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Análise é um esporte de combate 
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Em princípio, parece que a psicanálise se limita a curar, no segredo do espaço do sofá e da 
cadeira. Parece não ter nada a ver com política e também com uma política de combate. 

Mas devemos entender que, além da nossa formação íntima do inconsciente na infância, a 
repressão da sociedade será acrescentada, tal como existe quando nascemos. Nosso desejo 
está na luta contra a repressão social. Para alguns problemas cruciais, a cura não permite 
resolvê-los sozinha. Mas a cura tem essa grande vantagem de perceber a causa sexual do 
"desconforto na civilização". Por exemplo, graças à Massenpsychologia de Freud, sabemos 
que o homem que tomou o poder, democraticamente ou não, está sempre traindo, ele 
gosta de fazer o oposto do que prometeu, ele gosta de fazer o mal. , para roubar dinheiro. 
Por exemplo, a rainha da Inglaterra, que não precisa de nada, escondeu uma parte 
importante de seu dinheiro em paraísos fiscais. Na China, os principais líderes do país são 
frequentemente condenados por corrupção. É um prazer enganar as pessoas. Na França, o 
presidente socialista Hollande fez o oposto do seu programa: é um prazer. A pessoa 
geralmente única que dirige um Estado é uma projeção para o topo da sociedade do 
primeiro pai da primeira infância. Ele gosta de sodomizar seus súditos, seus súditos. Os 
analistas são os únicos que conseguem entender esse motivo sexual da política e podem 
intervir de propósito. Como Lacan disse: "O inconsciente é o político". 

Até 1933, Freud apoiou entusiasticamente a criação de clínicas psicanalíticas gratuitas em 
Berlim, Viena, Moscou. Mas hoje, basta nos intervirmos apenas com ações de baixo, nos 
bairros, mas também parece necessário intervir no topo do Estado, questionando o motivo 
oculto de algumas decisões políticas, por exemplo, em relação aos maus tratos às mulheres, 
ou dos filhos. 

Se não o fizermos, apesar de sermos os únicos a entender os motivos profundos, não é 
porque somos covardes. Quando um analista não quer tomar uma posição, é porque ele 
imagina que ele deve permanecer neutro. Na verdade, sua pretensa neutralidade é uma 
colaboração, ele acha que está do lado dos ricos, do lado do poder. Na verdade, o analista é 
um trabalhador para a cadeia significativa, ele é um trabalhador, um homem negro, um 
judeu. Muitos desses analistas que dizem que são neutros se comportam na cura, já que os 
senhores da sociedade, que fecham suas bocas durante anos, esmagam seus pacientes com 
seu silêncio sem arriscar a menor interpretação. Eles gostam de seus pacientes como os 
mestres da sociedade. Freud não era assim, ele falava muito e Lacan também. Aqueles que 
afirmam ser neutros não fazem seu trabalho de interpretação. É o I.P.A que instituiu essas 
regras de silêncio e deve-se dizer que alguns estudantes de Lacan fizeram o mesmo, 
identificando o famoso “objeto a” e permanecendo em silêncio. Essa atitude é também o 
caso de alguns millerianos, que imaginam que eles são a "causa do desejo" de seus 



Conférences/La psychanalyse est un sport de combat – version en portugais 31/07/2019 

 

pacientes. É uma afirmação incrível: é o contrário! O analista não é um objeto, mas um 
sujeito a serviço da transferência. A política tem seus efeitos na direção da cura em si. 

Estamos finalmente em uma mudança de Época, e a análise também deve mudar. As 
concepções da cura, até agora, eram em relação à ideologia patriarcal que coloca o analista 
na posição de Mestre silencioso. Não era a prática nem de Freud nem de Lacan. Colegas que 
repetem as fórmulas de Lacan há 40 anos devem adaptá-los ao nosso tempo. Eles estão 
muito atrasados, especialmente na questão das mulheres, nas relações sexuais e na 
bissexualidade psíquica. Lacan foi um homem do seu tempo. Para ele, não era possível 
imaginar o que está em jogo no nosso tempo. 

Em nosso tempo, vivemos uma desordem civilização sem precedentes, desde o nascimento 
do monoteísmo, a religião tem sido o pretexto da opressão do patriarcado. Essas mudanças 
também podem ser liberadas pela análise. Agora, a análise pode assumir livremente seu 
papel político, sem mais obedecer ou imitar os mestres da sociedade. 

Vou falar para começar minha tese da libertação das mulheres, que é um fato do mais atual 
e mais visível do nosso tempo. Deve ser dito que as mulheres se libertaram e os 
homossexuais também. Os homens sempre foram contra e muitos analistas também porque 
têm medo da feminilidade. Eles têm medo do orgasmo feminino, preferem pagar prostitutas 
que não gozam, então eles são calmos. Eles preferem bater e matar mulheres, em vez de 
perceber que são crianças, em comparação com a beleza das mulheres. As mulheres 
puderam começar a se libertar quando a ciência mostrou que não havia deus no céu. A 
religião sempre foi o pretexto da opressão das mulheres. Os homens preferem fugir da 
feminilidade, forçando as mulheres a se tornarem mães. É uma maneira de fugir da 
feminilidade. Em uma carta, Freud escreveu que depois de três anos de casamento, a vida 
das mulheres era um inferno. 

No seu país, os políticos querem forçar as mulheres a um único destino: tornarem-se 
mulheres e nada mais. É uma maneira de matar a feminilidade. A prostituição foi o exercício 
normal da sexualidade durante os séculos de opressão patriarcal. Os pais foram às casas das 
prostitutas com seus filhos, para iniciá-los na sexualidade. Agora podemos ver claramente 
que a libertação das mulheres também pode ser uma libertação para os homens, que podem 
finalmente descobrir o que é o amor, sexual em sua plenitude. 

