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Intervenções nas entrevistas preliminares à luz do Seminário VIII de Lacan  

Gabriela Medeiros Rodrigues Aguiar 

O que engaja alguém em uma análise? Provavelmente cada pessoa tem uma 

resposta diferente para essa pergunta. Ou, mais frequentemente, não se lembra mais ao 

certo de onde partiu e porque seguiu. A experiência analítica me parece comportar esse 

enigma do que exatamente acontece ali. “E como funciona?” - é a indagação 

frequentemente dirigida aos analistas em uma primeira entrevista. “Alguém fala e se 

escuta”, seria uma resposta possível. Mas com a oração conjugada assim, podendo ser 

lida em uma dupla significação: de um lado, o sujeito do verbo fica indeterminado (quem 

escuta?) e, de outro, a quem fala, é proposto que se escute a partir de um outro lugar. Pois 

bem, como transmitir do que é feita uma experiência tão singular como a análise, que 

parte dessa relação sem simetria do lugar do analista e do analisante, e que opera 

justamente por essa via? 

Ao longo da leitura do Seminário VIII no ano passado, me coloquei a pensar 

muitas vezes no estabelecimento da transferência no início do processo analítico, no 

espaço das entrevistas preliminares, esse período em que se esboçam as questões que 

darão rumo à análise, e em que se identifica o lugar a ser ocupado transferencialmente. 

Os elementos fundamentais de uma análise já estão colocados nestas primeiras sessões, 

ainda que sua relevância só se revele muitas vezes a posteriori. Não me refiro só àqueles 

elementos que são falados, mas também aos que foram deixados de lado neste primeiro 

momento, aos que tomaram bastante tempo nas primeiras entrevistas e foram 

abandonados depois, os afetos que atravessam a fala, e ainda à forma como o indivíduo 

faz o primeiro contato, os atrasos, remarcações, o acerto de pagamento, as perguntas que 

dirige ao analista… Tudo está ali, em uma espécie de caleidoscópio de significantes que 

vão tomando diferentes arranjos ao longo do tempo, com o avançar do trabalho, abrindo 

espaço vez ou outra para algum elemento novo - que por sua vez, muda o arranjo 

novamente. 

Como analista em formação, me deparo frequentemente com a pergunta de por 

onde começar a intervir e a que tempo, considerando essa multiplicidade de elementos 
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trazida por cada indivíduo que inicia seu processo. No entanto, no interior dessa questão 

reconheço a difundida recomendação de autores lacanianos de optar por intervenções 

mínimas nas entrevistas preliminares, “somente o indispensável para que a cadeia 

associativa possa deslizar”, inspirando, acertadamente, cautela nas pontuações deste 

início. Mas o contraponto que se coloca nesta recomendação é que a medida do 

indispensável varia conforme cada caso, e também - porque não dizer - conforme cada 

época e contexto social. Importa saber, por exemplo, o modo como a psicanálise circula 

em cada contexto e que consequências isso suscita à transferência. 

Instigada por essa questão, me propus neste trabalho a recolher no Seminário VIII 

de Lacan (2010) alguns apontamentos para localizar as intervenções do analista, a fim de 

discuti-los mais especificamente em relação às entrevistas preliminares. A escolha deste 

recorte se baseia no entendimento de que as intervenções realizadas neste momento inicial 

colocam em jogo o desejo do analista, contribuindo para que, do lado do indivíduo que 

busca a análise, a cadeia associativa se desenrole no sentido de uma experiência com o 

inconsciente e a produção de uma questão a respeito de seu próprio desejo. Para além 

disso, tais intervenções também situam de maneira concreta a disparidade subjetiva 

colocada entre analista e analisando, definindo a dinâmica por onde caminha a relação 

transferencial. 

*** 

O princípio de uma análise 

A busca por um processo analítico geralmente parte de algo que se manifesta como 

sintoma, do qual o indivíduo quer se desfazer. Ele supõe desde o início que há um saber 

em jogo nesse sintoma, mas mantém com ele uma relação dual: se por um lado o sintoma 

ocasiona sofrimento, desarranja, por outro promove um gozo, um caminho de satisfação, 

do qual é difícil se desprender. É nessa dualidade que o indivíduo comparece com uma 

primeira demanda, que não necessariamente é ainda uma demanda de análise. Em 4+1 

condições de análise, Quinet (2009) a denomina como uma “demanda transitiva”, isto é, 

demanda de algo (livrar-se do sintoma, por exemplo). 

