
Discussão do texto de Psychanalyse Actuelle – Jean-Jacques Moscovitz: "A perversão

entre sujeito e coletivo?" 

O texto proposto a nós por Jean-Jacques Moscovitz é muito denso e está repleto de

ideias e proposições. 

Orientei, portanto, minha leitura a partir de uma frase extraída do texto, frase essa que

transformei em subtítulo: "Como versar sobre os eventos do mundo? ". Logo, a questão é

uma maneira de considerar uma asserção de Lacan sobre "o dever de iluminar o abismo

da realidade". 

Li tal texto em uma tentativa de responder à essa pergunta, e considerei os diferentes

pontos levantados pelo autor como diversas tentativas de descobrir quais conceitos da

psicanálise seriam operantes.

Conforme enuncia do título do texto, JJ Moscovitz dá início ao seu desenvolvimento por

meio da retomada da categoria da perversão. 

A perversão permitiria elucidar alguns dos eventos da civilização atual? 

Não se fala em perversão sem dificuldade. O autor escreveu "apenas o perverso saberia

falar sobre a perversão", frase que tomei como uma precaução, um eco das observações

de Jean Clavreul, o qual afirma que, após uma exposição à perversão, Lacan haveria dito

que "apenas os perversos seriam capazes de falar a respeito da perversão", asserção

esta que deixou o autor em uma posição, no mínimo, desconfortável. 

Dos  cinco  pontos  clínicos  esclarecidos  por  JJ  Moscovitz,  considerarei  principalmente

aquele que diz respeito à fixidez perversa e suas consequências, ou seja, o que rege os

perversos  não  é  a  lei  da  sociedade,  mas  a  sua  própria  lei.  A função  do  elo  social

reconhecida  como  sintoma  também  permite  que  JJ  Moscovitz  passe  do  sujeito  ao

coletivo, da intimidade ao político.

Em um segundo momento de sua obra, o autor considera a teoria freudiana de pulsões e,

especialmente, Eros e Thanatos.

A partir de uma nova leitura do texto de Freud, O Mal-estar na Civilização, o autor procura

ir além da leitura habitual que geralmente situa o bem do lado de Eros e o mal do lado de

Thanatos. Ao abandonar o conceito clássico de uma oposição frontal entre os dois, ele

sustenta a ideia de sua imbricação até o ponto em que Thanatos se transforma em um

limite para Eros, colocando nele um cabresto. Eros e Thanatos entram em choque e a
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sucessão  de  tais  choques  é,  por  vezes,  sua  ligação  e  seu  freio.  Sua  amarração  é

complexa e a separação os deixa sem freios e sem limites.

Me parece, portanto, que o modelo proposto tem como base uma extensão da teoria

freudiana  do  après-coup,  pressionada  de  alguma forma  até  o  seu  limite.  Ou  seja,  o

antecedente está na posterioridade. Mas tal hipótese permitiria compreender o que se

passa no nível coletivo?

O autor acredita que sim.  "Eros é da ordem da subjetividade humana, a psique individual,

e Thanatos é da ordem coletiva". No nível coletivo, as ligações ganham das separações e

têm, como consequência, os assassinatos em massa. Aqui, JJ Moscovitz faz referência à

Shoah, mas também ao terrorismo de Daesh.

"Em nosso inconsciente, somos apenas um bando de assassinos", escreveu Freud e a

passagem  ao  coletivo  traz  consigo  a  autorização  para  o  assassinato,  completa  JJ

Moscovitz. 

JJ Moscovitz chamou tal turbilhão entre Eros e Thanatos de "Mal-estar" e, ao fim de seu

texto, propõe que o "Mal-estar" seja o quinto conceito a ser incluído à série de quatro: o

inconsciente, a pulsão, a repetição e a transferência. Portanto, o autor nos propõe O Mal-

estar como um operador  que permite  se pensar  sobre  o coletivo  em sua relação ao

sujeito. 

A  proposta  é  original,  porque  o  que  costumamos  chamar  de  "os  quatro  conceitos

fundamentais", uma referência ao seminário de Lacan de mesmo nome, são as quatro

grandes descobertas de Freud. Me parece que o termo "fundamental" proposto por Lacan

é  uma  forma  de  denunciar  os  abusos  da  psicanálise  por  ele  criticada  na  época,  a

psicanálise à americana. 

A inclusão de um quinto conceito? Por que não? Ainda mais se for para nos convidar a

retomar a leitura do texto de Freud «O Mal-Estar na Civilização», do qual cito algumas

linhas da última página: «O destino da espécie humana parece-me perguntar o seguinte:

o progresso da civilização saberá, e em qual medida, dominar os distúrbios provenientes

da  vida  em  comum  pelas  pulsões  humanas  de  agressão  e  de  autodestruição?

Considerando-se  esse  ponto  de  vista,  a  época  atual  merece,  talvez,  uma  atenção

especial…[…] 
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"A época atual merece, talvez, uma atenção especial". Consideremos essa frase como se

estivéssemos abordando-a diretamente. É o que faz JJ Moscovitz em sua referência ao

terrorismo de Daesh que faz parte de nosso contemporâneo. 

Os jihadistas de Daesh destroem os sítios históricos pré-islâmicos, reduzem as mulheres

dos territórios conquistados a escravas sexuais e impõem o uso do véu às mulheres de

sua sociedade. 

Perguntemos: 

O que é atacado por meio da destruição de monumentos e sítios pré-islâmicos? A história.

É  preciso  que  não  haja  mais  vestígios  da  construção  histórica  e  intelectual  da

humanidade.

O  que  é  atacado  por  meio  da  exclusão  das  mulheres  da  sociedade?  Pelo

desaparecimento do corpo sob véu? O feminino? O sexo? 

Tal fato soa como o sonho (ou pesadelo?) de uma sociedade de irmãos sem história, sem

antecedentes.

Não sei se há espaço para transforma o "mal-estar" no quinto conceito fundamental da

psicanálise, mas o interesse do texto de JJ Moscovitz é reafirmar que, de alguma forma,

os psicanalistas devem considerar o que acontece no mundo de hoje e têm "o dever de

iluminar o abismo da realidade1".

Michèle Skierkowski – delegada de Cartels Constituants de l’Analyse Freudienne 

1  Lacan Jacques ; Les quatre concepts fondamentaux ; contracapa ; 
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