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Este livro combina o esfor9o de dois autores em
torno dos temas da etica e da tecnica em psicanalise.
Luis Claudio Figueiredo e Nelson Coelho Junior
apresentam, cada urn, varies textos que tratam de
questoes ligadas a clinica psicanalitica, tendo como
eixo estes dois significances capitais que japercorreram
decadas de produ9§o escrita. Ao leitor, vale um aviso:
prepare-se para agendar um encontro com a surpresa
que determinadas passagens certamente provocam,
arejando e deslocando certos rumos que o tratamento
da etica e da tecnica em psicanalise parecem obrigados
a percorrer.

Os autores iniciam seu trabalho mediante a
evocacao de uma filiacao. Menos que isso talvez, ja
que a filiacao tem a possibilidade de reduzir-nos as
nossas origens sem mais, fala-se aqui de aproximacoes
e simpatias cuja nomeasao localiza o tipo de formulafao
que esta por vir ao longo do volume. Ogden, Hollas,
Ferenczi, Searles, Kahn sao alguns dos referidos, mas
que nao esgotam nem de longe os nomes da pesada
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que encontraremos adiante, como Heidegger e Merleau-Ponty, cujas teorizagoes serao
determinantes de muitas ideias aqui apresentadas, de diferentes maneiras. Talvez,
em relagao a estes ultimos filosofos, coubesse pensar em uma filiacao, no sentido
forte do termo. Um clima, uma atmosfera de aproximacao e desenho dos conceitos
que exigira, obrigatoriamente, serenidade, porosidade, duvida, incompletude, ao lado
de uma certa suficiencia para que a articula^ao conceitual nao perca a consistencia.
Aproximasao e simpatia sao, neste contexto, verdadeiros pilares metodologicos.

Tudo isso ja fala de uma etica. Logo no infcio, podemos ler:
"Etica entendida como posifao e como lugar (morada), como postura funda-

mental, como modo de escutar e falar ao e do outro na sua alteridade - a alteridade
do inconsciente. Uma etica compreendida como abertura, respeito, resposta
e propiciacao ao outro. Algo que nao se assemelha em nada a uma 'moral' c que,
portanto, nao podera jamais ser convertido em codigo de prescricoes e proibi?oes"
(P- 7).

Abertura e propiciacao ao outro, ou a uma aproximagao com o outro, serao
preocupagoes explfcitas e recorrentes de todo o livro. Elas fundamentariam a etica
que propoe uma nao utilizafao da tecnica como um conjunto de prescrigoes a serem
seguidas de maneira mais ou menos mecanica pelo psicanalista. E e com este intuito
que os autores passam a desenvolver suas questoes.

Na primeira parte, Figueiredo, no texto "Presenca, implicagao e reserva",
debruga-se sobre os chamados escritos te'cnicos de Freud. Esta leitura pauta-se pelo
paradigma que nao desvincula a tecnica em psicanalise de sua contrapartida teorica.
Nao e possfvel qualquer referenda a tecnica como mero procedimento, cuja aplicafao
livraria o analista de pensar no que faz em muitos sentidos. Desta maneira, a tecnica
deve ser concebida como o prolongamento logico de uma postulacao metapsicologica
e esta como conseqiiencia da atividade clfnica que, no seu momento substantive,
por assim dizer, incorpora "tudo", sem no entanto revelar seu andaime.

Como muitas vezes ja tivemos oportunidade de ler, o analista tem de sustentar
uma posifao para que a analise aconte?a. Muito bem, mas que posigao seria esta?
Que ligoes podemos tirar dos conselhos freudianos?