As entrevistas preliminares terão como um de seus objetivos verificar a 

possibilidade de que essa pergunta sobre o sintoma se torne uma questão de análise, a 

qual implica o sujeito naquilo que ele próprio se queixa. De acordo com Quinet (2009, p. 
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16), “É preciso que essa queixa se transforme numa demanda endereçada àquele analista 

e 

que o sintoma passe do estatuto de resposta ao estatuto de questão para o sujeito, 

para que este seja instigado a decifrá-lo”. Portanto, a investigação do analista nesse 

momento busca delimitar o gozo que sustenta o sintoma, e sua intervenção tem como 

direção desestabilizar a interpretação que o sujeito tem sobre o próprio sintoma, 

apontando para a divisão subjetiva que lhe é constitutiva: ali onde ele fala enquanto ser 

da consciência, ali onde supõe um saber, existe algo que lhe escapa, que ele desconhece, 

algo que ele oculta. Ou seja, o analista intervém apontando a dinâmica inconsciente que 

se revela no discurso do sujeito, pedindo que ele preste atenção a coisas que antes 

passavam despercebidas: chistes, lapsos, sonhos... apontando uma outra dinâmica 

presente em seu discurso, que permanecia oculta. Nesse caso, mostra ao sujeito não o quê 

ele está ocultando (o que pressuporia uma interpretação precipitada neste momento), mas 

que ele oculta1. 

Para Bruce Fink (2018), esse tipo de experiência com o inconsciente 

frequentemente possibilita que o sujeito realize uma troca entre o caminho de satisfação 

do sintoma a que ele está habituado, pela curiosidade da decifração do inconsciente e “o 

estranho tipo de satisfação que vem da relação transferencial” (p. 19). Esta não é outra 

coisa se não o amor. Que o sujeito possa se encontrar com sua própria falta, aí está um 

dos fundamentos daquilo que nos propomos a fazer. No entanto, isso não se dá de 

qualquer maneira: retomando Lacan no Seminário VIII (2010, p. 29), “devido à natureza 

da transferência, o que lhe falta, [o sujeito] ele vai aprender amando” - e estamos ali, 

enquanto analistas, justamente para que ele ame. A tarefa das entrevistas preliminares 

reside, portanto, em transformar a demanda transitiva referida por Quinet (2009), em 

“demanda intransitiva (demanda de amor, de presença)” (p. 29). 

Com o seu comentário sobre “O Banquete” de Platão, Lacan se dedica 

inicialmente ao tema do amor e da transferência em sua articulação com a obra. A partir 

deste comentário, irá traçar, nas lições seguintes do Seminário, a noção do desejo do 

analista que, em suas palavras, constitui o cerne da discussão que visa promover naquele 

 
1 Proposição feita por Rinaldo Voltolini, na ocasião de um grupo de estudos sobre o Seminário 
VX de Lacan, em 11/02/2022. 
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ano. Para ele, o Banquete nos interessa justamente no ponto em que nos auxilia “a definir, 

e em termos de longitude e de latitude, as coordenadas que o analista deve ser capaz de 

atingir para, simplesmente, ocupar o lugar que é o seu, o qual se define como aquele que 

ele deve oferecer vago ao desejo do paciente para que se realize como desejo do Outro” 

(LACAN, 

2010, p. 136). 

Para isso, Lacan recupera em detalhe a cena entre Sócrates e Alcibíades n’O 

Banquete, na qual podemos localizar como centro do diálogo a noção de agalma, o brilho 

de um objeto precioso. Na cena clássica, após ouvir a confissão apaixonada de Alcibíades, 

Sócrates o responde dizendo que aquele objeto que supõe nele, ele não o tem, e remete a 

Agatão a verdadeira direção do desejo de Alcibíades. Lacan se refere a esta cena como 

uma interpretação de Sócrates a respeito do desejo de Alcibíades, e abre margem para 

pensarmos a função da interpretação em outra cena, a cena analítica, através do caráter 

aproximativo que a relação destes dois personagens mantém com a relação estabelecida 

entre sujeito e analista. 

O objeto agalma comparece na cena analítica quando ocorre de o analisando, ao 

se lançar no campo do Outro em busca de objetos que representem seu desejo, enxerga 

na figura do analista o brilho deste objeto que lhe falta. De acordo com Lacan (2010, p. 

243), 

Pelo simples fato de haver transferência, 

estamos implicados na posição de ser 

aquele que contém o agalma, o objeto 

fundamental de que se trata na análise do 

sujeito, como ligado, condicionado por 

essa relação de vacilação do sujeito que 

caracterizamos como o que constitui a 

fantasia fundamental, como o que 

instaura o lugar onde o sujeito pode se 

fixar como desejo. 

