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Psicanalista

O fim de uma análise
ESTANISLAU ALVES DA SILVA FILHO

Na última vez em que lá estive,
durante um instante só, momento mínimo,

uma gota desprendeu-se da dispersão dos dias.
Uma gota só.

Pequena, limitada, íntegra.
Um todo breve

que, se assim não fosse, não poderia ser vivido.
Se mais durasse, quem suportaria o entreato,

entreaberta porta ao esquecido,
àquilo que foi posto além do sonho?

Mas, por um instante,
um instante tão somente,

tudo o que fui e tive
em sensação veloz me faz visita.

Perpassa,
pasma,

completa,
passa.

[Fronteira, Ligia Cademartori]

A única coisa que interessa do que se fala é o que não se pode dizer. 
Mas o falar interessa. E quem sabe não se possa escrever algo d’isso. O real é 
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dublado pelo simbólico, eis a morte da ‘língua original’. Que coisa irritante. Ou 
triste. Ou angustiante. Não é, senão, justamente uma tal inadequação o centro 
de nossa atenção. Quando você se deparar com o sonho ou o fato da tristeza, 
como poderá vestir essa descoberta, com quais palavras vai vesti-la? E para quê? 
Ademais, uma vez que a gente queira dizê-lo, fica forçado a supor que há um 
interlocutor: e, a partir desse momento, a gente está na magia... Que o bem-
-querer e o Bem-dizer nos guiem nesse Silêncio povoado.

[UM-E-MUDANÇA]

A entrada deverá pressupor uma saída - uma terrível brincadeira que acaba 
com a cronologia ontológica, repetidamente, de saída. De fato, é por vezes a 
saída que sustenta e suporta uma entrada-empreitada, o que não quer dizer 
que a antecipação ativa da saída não se modifica durante o transcurso. A sa-
ída muda? A saída, muda! 

Benjamin Disraeli (1804-1881), primeiro-ministro da rainha Vitória, 
dizia “never complain, never explain” - nunca queixar-se e nunca dar expli-
cações. Isso não seria mal para um final de análise. Pode-se passar a vida es-
perando, pedindo um lugar ao Sol, queixando-se disso ou daquele outro. Que 
tal seria descobrir que nem um nem Outro existem? Que tal seria uma desa-
parição profunda, radical e autêntica da demanda? E, veja, precisamente pela 
desaparição do próprio lugar de onde se demanda. Não, mais exatamente, pela 
justa desconstrução das posições de demandante e de onde se demandar! Não, 
não é desconstrução, é constatação, é realização do não-lugar! É abandonar e 
abandonar-se. Sair da posição de objeto que se se coloca e se é colocado e, para 
mais além, deixar de colocar o outro que se ama em tal posição também. Su-
portas um estar que não implica prestar contas nem ter do quê se queixar? 

É, vá lá, num primeiro momento, tem um ar de certo tipo de solidão 
cínica. E que risco, não? São os cínicos que, na história do pensamento, encar-
nam a condição do sujeito se conduzindo por aí como se o outro não existisse 
e, assim, se permitindo de tudo, sem pudor, porque não está esmagado, limi-
tado pelo olhar do outro, do Outro, do Deus; um sujeito que vive no coração 
de seu ser, como se o outro não fosse senão semblante. Se forem como Dióge-
nes não causarão mal a ninguém... [a lenda diz que esse grego, que vivia num 
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barril em plena rua, sentia tamanho desprezo pela humanidade que era co-
mum vê-lo em plena luz do dia com uma lanterna acesa na mão ‘à procura 
do homem honesto’]. 

A demanda há de desaparecer, mas não a sua causa, a sua cousa. Uma 
falta existe enquanto alguém espera preenchê-la. Quando ela se torna incurá-
vel, deixa de existir como falta. Talvez se torne uma cicatriz. Isto não exclui a 
moção! Só que, se não há um objeto adequado, pode-se menos lamentar, menos 
deplorar, ter menos nostalgia, e resta espaço para se aprender a fazer com o des-
locar, os ininterruptos deslocares. Um deles, o do dizer - e aí vem o bem dizer. 

