
RESPOSTA DE “PSYCHANALYSE ACTUELLE” AO TEXTO DO EFBA (JJ MOSCOVITZ)

O texto do EFBA nos propõe: “A questão é pois, de evidenciar o aporte do discurso analítico 
frente aos outros discursos que abordam a experiencia de nossos tempos. Para isso, 
buscaremos considerar essas estruturas clínicas como “inscrições do real”. 

A isso, eu respondo em nome de “Psychanalyse Actuelle”, da forma seguinte: o que é o 
amor pela psicanálise? A continuação, uma questão que pode fazer eco à sua intervenção: 
1 – “o amor é dar
2 – aquilo que não se tem
3 – a alguém que não o quer 
4 – porque não é isso”. 

E isto articula a falta fálica e o real de acordo com a passagem do seu texto sobre o “Real do
gozo que nossa prática pretende conseguir na sua relação ao sintoma, apesar de 
permanecer sempre excluída dele”. O 4° ponto da frase indica a relação sexual IN-inscrivível 
no inconsciente. E quanto o real é afetado pelo significante. É o trabalho do simbólico que se
consagra a isso em vão. Mas, influenciado por alguns discursos que não querem saber para 
nada do real, ele poderia desaparecer dos nossos ecrãs radares, de aqueles específicos da 
psicanálise. Mas nós sabemos que esse real que deve ser recusado como registro, volta com 
força e, então, é o simbólico que padece do real. 
Nos quatro elementos desta afirmação pode-se perceber que o real é o mesmo para todas 
as disciplinas, para todos os campos do humano. E particularmente para o neurótico, o 
psicótico, o perverso, e para o analista que acabou a sua análise. Mas o real para a 
psicanálise implica que o significante padeça do real. Isso implica que ex-iste uma distância 
que é reinventada incessantemente.… 

Distância entre o que sabemos e o que não sabemos, entre verdade e saber, entre 
consciente e inconsciente. Esse gosto pela distância é tipicamente freudiano. E aquilo que 
você invoca quase como uma oração com a palavra ausência, indica de novo essa falta de 
relação sexual ininscrivível no inconsciente. 

Freud, por exemplo, estabelece essa distância com pulsões de vida e pulsões de morte, Eros 
e Thanatos. Ele insere-as depois de perceber até que ponto a distância entre Ego não 
sexualizado e objeto sexualizado tem-se desvanecido porque o Ego é também sexualizável. 
Ele precisa então da reintrodução da distância entre sexual e não sexual, entre consciente e 
inconsciente, justificando a 2° tópica. Ainda mais e sobre tudo depois da Primeira Guerra 
Mundial, é o momento de fomentar o Eros e o Thanatos. O Ego tem-se tornado tão sexuado 
como o objeto, e tudo se torna homogéneo demais, unificado demais. 
Ele cria uma distância diferente, e quando eu falo de “criar” é com o fim de colocar de outro 
jeito a relação ao pensamento psicanalítico para que a clínica seja efetiva, para que o sujeito
não seja absorvido num saber sem surpresa.
E hoje em dia, a seguinte é a questão que o seu texto faz surgir: Eros e Thanatos também 
se tornaram demasiado homogéneos, e já não deixam supor o real. Ocorre que a metáfora 
de nossos tempos, para utilizar o termo de Lacan, o simbólico de nossa época, é baseado no
que aconteceu durante a Shoah, as câmaras de gás, o genocídio ruandês, cambojano, e 
agora com o islamofascismo nazi tão preocupante do Daesh. Também existe de fato o que 
você indica em relação às novas clínicas que procuram confiscar o real, retirando-o da nossa 
perspetiva, dos nossos radares. 

Por seguinte, hoje nos cabe também instaurar outra distância, porque percebemos que Eros 
e Thanatos já não funcionam interligados como antes. Eles funcionam cada um por conta 



própria, um sem bridar mais ou outro, cada um tornando-se homogéneo para si mesmo. Isto
suprime a heterogeneidade, a distância necessária para toda palavra, e nomeadamente para
a palavra específica do discurso analítico. Estamos perante o desbridamento do ódio, sempre
o ,ou ainda mais, o de Estado que ocorre quando a pulsão de vida e a pulsão de morte se 
desfazem uma da outra em ódio e gozo, sem serem enquadradas por um simbólico em boas 
condições de funcionamento. E com isso, as ações excessivamente letais das quais somos 
espetadores impotentes. 

Não esqueçamos porem que a nível singular, a psicanálise e o inconsciente não conhecem o 
bem nem o mal e que, a nível coletivo, o corpo nessa confusão é como diz Lacan em “Joyce 
o sintoma”: que somente existe “a história dos exilados, dos deportados, que o homem tem 
um corpo, e é através do corpo que se tem. Invés do habeas corpus”. 
Apesar da vastidão do tema de este congresso, trata-se efetivamente, como diz o texto do 
EFBA, de enfatizar o que discurso analítico, e como consequência do desejo do analista, 
“acrescenta frente aos outros discursos que abordam a experiência de nossos tempos”.


