

questão, ele aparece como a própria expressão da 

divisão do sujeito. Neste momento, quando o sintoma é 

endereçado ao analista, ele se torna sintoma analítico. 

   

  

Retificação subjetiva 

  Lacan em “Direção de cura e os princípios do seu 

poder” comenta : “será que se observou, ao criticar o 

caminhar de Freud, tal como ele se apresenta no 

Homem dos Ratos, que o que nos surpreende como 

uma doutrinação prévia, resulta simplesmente do fato 

dele proceder, exatamente, na ordem inversa? A saber 

que ele começa por introduzir o paciente numa 

primeira localização de sua posição no real, ainda que 

esta acarretasse uma precipitação, não hesitemos em 

dizer uma sistematização, dos sintomas” 5.  

 Em “Notas sobre um caso de neurose obsessiva” 6, 

na parte F, o paciente (O Homem dos Ratos) relata que 

seu pai quando era jovem, cortejou uma jovem humilde 

e sem recursos, mas, posteriormente, casou-se com sua 

mãe, cuja família administrava uma grande empresa 

industrial. Com o casamento, seu pai, entrou neste ramo 

de negócios e  adquiriu uma posição relativamente 

confortável. O próprio paciente soube, através de sua 

mãe, que ela havia discutido com ricos parentes o 

futuro dele e assim que ele completasse sua educação, 

                                                
5 Lacan, Jacques – La direction de la cure et les prin cipes de son pouvoir, Écrits, pag. 596.  
6 Freud, Sigmund – Notas sobre um caso de neurose obsessiva. Edição Standard das Obras Completas, Vol. 

X, pág. 201 



poderia se casar com uma filha de um dos primos da 

mãe e  que este casamento oferecer-lhe-ia brilhantes 

perspectivas para o seu futuro.  

 O plano familiar para casá-lo com a rica herdeira, 

desencadeou nele um conflito relacionado a saber se 

ele permaneceria fiel à amada, a despeito de sua 

pobreza, ou se seguiria os passos do pai e casaria com 

a rica e bem relacionada jovem que lhe havia sido 

predestinada. Ele resolveu este conflito, que de fato 

existia entre seu amor e a persistente influencia dos 

desejos de seu pai, ficando doente, ou melhor, caindo 

doente, porque assim evitava a tarefa de resolvê-lo na 

vida real.  

 A retificação de Freud da ordem das coisas que 

haviam sido modificadas pelo sujeito: que a neurose 

impedia a decisão da escolha entre seu amor pela 

dama e a vontade do pai, mostrando-lhe que esta foi a 

solução encontrada para não escolher, portanto, não 

agir. 

 A retificação de Freud aponta para a causa da 

neurose: na não escolha entre a moça rica e a moça 

pobre, mostrando que havia aí uma divisão do sujeito. 

Ao mesmo tempo, apontava para a responsabilização 

pela escolha da neurose.  

  No caso da paciente Dora7, quando ela era 

assaltada pela idéia de que fora entregue ao Sr K.,  

como prêmio, por tolerar ele as relações entre sua 

mulher e o pai de Dora, sua ira por seu pai fazer tal uso 

dela era visível; Freud obriga-a “a constatar que, dessa 

grande desordem do mundo de seu pai cujo dano é o 

objeto de sua exclamação, ela fez mais do que 

                                                
7 Freud, Sigmund. Fragmentos de um caso de histeria. Edição Standard brasileira das obras completas, Vol 

VII, pág. 33. 



participar, ela se constituíra como a cavilha dessa 

desordem, e que esta não poderia ter continuado sem 

sua complacência” 8.  

 Lacan, em “Intervenções sobre a transferência” 9, 

mostra quando - como no caso de Dora ao dizer que a 

Sra K e seu pai são amantes há bastante tempo e que 

ela mesma é ofertada ao Sr K, frente ao qual o seu pai 

fecha os olhos, com isto tornando-a um odioso objeto 

de troca -  Freud teve que se haver aí com uma 

situação comum no início dos tratamentos, que é 

quando o  paciente diz: Estes fatos, estão relacionados 

com a realidade e não comigo mesmo. O que você 

gostaria de mudar nisto tudo?   