Logo de infcio, citando Freud, Figueiredo fala da natureza negativa dos escri-
tos tecnicos. Isso quer dizer que nao ha neles uma positividade normatizadora de
condutas. Ha sim, e como, a inten?ao de "interditar ou dissuadir certos procedi-
mentos entre analistas inexperientes e afoitos" (p. 14). E como se encontrassemos
uma caixa ansiando pela revelacao de seu conteiido e, quando de sua abertura, des-
cobrimos que seremos nos a preencher aquele vazio com coisas que caibam dentro
dele. Ha muitas que de fato nao cabem. Neste movimento, enterra-se a esperanga
do iniciante, mas que nao deixa de acompanhar muitos veteranos, de ver revelados
enfim os segredos da boa receita, rumo a uma certeza reconfortante. Nao ha Outro
capaz de tal doacao, o que nos joga de certa maneira numa nau de condenados.
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Mas, dada a aceitagao destas premissas, caberia "... assinalar que quanto mais
compreendemos a vastidao do que fica a cargo de cada experiencia de cura analltica
em materia de procedimentos e regras, mais restrita e 'negativa' seria a natureza
dos conselhos." (p. 16)

E, sem duvida, anedotico, mas nao sai da cabeca deste resenhador o dito popular
que se conselho fosse bom (em sua absoluta positividade) ninguem dava de graga.

Ha, no entanto, coisas que devem ser interditadas para fins de terapeutica
analltica. Mas, ao mesmo tempo em que estas interdigoes sao nomeaveis, como o
uso abusivo da sugestao, aprendemos que, por outro lado, e possfvel usa-la na saida
de certos impasses transferenciais. Ou seja, a negatividade, alem de nao explicitar
claramente nada, passa a exigir que ate os procedimentos nao muito catolicos sejam
repensados em termos estrategicos. E, salvo rarfssimas exce?6es, a ideia de ato
analitico comporta de fato uma gama inumeravel de procedimentos.

Para tudo isso, ha uma contrapartida por parte do analista. Falamos da
indissolubilidade de vihculos entre tecnica e teoria. A posigao do analista diante da
negatividade dos inventos tecnicos e aquela do cultivo de uma reserva. E, aqui, o
artigo atinge seu ponto alto, desdobrado depois em varies dos apendices que
compoem a publicacao.

A reserva pode ser metaforizada ecologicamente. De posse dela (o que nao e
a melhor maneira de pensa-la), o analista poderia suportar a diversidade da demanda
clinica, mergulhar e contaminar-se nela, para em seguida recobrar os sentidos, de
um jeito discriminado, o que permitiria executar ou pelo menos proper uma
transformacao de uma situa?ao aparentemente sem saida. O tema da reserva,
alicer9ado na leitura de muitos autores, aponta para uma progressiva ausencia na
presen?a que o analista exerce durante o tratamento. Ausencia na presenfa? Sim,
algo que pede a presenga, mas nao a intrusividade. As vezes, a intrusividade, por
que nao? Com rarfssimas excecoes, nada fica de fora das possibilidades de raciocinio
e invengao clinica.

Desdobramentos desta postulagao atingem as praticas institucionalizadas da
analise do analista e da supervisao. Elas deveriam (no melhor dos mundos) aju-
dar a constituir esta reserva, ou reconstitui-la quando o analista usou-a em demasia
e ja nao se da conta disto. Nao e bem este o mundo em que vivemos e o texto
pontua isto.

Por tudo isso, Figueiredo ainda escreve: "A precariedade e fundamental a posi9ao
do analista" (p. 36). Podemos ler nisto algo estrutural e desejavel, e tambem uma
critica ao comportamento das instancias capazes de velar por estas reservas tao
facilmente esgotaveis, se nao se tern em conta justamente sua precariedade.

"Em todas as estrategias, contudo, a manutengao e criagao de reservas psiquicas
da o rumo e a meta do processo analitico. E nessa medida que uma etica se mantem,
enquanto as tecnicas podem e devem variar" (p. 44).
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Nelson Coelho Junior inicia seu texto com um extenso glossario para nos
introduzir em uma conceitua?ao que tern origem em Merleau-Ponty. Com isto, o
autor constroi, entre outras, a ideia de uma intercorporeidade que fala de nosso
contato com o mundo, o que envolve, conseqiientemente, a clinica psicanah'tica.
Todo o desenho que vai aos poucos sendo esbocado visa desmanchar, de certa
maneira, pressupostos de conhecimento que ha muito consideramos automaticos
ou naturais. E a propria maneira de conhecer, suas categorias constituintes, entram
nesse turbilhonamento que se debruga sobre a mais inocente das cenas cotidianas
que podemos vivenciar. E quase um susto ver a possibilidade de leitura de uma outra
espessura da realidade se erguer conforme as paginas avancam rumo a uma
"porosidade originaria", anterior & separacao entre sujeito e objeto (que, alias, nao
conseguem mais a mesma distingao apos esta leitura), num momento que o autor
cunhou de pre-reflexivo.

