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O ASSOMBRO
DA INTERIORIDADE
Psicanálise, ética, arte, política, institucionalidade.
O olhar agudo e existencial de um psicanalista que é referência
para a reflexão acerca da subjetividade e do inconsciente
Leopold Nosek não se tornou uma referência no campo da Psicanálise por acaso. Com
um raciocínio claro e abrangente, com uma escrita límpida e sedutora, o autor nos guia
pelas veredas luminosas e pelas obscuras de nossa interioridade, ressaltando no sujeito a
importância do valor ético de suas escolhas.
Nunca veremos em Nosek uma abordagem limitada. Seu raciocínio tem um sentido
caleidoscópico, na medida em que abrange uma mesma questão pelos mais variados
ângulos e sob os mais diversos pontos de vista. O que denota, para além de uma grande
capacidade de compreensão, uma enorme sensibilidade em relação ao Outro.
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www.editoraperspectiva.com.br
editora@editoraperspectiva.com.br

SAIBA MAIS
Esclarece o autor: “Minha paixão pela aventura psicanalítica poderá talvez ser
encontrada nestas páginas, pois, apesar de serem textos que se iniciaram a partir de um
estímulo exterior, não deixei de ter prazer em sua elaboração. Ao contrário. Sempre
me senti livre para enveredar por áreas de meu interesse e no meu próprio ritmo,
incorporando à escrita as circunstâncias de minha vida, as leituras daquele momento,
uma lembrança singular ou uma associação durante um atendimento clínico talvez
naquele mesmo dia, permitindo-me, enfim, me abandonar ao menos em parte a um
fluxo momentâneo do pensamento. Deixo em aberto a ideia, ou o desejo, de ter sido
capaz de me movimentar no “modo fértil”, como costumamos dizer em psicanálise
quando nos referimos ao modo da construção do pensamento. Nesse modo da
sexualidade, mais uma vez o assombro e o susto. Seja como for, espero que meu eventual
leitor possa experimentar algo do prazer que acompanha inevitavelmente o espírito
quando este, num átimo, tem um vislumbre da liberdade”
TRECHO:
Em trabalhos anteriores, apontei a coragem necessária para que alguém se abandone
a uma outra subjetividade depois de se despojar das próprias vestes e se apresentar em
sua figuração básica. Corre o risco de não ser recebido pelo outro, de atravessar o perigo
do prazer do encontro perdendo-se numa fusão sem volta e, por fim, de retornar ao
isolamento. Às angústias próprias da genitalidade, acrescentem-se todas as ansiedades de
outras fases da sexualidade, que nunca perdem a oportunidade de comparecer ao encontro.
O isolamento, o retorno a si, o repouso só se tornarão possíveis por um pequeno e volátil
acréscimo de sentido. Quem correrá o risco de se despojar diante de uma subjetividade
outra que se mantém protegida?
A construção de sentido numa análise não é de forma nenhuma um movimento neutro.
É um movimento, como costumo dizer com alguma impunidade, que põe um gesto psíquico
sob a égide da genitalidade. A própria construção merecerá interpretação, demandará
que se coloque em palavras o que ocorreu entre os participantes do intercurso analítico.
A “interpretação mutativa” (mutative interpretation, em Strachey), que me perseguiu
no início da clínica, afinal se revelará um movimento psíquico sexual. Na verbalização,
na explicitação verbal, torna-se possível a neutralidade sempre buscada por nós.
A neutralidade estará não no início, mas no final de um trajeto complexo e assustador.
Não será uma atitude permanente, mas uma aquisição instável. Apenas aí um descanso.
(Antigamente se podia acender um cigarro…)
Contudo, a necessidade de novos sentidos logo começa a se impor: o universo visceral não
interrompe seu percurso, seu horizonte é o infinito. Quantos frutos se geram numa análise?
E como acompanhar seu desenvolvimento?
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