 A resposta de Freud é:  

Um primeiro reviramento dialético, que nada tem por 

invejar da análise hegeliana da reivindicação da “bela 

alma”, aquela que se insurge contra o mundo em nome 

da lei do coração, quando ele diz para Dora levar em 

conta qual é a sua própria parte na desordem do 

mundo da qual se queixa.    

Um desenvolvimento da verdade, em que, não só o 

silencio, mas também a cumplicidade dela própria, sob 

sua proteção vigilante, é que a ficção pode durar e 

que permitiu que a relação dos dois amantes pudesse 

continuar.  

Um segundo reviramento dialético, referente ao ciúmes 

subitamente manifestado por Dora em relação a 

relação amorosa do seu pai, quando Freud aponta que 

não é o objeto pretendido do ciúmes que dá o 

verdadeiro motivo, mas que ele mascara um interesse 

pela pessoa do sujeito rival, interesse menos assimilável 

                                                
8 Lacan, Jacques – La direction de la cure, Ecrits, pág. 596.  
9 Lacan, Jacques – Intervention sur le Transferert, Écrits, pag. 219    



pelo discurso comum, só podendo ser expresso pela 

forma invertida.  Daqui surge um desenvolvimento da 

verdade, na fascinação de Dora pela Sra K – a 

brancura do seu corpo-, ou as confidencias que ela 

escuta que permanecem num ponto insondável acerca 

de suas relações com o seu marido. Este interesse de 

Dora pela Sra K., leva Freud ao: 

Terceiro reviramento dialético, ao mostrar o valor do 

objeto que é a Sra K. para Dora. Ou seja ela não é um 

indivíduo, mas um mistério, o mistério de sua própria 

feminilidade, o que aparece sem qualquer velamento 

nos sonhos de Dora.  

   Destes reviramentos dialéticos, a retificação 

subjetiva corresponde ao primeiro reviramento dialético 

levado a efeito por Freud, onde ela se queixa de ser 

vítima do assédio do Sr K facilitado pelo pai para que 

desta forma ele conserve a sua relação amorosa com a 

Sra K, situação que é apresentada por ela como 

fazendo parte da realidade, que portanto, não pode 

ser mudado. Quando pergunta qual é a participação 

dela para que tudo isto aconteça desta forma, é de 

uma retificação subjetiva que se trata.  

 A partir das intervenções de Freud, podemos 

perceber duas possibilidades de retificação subjetiva 

correspondentes aos dois tipos clínicos.  

 No caso do “Homem  dos Ratos”, portanto, da 

neurose obsessiva, a retificação se dá com a 

causalidade, que se apresenta como conseqüência : 

sua impossibilidade de agir que tem  correlação com a 

sustentação do desejo como impossível.  

 No caso de “Dora”, portanto, de histeria, a 

retificação subjetiva se dirige à implicação do sujeito na 

sua reivindicação dirigida ao Outro, fazendo-o passar 



da posição de vítima sofredora à participante da 

situação da qual se queixa, e que dá sustentação ao 

seu desejo como insatisfeito.   

 

A importância de uma avaliação da estrutura clínica 

 Quando falamos em estrutura clínica, não estamos 

pensando no diagnóstico psiquiátrico, com sua 

pretensa objetividade, e com suas características 

mecânicas, mas sim estamos no nível do sujeito. Mesmo 

que só a histeria seja um tipo clínico fundado no 

discurso analítico, a importação da própria psiquiatria 

das demais categorias clínicas, elas quando passam a 

fazer parte do discurso analítico, sofrem um processo de 

formalização   

 A avaliação clínica tem importância vital quando o 

paciente possa ser um psicótico. Não quando a psicose 

já está deflagrada, porque aí o que se coloca é se o 

analista possa fazer algo ou não. Nos casos em que a 

psicose ainda não está desencadeada e se inicia uma 

análise, corre-se o risco de, após algum tempo, ter-se 

um quadro declarado dela. Daí a importância de se 

reconhecer uma pré-psicose, ou seja, uma psicose 

ainda não desencadeada.  

