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Encerrando a trilogia de grande sucesso, o psicanalista e professor Marco Antonio Coutinho Jorge apresenta as contribuições
teórico-clínicas da psicanálise dando total relevo à leitura lacaniana de Freud.
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Freud adiou a escrita de seus artigos sobre técnica por alguns
anos, nos quais a experiência clínica lhe permitiu conceber o método e a finalidade da psicanálise. Em Fundamentos da psicanálise
de Freud a Lacan: vol.3 , o autor trata desse período, e situa o ciclo
da técnica na sequência dos ciclos do inconsciente e da fantasia,
abordados nos dois volumes anteriores.
A obra expõe os principais conceitos clínicos freudianos – como
transferência, resistência, repetição e elaboração – em toda a
densidade que lhes dá a renovação empreendida por Lacan, com
sua macroteoria do real-simbólico-imaginário e outros conceitos.

Fundamentos da psicanálise
de Freud a Lacan:
vol.1: As bases conceituais
vol.2: A clínica da fantasia
vol.3: A prática analítica

Além de leituras teóricas e exemplos de consultório, Coutinho
Jorge recorre a elementos tão variados quanto cinema, literatura, mitologia, pintura, filosofia e música pop – dando vida aos
pontos cardeais da prática analítica e reforçando a ponte da teoria com o cotidiano.
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