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O conceito de fantasia é tão importante na psicanálise que Lacan 
concebia o tratamento analítico como uma travessia da fantasia 
– aquela em que o sujeito mantém seu desejo aprisionado. 

Analisando filmes, contos, poesias, pinturas, músicas e peças de 
teatro, Marco Antonio Coutinho Jorge isola de modo inédito um 
período fértil na obra de Freud centrado na fantasia para elevá-
la ao patamar de um dos fundamentos da psicanálise. Explora, 
com a mesma originalidade e clareza, casos da clínica analítica 
e observações da vida cotidiana, além de fatos que marcaram a 
história.

O conceito de pulsão de morte é explicado, assim, a partir do  
filme O exterminador do futuro e da peça Macbeth, de Shakespeare; 
as relações entre amor e morte são analisadas nos filmes Sexo, 
mentiras e videoteipe e O império dos sentidos, nos contos de Guy de 
Maupassant e na peça Édipo, de Sófocles; enquanto o conceito 
de despertar para o real se apoia em textos de Clarice Lispector, 
entre outras abordagens.

Esse livro dá sequência à obra Fundamentos da psicanálise, lançada 
com grande sucesso entre psicanalistas e estudantes. No volume 
1, os conceitos de inconsciente e pulsão são o objeto de estudo.
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