A uma percepcao eivada de ambigiiidade, corresponde um mundo; sua apreensao
dar-se-a de maneira bastante deslocada daquela que um paradigma cientffico pode
conceber.

"Perceber a realidade e simultaneamente ser tocado pelo que nos circunda e
construir este mesmo entorno. Ha, assim, uma mutua constituicao entre o que
denominamos sujeito e objeto e entre percepcao e realidade. A percepcao e acao
constante psfquica/fisiologica, transforma^ao, construcao e constituigao; e o ato loo
perceptive e, simultaneamente, apreensao e constru9ao da realidade" (p. 74).

Com isso, o autor nos dira um pouco adiante, esvaem-se as categorias de sujeito
e objeto, pelo menos no tocante ao seu isolamento para fins de conhecimento e posse
de uma certa realidade. E e com essa concep9ao, fenomenologicamente trabalhada,
que Coelho encaminha a discussao da aten9ao freudiana, aquela que deve flutuar de
maneira equanime pela fala do paciente.

"Considero a atenfao igualmenteflutuante elemento central na constituifao de
uma etica da escuta e do falar ao outro em sua alteridade. Uma etica que e, acima
de tudo, abertura ao outro" (p. 78).

Esta af, postulado de forma explfcita, o tanto de nos mesmos que devemos
tornar sensfvel para que uma escuta nao enclausure um outro ja bastante atrapalhado
em sua possibilidade de abertura para o mundo.

A partir daf, movido por uma verdadeira filia9ao, o autor nos leva a no9ao
husserliana de epoche, para colocar em suspensao um piano reflexive/
representacional, paradigma estreito para uma escuta clinica e, maior que isso, para
uma vida mais plena. Esta suspensao, que "nao garante a elimina9ao decisiva da
incerteza", deixa-nos certos de poder contar com alguma outra coisa antes que essa
coisa mesma ganhe um predicativo. Esta af a abertura rumo a uma sincera diferen9a.

Algo que me pareceu importante e a ressalva de que manter em suspensao
nao e eliminar, mas sim um momento de elabora9ao, com vistas a resgatar ampliando
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as multiplas determinagoes do que quer que seja. Determinagao ja seria uma categoria
que carrega demais nas tintas e de certa maneira se opoe a essa delicadeza de
raciocfnio.

Caberia ao analista colocar-se em situagao de risco "muitas vezes perdendo
momentaneamente a teoria que acredita sustentar" (p. 86). Esta quase epigrafe tern
conseqiiencias mais profundas. Ela imbrica a etica, a tecnica, e tudo o mais, numa
corporeidade, sem a qual os conceitos e as estrategias sao ocas e nao propiciam
qualquer transformacao. Esta intercoporeidade acrescenta algo a intersubjetividade,
nossa velha conhecida.

Caberia ainda uma provocagao. Os dois autores escrevem, por assim dizer, na
areia, ou melhor ainda, constituiriam a areia sobre a qual escrevenamos nos, algum
dia. Sobre o suporte muitas coisas podem acontecer. E possivel pisa-la, sentir sua
consistencia e temperatura. E ate cabfvel usa-la para veicular outras palavras e ideias.
Diante da negatividade exercitada em tal profundidade e como se tudo que pudessemos
pensar coubesse neste pedago de praia. So nao e possivel deixar de pisa-la, discordar
das condigoes que ela impoe. Forte e estranha esta sensagao de estar amarrado ao
nada que tambem constitui nossa corporeidade, percepcao e reflexao.
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