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A teoria e a obra de Jacques Lacan – o mais profundo pensador
psicanalítico desde Freud e com enorme influência em diversos
campos – muitas vezes parecem opacas justo para aqueles a
quem ele mais visava alcançar. É a esses leitores que o psicanalista Bruce Fink se dirige em Introdução clínica à psicanálise
lacaniana, um relato claro e prático da original abordagem de
Lacan à análise.
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Indicado para clínicos de todas as orientações, analistas em
formação e alunos de graduação e pós-graduação em psicanálise ou áreas correlatas, a obra discute aspectos cotidianos da prática clínica. Como fazer os pacientes se engajarem
na terapia? De que forma lidar com a angústia e as demandas
deles? Como manejar o amor transferencial e como pôr de lado
sentimentos favoráveis (ou contrários) ao paciente? Quais as
estratégias para trabalhar com a agressão, o sarcasmo e a crítica
dirigidos ao terapeuta?
Sem pressupor um conhecimento prévio da obra de Lacan, Fink
apresenta em linguagem descomplicada muitos dos conceitos
lacanianos fundamentais: real, simbólico e imaginário; sujeito,
objeto e Outro; significante e significado; o desejo do analista,
a pontuação e a sessão de duração variável; demanda, amor,
desejo, fantasia, gozo…
Para ilustrar seus argumentos, traz exposições detalhadas de casos para elucidar a visão geral da prática clínica lacaniana, as
categorias diagnósticas e as abordagens demandadas em cada
situação. Ao final do volume, oferece sugestões de leitura para
complementar e aprofundar a discussão, incluindo livros e artigos de Freud, Lacan e discípulos deste.
BRUCE FINK é psicanalista lacaniano e atua na supervisão de analistas. PhD pela Universidade de Paris VIII, fez parte de sua formação na École de la Cause Freudienne. Lecionou por 20 anos
na Duquesne University, onde é um dos diretores do Pittsburgh
Psychoanalytic Center. É autor de livros sobre Lacan e sua obra –
como O sujeito lacaniano, publicado pela Zahar –, e tradutor de
Lacan para o inglês, inclusive seminários e uma edição completa
dos Escritos.
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