Que é o bem dizer? Não é dizer o desejo, pois isso não é possível - o que 
a gente deseja, a gente não sabe. Trata-se de um saber fazer. É dizer, levando 
em conta que o desejo não pode ser dito diretamente, mas que é dito sempre 
entre as palavras. É saber dizer de lado, por alusão, é ter um domínio do alusivo 
e saber dizer a verdade pela metade, porque a verdade toda, se dita, se converte 
sempre em mentira ou insulto. Quando alguém diz ao outro “vou-lhe dizer toda 
a verdade”, está ameaçando. O bem dizer é fazer-se responsável, da maneira se-
gundo a qual o outro vai entender o que é dito. Esse é o desejo do analista. Seria 
o analista um sujeito que sabe o que diz? Não, ninguém sabe o que diz. Mas, o 
analista seria um sujeito que sabe que o essencial está entre as palavras e não 
nas palavras. Um analista - profissão impossível, dizia Freud; estafante, dizia 
Lacan - é um sujeito que aceita ser responsável pelos efeitos de seu dizer mais 
além do que diz, e que não pode se desculpar pelo fato de que não seria isso o 
que quereria dizer. O analista seria o que aceita isso até suas últimas consequ-
ências. Não sabe o que deseja e nem o que diz, mas está ali para se responsa-
bilizar - à justa oposta posição [ou em justa oposição] ao analisante que, por 
estar em definida condição, é aquele que não diz o que queria dizer, que não o 
assume, ou o assume como erro e não como de validade; aquele que no indis-
creto momento do lapso se põe a explicar, e a explicar que queria dizer outra 
coisa, que o que disse foi sem querer, por ali não se reconhecer. Ou, ainda, a se 
justificar. A responsabilidade de alguém começa quando deixa de lado o por-
quê e se encarrega do que produz. Não se trata do porquê produzi tal desgaste 
na vida, mas de como estou produzindo desgastes na minha vida e na dos de-
mais, e como posso fazer-me responsável por isso. O final da análise contrai o 
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citado dístico alemão, de Angelus Silesius: <a rosa cresce sem porquê>. Cede-se 
do se querer saber o porquê das coisas, do querer-se inventar sentido, mas não 
sem também incluir um responsabilizar-se e, na justa medida do possível, de 
um surfar a onda e, sem-Tudo, tirar Um proveito d’Isso.

Como válido apontar, lembraria que a experiência psicanalítica dá um 
lugar eminente à função do engodo por suportar em si a função do analista. É 
o que mostra que o engodo pode sempre se tornar fraude, e que retorno, nesse 
último caso, não haverá. [Se o analista não puder suportar o semblante que lhe 
é atribuído, é do lado do analisante que a condição de objeto vai se manifestar] 
Um duro risco ao corajoso trilhar.

Aproximamo-nos do como as palavras se moldam em coisas... mas 
sem daí passar... porque prontos teríamos de estar para notar que ambas, eti-
tiquetas e cocoisas, nem uma nem outra, há! Como fazer vingar seres inviá-
veis? Sabe-se-lá... Mas faz diferença por trás da cortina passar para olhar. Ainda 
que seja para disso se envergonhar ou mesmo lamentar. Pois só por menti-
roso se poderá passar. Se tem ou não tem algo debaixo da multidão de véus, 
não se saberá. Até porque é sem consciência que se desaba pelo alçapão aberto 
no caminho plano da existência, sendo-se remetido, nesta viagem no tempo, 
lógico, ao fundo do artifício em que se foi constituído. [Quem nos dera tivés-
semos nos construído os alçapões vítreos do Poema Orelha de Carlos Drum-
mond de Andrade; talvez assim a sensação de ter sido lançado numa situação 
contra própria vontade, de de repente notar-se sozinha num quarto estranho 
com aquele homem estranho em algum hotel cujo nome não se sabe, ficasse 
ligeiramente mais aceitável]. O pano espesso se desfia sobre a mesma matriz 
que o havia tecido.

