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Por que o uso do humor se tornou uma das principais marcas de La-

can? Qual o impacto das polêmicas sessões curtas, às vezes redu-

zidas a minutos? Como ele negociava o valor das sessões? E como 

reagia aos próprios erros de julgamento? 

Essas são algumas das questões abordadas no livro que reuniu três 

gerações de renomados psicanalistas que conviveram com o polêmi-

co mestre em pelo menos uma das três instâncias em que ele atuou: 

como analista, supervisor ou professor nos famosos seminários. 

Organizado por Moustapha Safouan e Alain Didier-Weill,                     

 Trabalhando com Lacan revela, em 13 surpreendentes depoimentos, 

as particularidades do método de trabalho e da personalidade de La-

can. Um ângulo novo que permite entender melhor o percurso do 

criador de uma obra ímpar.

Em meio a tantos livros que trazem a fala dos que ouviram ou leram 

Lacan, este traz  a fala dos que tiveram o privilégio de serem ouvidos 

por ele; o olhar privilegiado dos que sentiram na pele a ebulição laca-

niana em um período decisivo para os rumos da psicanálise.

Apesar da diversidade dos discursos, quase todos os autores ressal-

tam a extraordinária capacidade de Lacan para atingir o inconscien-

te dos pacientes (ou ouvintes), fazendo-o surgir. Dessa forma, abria-

lhes a porta para que eles próprios o interpretassem. Alguns textos 

tentam determinar o modo de Lacan proceder; outros se propõem a 

mostrar a legitimidade de sua técnica; outros ainda enfatizam sua 

excessiva interferência em algumas análises. Mas ninguém nega 

que era sempre com “você” que Lacan falava.

Além de Safouan e Didier-Weill, o livro inclui textos de Jean Clavreul, 

Claude Dumézil, Adnan Houbballah, Philippe Julien, Marie-Christi-

ne Laznik, Jean-Jacques Moscovitz, Christian Simatos, Dominique         

Simonney, Colette Soler, Patrick Valas e Jean-Pierre Winter.

ALAIN DIDIER-WEILL fundou a revista Insistance e é autor de Os três 

tempos da lei, publicado no Brasil pela Zahar.

MOUSTAPHA SAFOUAN é autor de diversos livros.
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