 A avaliação clinica  para orientar a condução de 

uma análise deve ser buscada no registro do simbólico, 

onde são articuladas as questões fundamentais do 

sujeito como o sexo, a morte, a procriação e a 

paternidade quando da travessia do complexo de 

Édipo.  

 O complexo de Édipo, segundo Lacan10 - falar do 

complexo de Édipo é introduzir como essencial à 

                                                
10 Lacan, Jacques – Lição de 15 de Janeiro de 58.  



função do pai - gira em torno de três pólos – o Édipo em 

relação ao supereu, em relação à realidade e em 

relação ao Ideal do Eu. Ideal do Eu na medida em que 

a genitalização ao ser assumida – o homem assumir o 

tipo viril e a mulher assumir um certo tipo feminino – 

torna-se um elemento do Ideal do Eu.  E a realidade na 

medida em que se trata das relações do Édipo com as 

afecções que comportam uma subversão da relação 

com a realidade: a perversão e a psicose.   

 A partir do simbólico se pode fazer o diagnostico 

diferencial estrutural dos três modos de negação do 

Édipo correspondente às três estruturas clínicas.  

 Na neurose com o recalque, se nega a castração 

do Outro, mas a conserva no inconsciente.  

 Na perversão, se nega a castração do Outro, mas 

conserva-a no fetiche.  

 No caso da psicose, a foraclusão é um modo de 

negação que não deixa traço ou vestígio algum. Aqui 

não há a admissão do Édipo no simbólico.  

   

A transferência 

 Freud no início do já citado texto “Sobre o início do 

tratamento”, faz referencias ao jogo de xadrez, dizendo 

que há inúmeros livros sobre o início e o final de 

partidas, mas, bem menos publicações sobre o 

desenvolvimento delas. Como no xadrez, a posição 

ocupada pelas pedras é o que possibilita o 

desenvolvimento do jogo, assim como seu início e seu 

termino, para que uma análise seja possível é necessário 

que se leve em conta os lugares ocupados por analista 

e  analisante durante os vários momentos da análise. 

 No momento em que Emmy von R , solicitou a 

Freud que deixasse de lhe fazer perguntas e aguardasse 



que ela mesma pudesse falar de si é porque havia nela 

a percepção de um saber. É na medida em que ela se 

dispõe a falar de si, ou daquilo que constitui o seu 

sintoma, para Freud, é porque acredita que sua 

verdade já está dada no analista, que ele já a conhece 

antecipadamente, como Lacan em “Função e campo 

da fala e da linguagem” 11, ao comentar que a ilusão 

que nos faz buscar a realidade do sujeito além do muro 

da linguagem é a mesma pela qual o sujeito crê que 

sua verdade está em nós já dada, que nós a 

conhecemos antecipadamente. Este erro subjetivo  é 

imanente à sua entrada em análise. Deve-se a esta 

subjetividade deste momento a razão do que  se pode 

chamar dos efeitos constituintes da transferência.  

 Na transferência há a abertura daquilo que é 

inconsciente e com isto se articula o analisante à 

análise sob a figura do analista. Os efeitos de 

transferência se desencadeiam na medida em que 

aparece alguém que encarne - alguém que ponha o 

seu corpo – o enquadre decisivo para a transferência: o 

sujeito suposto saber. Esta expressão “sujeito suposto 

saber”, implica que há uma estrutura preexistente ao 

qual o sujeito oferece o seu ser. Este saber se refere à 

dimensão do desejo que conforma o sujeito, aquilo que  

é inconsciente como um saber articulado, que, 

portanto, não se sabe. Um analista determinado se 

colocará no lugar deste Outro que sabe sobre mim e 

que pode dar respostas às interrogações sobre minha 

existência.  

