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RESUMO 
 

Este escrito propõe refletir sobre a função das entrevistas preliminares apontadas pela 

psicanálise lacaniana e ressaltadas por António Quinet (1991) em seu artigo As Funções das 

Entrevistas Preliminares. Pensaremos como esta questão já era vista na teoria freudiana. 

Perceberemos a importância deste momento, desde a construção transferencial até a obtenção de 

um diagnóstico estruturado pela psicanálise. Uma das formas importantes que perceberemos 

neste percurso é que ambos, analista e analisando, precisam se aceitar em análise e este é o 

primeiro passo de um longo processo que pode ser possível.  
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ENTREVISTAS PRELIMINARES: ANALISTA E ANALISANDO 

 

Antônio Quinet (1991) em As Funções das Entrevistas Preliminares, nos faz resgatar alguns 

conceitos importantes para a construção ética da Psicanálise. Sabe-se que entrevistas preliminares 

é um conceito da construção lacaniana, pois Freud chama este processo de ‘início de tratamento’ 

ou ‘tratamento de ensaio’, e isto nos localiza o autor logo inicialmente em seu texto, marcando 

uma ruptura não das ideias, pois esta segue sua cronologia na psicanálise, mas a interpretação 
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feita a esta. Faremos a seguir algumas recapitulações e algumas observações em relação ao que 

nos é proposto nesta obra.  

Uma questão inicial que precisa ser pontuada é quanto a duração das entrevistas, mas antes, 

nos é necessário compreender que as entrevistas preliminares servem exatamente para selecionar, 

diagnosticar estruturalmente e suscitar os parâmetros trazidos pelo sujeito que só será possível 

através da transferência, mas retornaremos a isto adiante. Pois bem, frente à inicial ideia das 

entrevistas, podemos afirmar que o tempo dado a isto seja de cerca de duas a três semanas. Esta 

informação nos é trazida por Quinet (1991), mas precisamos lembrar que esta ideia já havia sido 

formulada por Freud (1913) quando em, Sobre o Início do Tratamento nos afirma que “Mas 

posso adiantar, que desde então, tomei hábito meu, quando conheço pouco sobre um paciente,  

aceita-lo somente provisoriamente por um período de uma ou duas semanas” (FREUD, 1913 

p.139) Esta ideia freudiana servia como uma certa sondagem. Se neste período o paciente 

abandonasse, ele pouco perderia, e disto se interpretaria algo. Podemos perceber que desde a obra 

freudiana, este viés torna-se necessário pois algo ocorre nos primeiros momentos da análise para 

que haja um percurso interessante e produtivo.  

Há distinção entre a ideia de que entrevistas preliminares e análise em certo momento se 

assemelham e em certo ponto se convergem, e são questões interessantes a serem refletidas, 

sobretudo porque Freud nos reforça que “é necessário deixar somente o paciente falar, e não se 

explica nada de que seja absolutamente necessário neste processo” (FREUD 1913 p. 140), Nos 

faz comprovar que se trata de uma mesma estrutura, entrevistas preliminares e análise.  

 

A TRANSFERÊNCIA E O DIAGNÓSTICO ESTRUTURADO 

 

Cabe-nos ressaltar o maior dos mecanismos atribuídos pela psicanálise; a transferência.  

Podemos efetivamente afirmar que o processo de entrevista servirá como base para que tanto 

analista quanto paciente se aceitem e se disponham em análise. Ao pensar em transferência, nos é 

preciso refletir sobre outra questão importante à EP, o próprio diagnóstico estruturado pela 

psicanálise. Ao iniciar o tratamento o paciente traz em seu discurso um sintoma. As informações 

fornecidas nas EP servem como base para um diagnóstico distinto entre neurose, psicose e 

perversão.  

Todavia Basta-nos o enigma instituído pelo sujeito para que se movimente esta histerizacão 

trazida enquanto queixa. Este movimento representa efetivamente retirar o sujeito do lugar de 

buscar sentido para seu sintoma e sim, conseguir produzir uma significação frente ao, 

mencionado por Quinet (1991): Que Queres? A localização do diagnóstico só pode ser conferida 

como algo que oriente o tratamento, e não que seja motriz a este. Para se atingir o diagnóstico 

preciso, é necessário pensar que somente a própria transferência poderá nos fornecer esta 
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contribuição. “Assim, a Transferência no tratamento analítico, nos aparece desde o início, como a 

arma mais forte da resistência” (FREUD 1912 p. 115). E o ‘que queres?’ torna-se a pergunta 

fundamental que conduz a língua, a queixa e o sintoma à uma liberdade em análise, chamada 

associação livre.  

A distinção do diagnóstico nas entrevistas preliminares é de fato, o que fundará um bom 

tratamento analítico. A Histeria do sujeito e os furos de sua linguagem passarão pelo crivo do 

simbólico para ser feito este diagnóstico de maneira diferencial. O Neurótico e o Perverso 

discursam o simbólico, e respectivamente o neurótico o censura e o perverso o fixa em algo que 

Quinet (1991) nos lembra, o Fetiche. O Psicótico é aceito na clínica lacaniana, em que a lei é 

extraditada e foracluída nas arestas do desconhecido Real. Desta maneira pode-se haver erros 

frente a linguagem, mas o analista não pode hesitar, mesmo que nesta estrutura, psicótica, o 

simbólico não apareça.  Frente a este início do tratamento ou Entrevistas preliminares, Freud 

(1913)  nos lembra que: 

 

Ela não produz o resultado desejado de acabar com o sintoma, mas tem outras 

consequências. A princípio desperta resistências, mas depois, quando estas forrem 

superadas, estabelecem um processo de pensamento onde a recordação inconsciente 

acaba por realizar-se (FREUD 1913 p.157)  

 

CONCLUSÃO 

 

Desta maneira, podemos afirmar que frente ao que Quinet (1991) nos apresenta, e o que o 

pai da Psicanálise nos fornece ao início do tratamento, este parece ser o momento mais 

importante para o processo. Reforcemos a ideia de que a estrutura deve se pautar na própria 

análise, e que o maior objetivo, o de formular um diagnóstico que oriente o analista à análise, só 

pode ter êxito se pautado pela força da transferência.  O paciente só atingirá a autonomia sobre 

sua própria análise quando vencida a resistência através da transferência. “O paciente, contudo, 

só faz uso da instrução, na medida em que for induzido a fazê-lo” (FREUD 1913 p. 158), pela 

transferência. Questões vinculadas a dinheiro, tempo e mesmo o próprio funcionamento da 

análise se dará neste início. E isto é importante para o percurso.  

Podemos fazer referencia à entrevista preliminar, efetivamente da mesma forma como 

Quinet (1991) na epígrafe de seu texto, colhida de um verso budista nos diz: “Portanto, aos seus 

questionamentos oferece-lhes apensas o silêncio. Silêncio -  e o dedo apontando para o caminho” 

A entrevista preliminar abrirá os caminhos para o prosseguimento de uma possível análise. A 

transferência é a válvula que fornecerá resultados, a fim de propor através de um diagnóstico 

estruturado pela psicanálise, encontrar vias de desconstrução de resistências e identificações. 
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Estas são, de fato, as reflexão que Quinet (1991) nos faz desvendar para compreender que as 

entrevistas preliminares operam inicialmente provando que em um processo entre analista e 

analisando certamente não se pode recuar, pois é um percurso possível.   
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