Como conseqüência, da queda relativa do patriarcado em nossos tempos, pela primeira vez 
surge a questão para os homens, a questão de quem são: "o que é um homem?". Este 
problema está agora em primeiro plano. Não é só a mulher que é um mistério, mas o 
homem também, com sua sexualidade. É uma libertação para eles também. Também para 
muitos homens pode aparecer uma homossexualidade latente que antes era um sofrimento, 
uma vergonha íntima. Assim, surgem novos problemas que não podem mais ser resolvidos 
atingindo as mulheres. É a solução daqueles que estão angustiados pelo esplendor do 
feminino. 

A conseqüência dessas enormes revoluções íntimas que tocam uma multidão é o risco de 
tomar cada vez mais drogas e medicamentos, sob o pretexto de um uso naturalista das 
neurociências e do behaviorismo. É o que abre a necessidade de uma luta contra as 
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classificações norte-americanas da D.S.M., que consideram aqueles que sofrem de 
problemas psíquicos como doentes que devem tomar medicamentos durante toda a vida. É 
uma luta contra as indústrias farmacêuticas que se abre. 

E são apenas os analistas que podem dizer que a causa do sofrimento é psíquica e não 
genética. Comportamentalistas, aqueles que usam as neurociências de maneira mentirosa, 
têm a tese de que tudo vem do cérebro, da relação genética e não da linguagem entre 
humanos e amor, que é uma necessidade da vida, se a vida significar alguma coisa. 

Mesmo eles não percebem que têm a mesma tese que os médicos nazistas. São teses 
racistas, você tem que denunciá-las. Médicos alemães disseram que as habilidades de cada 
um eram determinadas por sua raça. Os falsos neurocientistas de hoje, que dizem que as 
capacidades estão dentro do cérebro, e não nas relações humanas, dizem a mesma coisa, 
podem ser sem perceber. Você tem que ajudá-los a perceber, finalmente. Uma criança cuja 
mãe não fala com ele morre. É uma questão de amor e não de genética. Na Argentina, foi-
me dito que existe um novo D.E.A. Denunciado por Marcela Isaías, de Rosario. Com essa 
questão importante, você tem um bom assunto para lutar, sem esperar por ajuda, porque a 
análise nos dá uma arma insubstituível de entendimento. 

Esta lei é mais conhecida como lei da dislexia. Com a análise, sabemos que a dislexia não é 
uma doença neurológica. Todas as crianças são ao mesmo tempo disléxicas quando pedem 
seu complexo de Édipo. As letras são uma projeção de seu corpo no papel, mais ou menos 
torcida. As letras que escrevemos são semelhantes ao nosso corpo, mais ou menos 
inclinadas para a direita ou para a esquerda. As letras são as nossas fotografias. Algumas 
crianças permanecem fixas neste momento no complexo de Édipo e são disléxicas. Você tem 
que ouvi-los e ajudá-los a resolver seus problemas com a palavra, e não com medicação. Não 
os considere como doentes nascidos orgânicos. É uma maneira de matar crianças; Hitler 
enviou crianças autistas para os campos de concentração com a ajuda de Asperger. O nome 
de Asperger é Cursed. 

Existem vários pontos de luta, em que estamos sozinhos para entender o que é. Por 
exemplo, na França, os chefes de psiquiatria obtiveram que o método freudiano não é mais 
estudado durante o curso de treinamento dos novos psiquiatras. É verdade que vários 
desses patrões tiveram interesses financeiros com laboratórios farmacêuticos. Lutamos na 
França pela proteção de uma formação freudiana de jovens psiquiatras que só aprendem os 
diagnósticos do DSM. Na França, neste momento, estamos iniciando uma grande luta pela 
formação multidisciplinar de psiquiatras que não sabem fazer nada além de dar remédios 
para todos. É muito perigoso, eles não sabem distinguir psicose e neurose, por exemplo. Não 
há mais escuta de pacientes no hospital. É uma recaída de vários séculos antes. Claro, você 
tem que agir e escrever nos jornais. Escreva para o presidente da república. Fazemos. 

Com essa possibilidade de intervenção política da análise, é preciso ter muito cuidado. Há 
analistas que tentaram tirar vantagem da entrada da psicanálise na política. Durante a 
campanha eleitoral na França, Jacques Alain Miller e Melman pediram para votar em 
homens de direita. Eu acho que eles esperam ter um lugar no governo. Não é nossa 
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concepção da política de análise. Estamos a serviço do bem comum, de nossos sonhos 
comuns e não a serviço de nós. 

Vou dar um exemplo de luta política liderada por analistas. No ano passado, na Universidade 
de Nanterre, houve uma demonstração em favor do diagnóstico de TDAH / falsa que 
permite que drogas como a Ritalina sejam administradas a crianças. Nós fomos lá cem 
analistas, fomos rejeitados pela polícia interna da universidade. Mas finalmente é um 
sucesso porque este ano não há mais congressos de AD / H em Nanterre. Nesta 
demonstração, fiz meu primeiro concerto em público com uma música que repeti para uma 
reunião em San Juan de Compostela. E agora é a hora do meu terceiro concerto público com 
a mesma música: É de uma canção dos republicanos espanhóis que lutaram contra Franco: 
(os mouros que Franco trouxe). Antes, era uma canção judaica das Sepharades. 

“Lobo pharmaco traz o DSM 

E na minha cabeça eles querem entrar! 

Big Pharma traz DSM 

E na minha mente você quer entrar 

Enquanto os analistas permanecem, 

Os lobos não passarão 

Enquanto os analistas permanecem 

A Big Pharma não vai acontecer ” 