  O analista sobre quem se realiza a transferência,  

será a encarnação parcial do saber faltante. Parcial 

                                                
11 Lacan, Jacques – Função e campo da fala e da linguagem. Écrits, pág. 308 



porque ele é de um saber suposto e não a equivalência 

recobridora de um sujeito como de saber efetivo, que 

neste caso correria o risco de operar como um Pai real 

provocando um encontro sinistro, de efeito psicotizante, 

que Lacan descreve em “Uma questão preliminar a 

todo tratamento possível da psicose”.  

 Evidentemente no início de uma análise o analista 

nada sabe a respeito do inconsciente do analisante, e 

Freud afirmava que todo paciente novo implica a 

constituição da própria psicanálise: o saber que se tem 

sobre outros casos não pode ser transposto diretamente 

para aquele caso específico.  

 A partir do momento em que se realizou o trabalho 

de transferência, termina o caminho a percorrer com o 

outro, mostrando que se trata de outra coisa que das 

relações do Eu com o mundo 12. 

 

O divã 

 A indicação para o divã marca o fim das  

entrevistas preliminares e a entrada em análise.  

 Freud em “Sobre o início do tratamento”, comenta 

a indicação para o divã, onde o analista fica atrás do 

paciente, portanto, fora do alcance de sua vista. Uma 

das razões alegadas por ele é que ao escutar o 

paciente o analista se abandona ao curso das próprias 

idéias inconscientes e seu gesto poderia oferecer ao 

analisante material para interpretações ou influenciar 

sua fala. Ele também estabelece uma relação entre o 

olhar e a transferência, na medida em que a 

modalidade de transferência é determinada pelos 

lugares ocupados pelo analista e analisante.  

                                                
12 Lacan, Jacques. La direction de la cure, Écrits, pag. 596. 



  Quando um paciente chega para a análise, 

neste primeiro momento de entrevistas preliminares, ele 

tende a tomar o outro como parceiro semelhante, 

querendo partilhar suas emoções, buscar compreensão 

de suas dúvidas, assim como um alívio para seu 

sofrimento. Na constituição do sujeito, isto nos remete 

ao estádio do espelho e a conquista de uma 

identidade através de uma imagem, vivida inicialmente 

como uma imagem de um outro, assumida em seguida 

como imagem própria. É sob a forma do outro 

especular – a própria imagem do sujeito no espelho – 

que o sujeito perceberá igualmente o seu semelhante.  

Esta linha imaginária exprime o fato de que o sujeito só 

forma para si uma imagem de seu Eu  através da 

imagem do outro, do semelhante, numa relação 

especular, em espelho.  

 O visual na relação analítica favorece a 

transferência imaginária, na medida em que institui na 

relação do  sujeito  com o outro imaginário um 

desconhecimento de que há um desejante sob este 

desejável.   

 Na medida em que o analista se colocar num 

ponto de não complementação precipitará uma 

mudança de registro, passando-se agora para o 

simbólico. A medida em que o sujeito procurar novas 

razões para o seu sintoma, o analista apontará para o 

enigmático, abrindo um via para o estanho interior.   

 A passagem para o divã contribui com o 

apagamento do analista como outro, como 

semelhante, na relação de transferência, assim como o 

seu silêncio que passa a intervir, o mais das vezes, para 

escandir as passagens de um significante entre o Sujeito 

e o Outro, um Outro que não é mais seu semelhante, 



mas um Outro estranho. Esta mudança de posição o 

coloca numa relação de exterioridade com o próprio 

desejo. O que desejo eu? 

  Como, para Lacan, “o inconsciente é o discurso 

do Outro” na medida em que o “sujeito recebe do 

Outro sua própria mensagem sob a forma invertida”, 

estamos, com isto, na inscrição topológica do circuito 

significante. O Outro é também o lugar dos significantes, 

do simbólico, aquele que é visado por detrás de 

qualquer outro a que o sujeito se dirija, e é também o 

lugar dos significantes recalcados que retornam ou não 

para o sujeito.   
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