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Atendendo a muitos pedidos, a Editora Ma-
nole reedita Da Palavra ao Gesto do Analista, 
de Jorge Forbes. Esta obra se transformou em 
um objeto cult, por leitores interessados em 
encontrar – por meio dessas comunicações 
orais estabelecidas em texto – referências para 
uma nova psicanálise do século XXI, na qual 
Freud mais implica que explica. Este livro é 
considerado o primeiro em língua portuguesa 
que, de forma clara e comprometida, e com 
inúmeras referências que vão de Diderot a 
Tom Jobim, expõe o que se chama a Clínica 
do Real de Jacques Lacan – uma nova forma 
da atual práxis psicanalítica.
Difícil ficar indiferente a este debate uma vez 
que o que está em jogo é o analisando em to-
dos nós, aquele em quem, como aqui se lê, a 
palavra diz, mas o gesto toca.

Psicanalista e Médico Psiquiatra. Doutor em 
Teoria Psicanalítica pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ). Doutor em Ciências 
pela Faculdade de Medicina (Neurologia) da 
Universidade de São Paulo (FMUSP). Mes-
tre em Psicanálise pela Université Paris 8 – 
Vincennes – Saint-Denis. Analista Membro 
(A.M.E.) da Escola Brasileira de Psicanálise 
(EBP), da qual foi o primeiro Diretor-geral; 
e da Escola Europeia de Psicanálise (EEP). 
Membro da Associação Mundial de Psicaná-
lise (AMP). Presidente do Instituto da Psica-
nálise Lacaniana (IPLA) e do Projeto Análise. 
Diretor da Clínica de Psicanálise do Centro 
de Estudos do Genoma Humano da Univer-
sidade de São Paulo (CEGH-USP). Dentre os 
livros de sua autoria, Inconsciente e Responsa-
bilidade: Psicanálise do Século XXI, publicado 
pela Editora Manole, recebeu o Prêmio Jabuti 
2013, na categoria Psicologia e Psicanálise.

Imagine você acompanhar, semana após semana, um psica-
nalista questionando os standards da clínica psicanalítica e 
buscando apontar os novos caminhos da psicanálise, de orien-
tação lacaniana, que melhor respondam aos modos de vida do 
século XXI. Imagine você entrar no âmago do debate que faz 
conversarem entre si os esperados Freud e Lacan, mas também 
Diderot, Klein, Picasso, Gracián, Churchill, Sérgio Buarque, 
Ferenczi, Volpi, Drummond, Artaud, Dalí, Tom e outros mais. 
Imagine você, com suas referências, somando-se a eles nesse 
debate, e pensando e dizendo como isso lhe toca. Pois bem, é a 
que se propõe este livro. Bem-vindo.
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