Reduzir o imaginário campo [do m’Um-do à dois], reduzir as identifi-
cações [posições] e reduzir o fantasiar [o fantasma atravessar]. Dar uma volta 
pelos bastidores para saber como isso funciona, essa experiência de sem-sen-
tido, não é sem efeitos. Ao contrário, tem consequências, as mais agudas: o su-
jeito é modificado no coração de seu ser. Pense você que alegria eufórica não 
haveria de ser ao deparar-se com o desvanecer daquele poder de esmagá-lo que 
você dava aos outros e ao mundo? Mas, também, conjuntamente, que tristeza 
depressiva advém da descoberta da inexistência dos lugares e das paixões que 



boletim formação em psicanálise – ano xxiv – vol. 24, № 1 – jan/dez 2016
leitura – o fim de uma análise 109

giravam a seu redor! Não, não há glamour no fim. Nem honrarias. É singelo e 
tosco. Modesto. Não é de se admirar. É como o encontro dos trilhos de uma ve-
lha e enferrujada ferrovia com as águas do mar, num projeto que, ali, deixa de 
avançar. Deixa-se, talvez, abandonar. Enfim, o final de uma análise possibilita, 
sem garantias, que o sujeito efetue a troca da busca neurótica de um caminho 
que leve a algum lugar [exigência de um final feliz] pela certeza pacificadora 
de que todos os caminhos conduzem a nenhum lugar, desde que do impossí-
vel se possa recuperar Si.

OUTROSSIM

— ‘E quem é que diz que um novo encontro com o real não me levará ainda, 
uma vez mais, a querer fazer-me escutar por um analista?’ Consentir à divisão 
subjetiva tem que ver com amar-se na própria e irreconciliável parcialidade. 
E isso inclui o dignar-se a ouvir-se somente desde outrem, numa inescapável 
suposição de interlocução. Amar-se na diferença do que se pensa de si, na pró-
pria diferença de si. Pois eis o que é e do que se trata o ‘inconsciente’: precisa-
mente uma fronteira intransponível ao ato de pensar. [‘Ora penso, ora existo’; 
‘Ou não penso, ou não sou’; ‘Penso onde não sou, logo sou onde não penso’,] É 
por coincidência que se encontra o sujeito. Por ter-se feito coincidir os distintos 
num mesmo. Mesmo sujeito? Mesmo indivíduo? Mesmo momento? Distintas 
condições numa mesma posição? A psicanálise é o advento desta coincidên-
cia. A antifilosofia que ama o não-saber? Baboseira. Mas não uma baboseira 
sem consequências. Uma baboseira que põe o falar na linha do babar. Impos-
sível falar; impossível não falar. Entre um não cessar de vir a ser e um cessar 
de ser, se está incessantemente num outro do que se é. Assim sendo, quem é 
que dirá que o derradeiro final não pode se dar? Que aquela não foi realmente 
e tão validamente a última sessão? Neste caso, o poema, por certo, consola. E 
a arte pode mais do que antecipar-se: ela pode mesmo encerrar o assunto, se 
assim se escolher. Nada obstante, não tendo certeza de ter me feito entender, 
mas com fé na possibilidade de demonstrá-lo, recapitulo, com o poeta Paul 
Valéry - numa leitura a ser realizada levando-se em conta o interlúdio psica-
nalítico -, que ‘os meus versos têm o sentido que se lhes empresta’ e que ‘nem 
sempre sou da minha opinião’.
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Note-se que esta não é a secção padronizada orientada por normas técnicas, mas, 
sim, uma última pontuação nesta articulação, uma consideração com relação à 
referenciação. Optar por essa figuração, com apenas Bibliografia e sem Referências 
Bibliográficas, permite sugerir e explicitar quais trabalhos foram consultados para 
confecção deste, sem que citações mais diretas e exaustivas ao longo da escrita 
reduzam o seu ritmo e a sua fluidez, além de, com isso, manter-se fiel a um bem, 
dito de um Lacan - enunciado a 10 de fevereiro de 1954 -, o qual faço questão de 
explicitamente agora referenciar: “se há ao menos um preconceito do qual o psica-
nalista deveria se desvencilhar pela psicanálise, é o da propriedade intelectual.” [1]
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