Novamente é a dimensão do amor que entra em cena - nesse caso, o amor 

transferencial - animando essa procura. O analista sabe que o que o sujeito busca está em 

outra parte, mas sustenta esse lugar de invólucro do objeto precioso na medida necessária 
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para que o sujeito prossiga em sua associação. Portanto, diferente de Sócrates, ele não 

aponta nem nomeia o objeto de desejo do sujeito, mas sustenta, na transferência, a posição 

de que há algo mais além, para onde o sujeito pode direcionar suas investigações. Para 

Lacan (2010), isto quer dizer que o analista, sobre o desejo, só pode fazer para o analisante 

um signo, que por definição significa “ser aquilo que representa alguma coisa para 

alguém” (p. 290). Com isso, ele possibilita que o sujeito neurótico mantenha uma relação 

com a dúvida e com o não saber, intrínseca à experiência com o inconsciente, enquanto 

este caminha em direção ao encontro com sua própria falta. 

Traço este avanço a respeito dos desdobramentos da análise em sua relação com 

o amor a fim de observar que é necessário que o analista esteja muito bem posicionado 

desde o princípio em sua escuta, orientado por um desejo, que não é do analista enquanto 

sujeito, mas enquanto função. Este desejo consiste, em última instância, na aposta e 

insistência de que a análise caminhe a qualquer custo. Sem dúvidas, é o desejo do analista 

que constitui a força motriz da análise, desde o princípio até seu termo, já que a resistência 

do analisando é um dado concreto, estrutural, que sempre encontrará formas de se 

manifestar. 

No âmbito das entrevistas preliminares, as intervenções realizadas pelo analista 

configuram, a meu ver, uma via para que o sujeito construa um enigma sobre o desejo do 

analista, dando consistência ao estabelecimento da transferência. Daí a importância desta 

etapa, que permite esboçar os caminhos aos quais converge a direção do tratamento de 

acordo com as demandas que o sujeito dirige ao analista. 

*** 

Impasses da intervenção 

Ao longo de algumas lições do Seminário, Lacan (2010) produz um refinamento 

da sua teoria da demanda, em sua relação com o amor, a necessidade e o desejo nas fases 

do desenvolvimento da libido sexual, localizando sobretudo a estrutura da neurose em 

suas possíveis manifestações: histeria, neurose obsessiva e a fobia. Na esteira destes 

apontamentos, localiza algumas considerações quanto ao manejo da demanda e às 

intervenções feitas pelo analista. 

Dentre estas, enfatizo uma pelo seu caráter de repetição ao longo do seminário, 

que é quando Lacan afirma que para evitar que a chamada contratransferência tenha 

efeitos na intervenção, é preciso que o analista saiba que deve sempre pôr em dúvida 
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aquilo que acha que compreende sobre o que diz o analisando, sendo inclusive preferível 

não compreender que correr o risco de compreender rápido demais. Em suas palavras, “É 

somente na medida em que, decerto, ele [o analista] sabe o que é o desejo, mas não sabe 

o que esse sujeito, com quem embarcou na aventura analítica, deseja, que ele está em 

posição de ter em si, deste desejo, o objeto” (LACAN, 2010, p. 243). 

Mais à frente, Lacan aponta que o sentimento de compreensão poderia ser definido 

no nível consciente como o analista sabendo responder ao que o sujeito demanda. No 

entanto, a demanda para Lacan se localiza em outro registro, ela é inconsciente, e está 

oculta para o próprio sujeito. Essa demanda comporta uma ambivalência de que, ao 

mesmo tempo que é endereçada ao outro como demanda de amor, ela não poderia ser 

satisfeita sem que matasse o desejo (p. 252) - desejo que ele busca salvaguardar. Ou seja, 

ao compreender rápido demais, ao fechar sentidos que não acompanham o tempo da 

elaboração do sujeito, deixa-se de levar em conta que o mais importante a ser considerado 

na demanda é o que está para além dela, “é a margem da incompreensão, que é a mesma 

do desejo. É na medida em que isso não é percebido que uma análise se fecha 

prematuramente, e, em suma, fracassa” (p. 260). 

Para fins de conclusão desta breve exposição, podemos apreender que a 

interpretação não produz efeitos de análise quando vem de fora da relação transferencial. 

É necessário que a interpretação do analista, ainda que este saiba as cartas em circulação 

na mesa (em referência à figura do jogo de Bridge a que Lacan se utiliza), esteja sempre 

no mesmo tempo e nível da interpretação do analisando, a fim de que encontre terreno 

fértil para a elaboração. 
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