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“Deus sabe o que se agita por trás deste fantoche que se chama homem”. 

Jacques Lacan 
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A corrida continua! 

Agitados pelo desejo de realização de uma viva e entusiasmada jornada, estamos 

na reta final dos preparativos para tratarmos desse tema tão importante em nossa 

época, que é a “angústia”. A nossa psicanalista Lia Silveira proferirá duas 

conferências sobre o tema, conforme divulgaremos com maiores detalhes ainda 

nesta semana, e teremos mesas com a apresentação de trabalhos de psicanalistas 

e interessados pela psicanálise que também problematizarão sobre o tema de 

nosso evento.  

Aos que ainda não fizeram suas inscrições, informamos que no dia do evento, caso 

haja vaga, haverá atividade da secretaria junto ao credenciamento, com a ressalva 

de que o pagamento só poderá ser feito em dinheiro.  

No mais, contamos com sua presença e seu entusiasmo nessa jornada que 

promete nos agitar no final de semana.  

Inscrições 

As inscrições para a jornada continuam abertas! 

As inscrições poderão ser realizadas pessoalmente na secretaria da Escola 

Freudiana de Teresina, situada à Rua Lisandro Nogueira, 1625, Sala 14, Edifício 

Susana Center, Centro, Teresina/PI, ou pelo 

site www.escolafreudianadeteresina.com.br, preenchendo a Ficha de inscrição 

ONLINE. O pagamento das inscrições poderá ser feito pessoalmente na secretaria 

da Escola Freudiana ou via depósito/transferência bancária para a conta corrente 

em nome de ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PSICANÁLISE - Ag. 2004 / Op. 003 

/ C/C: 5758 / Digito. 6 / CNPJ: 30.322.719/0001-00 / Caixa Econômica 

Federal.  O comprovante de depósito/transferência, bem como a ficha de 

inscrição deverão ser enviadas para o seguinte e-mail eventosefpt@gmail.com 

 

A angústia gira 

 

A ANGÚSTIA DO HOMEM FELIZ 

Por Ana Clea Lima 

 

No livro intitulado “Felicidade e sintoma – ensaios para uma 

psicanálise no século XXI” de Maria Josefina Fuentes e Marcelo Veras, 

organizadores, me chama a atenção, dentre outros, o capítulo “A angústia do 

homem feliz” da psicanalista Silvia Espósito (org.), o que me leva a ideia de fazer 

uma breve reflexão a partir das suscitadas no referido capítulo. 

https://www.escolafreudianadeteresina.com.br/
mailto:eventosefpt@gmail.com
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A psicanalista mostra que, diante de um sujeito desorientado 

girando em torno do vazio e, na ausência de algo na natureza que o oriente nas 

suas escolhas e opções, o que se tem é um corpo regido pelo desejo que, apesar de 

ser fugaz é mobilizado pela força constante da pulsão. Na falta de sentido diante, 

às vezes, do que se passa no corpo, resta recorrer àquele a que dá sentido, ou seja, 

ao inconsciente. 

Qual o analista que, na clínica, já não se deparou com este cenário? 

– O sujeito que em seus relatos expressa em palavras sensações que aparecem em 

seu corpo como: palpitações, tremores, sudoreses, falta de ar, dor na 

musculatura, etc., e que, muitas vezes, surgem sem motivos aparentes e, já 

chegam com os resultados negativos e sem interpretações dos exames clínicos da 

medicina. Para explicar o inexplicável, a clínica analítica faz as suas intervenções 

pelo viés do inconsciente.  

Essa estranheza no corpo é mostrada por Silvia e seus colaboradores 

como uma evidência de que a dimensão corporal não se reduz à natureza, ou seja, 

àquilo que o sujeito considera como corpo, mas, uma disjunção já mencionada 

por Jacques Lacan entre o ser e o corpo: “o ser humano não ‘é’ seu corpo; ele pode 

‘ter’ um corpo, a partir de uma construção simbólica e imaginária, que pode ser 

evidenciada no ‘estádio do espelho’”. 

Ao explicar que o estádio de angústia pode ser contemplado como o 

avesso do estádio do espelho, a psicanalista menciona que isto acontece devido a 

angústia surgir onde se constitui a imagem do corpo, mostrando a imprecisão e 

indiferença em relação ao próprio corpo. Daí a pergunta de Lacan (1993) - “De 

que temos medo?” – este responde:  temos medo do nosso corpo, aí está a 

angústia, algo que se situa em nosso corpo e incita sua incerteza. 

Desta forma, para a psicanálise, a angústia é um afeto consequência 

de um Real que apesar de ser insuportável e provocar um mal-estar, não é 

considerada uma patologia e nem tão pouco, como diz Silvia “eliminável da 

experiência humana”, mas um encontro com aquilo que não simboliza, apenas 

nos escapa e afeta o nosso corpo. 

A autora referendando Freud (1972), diz que, este, ao se deparar 

com o fracasso de alguns dos seus pacientes no auge do sucesso de um 

investimento desejado, constatou que, “a felicidade” esperada só acontece na 

medida em que permanece a fantasia. Uma vez que, existe sempre um 

descompasso nesta busca da realização do desejo, pois, à medida que avançamos 

neste terreno, trilhamos regidos pela pulsão de morte, é o que adverte Freud em 

Mais-além do Princípio do Prazer. Pois, neste cenário do excesso do prazer, o que 

era para ser “felicidade” é tomada pela angústia de se ultrapassar os limites do 

próprio corpo. 

Silvia, parafraseando Lacan (2003), diz que, a felicidade pode estar 

em toda parte e em lugar nenhum, pois, mesma acompanhada da angústia, 

sempre existe a possibilidade do sujeito do desejo, a partir de situações eventuais, 

encontrar o que lhe dê sentido do que seja felicidade.  
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É na construção diária e inventiva, sem se deixar levar pelas 

exigências ditadas e estabelecidas, de garantias de situações passíveis de 

satisfação plena, e nem da ilusão de ideias fixas é que, a experiência psicanalítica 

abre a possibilidade do sujeito lidar com a angústia neste percurso da busca da 

felicidade. 
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Um pouco mais sobre nossa conferencista: 

Lia Carneiro Silveira 

 

Possui graduação em Enfermagem pela Universidade Estadual Vale do Acaraú 

(1997), mestrado em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará (2001) e 

doutorado em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará (2004). É membro 

da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano - Fórum Fortaleza. 

Atualmente é professora da Universidade Estadual do Ceará, Curso de Graduação 

em Psicologia, onde ministra as disciplinas de Psicopatologia e Psicanálise em 

Lacan e do Mestrado Acadêmico em Cuidados Clínicos, onde ministra a disciplina 

Clínica e Subjetividade. Tem experiência na área de Saúde e Saúde Mental, com 

ênfase em psicanálise. 
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