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Editorial 

Cássio Eduardo Soares Miranda - Coordenador geral da Jornada 

 

É com muita alegria que publicamos o Boletim Pertencimento # 02. Com esta edição lançaremos a coluna Pertenza, que é Pertencimento, em 

galego. Nessa coluna apresentaremos dicas de objetos da cultura – poemas, pinturas, filmes, livros, dentre outros – por parte de colegas da 

Escola Freudiana de Psicanálise em torno do tema da I Jornada da EFP, “A angústia”. A intenção é estabelecer um trabalho prévio à Jornadas, 

fazendo reverberar o que, a partir do Ensino de Freud e de Lacan, podemos encontrar em circulação na cultura. A primeira contribuição é feita 

por Ana Kaline Barbosa, aluna do curso de formação, e que nos traz uma breve reflexão a partir de um poema de Fernando Pessoa. 

 

Também neste número do Boletim trazemos uma breve apresentação de nossa conferencista, bem como mais informações sobre as inscrições 

e o envio de trabalhos. 

 

Boa leitura! 

 

Pertenza 
 

Nascer é, em si, angustiante! (Ana Kaline Barbosa) 

 

Nascer é, em si, angustiante!  Sair do “seguro” para o incerto mundo. 

Crescer é, em si, angustiante! Mudanças que se instalam no corpo sem nossa “devida permissão”. 

Se “dar conta” de si mesmo é, em si, angustiante! Ter que se autodeterminar e, assim, assumir riscos inevitáveis. 
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Ser adulto é, em si, angustiante! Se deparar com cobranças internas e ainda se equilibrar na “corda bamba” da expectativa alheia. 

Envelhecer é, em si, angustiante! Ter uma mente mais desperta e sábia, porém com os ponteiros do relógio a empurrar o corpo para o passeio 

conduzido por Caronte. 

Enfim... 

Viver é, em si, angustiante! 

 

Fernando Pessoa, no poema abaixo, descreve as nuances angustiantes da vida através das linhas incertas do pensamento de uma mente que, 

mesmo desperta para o racional, não consegue se desvencilhar das armadilhas de uma psique angustiada e temerosa. 

O homem, desde sempre, anseia por entender a si mesmo e, nas mais diversas formas de tentar “organizar o pensamento”, busca na arte, na 

poesia, na música, na literatura... Na vida, manter sã uma mente mergulhada em um mundo de “loucos”. 

 

A melhor, e, talvez, única forma de entender a si mesmo, é buscando formas de conhecer seus próprios medos e dominá-los. Falar, escrever, 

buscar, pensar... expressar. Afinal, se queres conhecer os deuses, conheces primeiro a ti mesmo. Já diria o Oráculo de Delfos. 

 

Se “der medo” de se expressar, vá com medo mesmo. Pois, “o importante não é isso (sentir medo ou não), mas evitar que o medo nos tenha. O 

homem deve ser senhor até de suas debilidades”.  Jorge Angel Livraga. 

Fique agora com o poema! 

 

 

Esta velha angústia 

Esta velha angústia, 

Esta angústia que trago há séculos em mim, 

Transbordou da vasilha, 

Em lágrimas, em grandes imaginações, 

Em sonhos em estilo de pesadelo sem terror, 

Em grandes emoções súbitas sem sentido 
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                         Nenhum. 

 

Transbordou. 

Mal sei como conduzir-me na vida 

Com este mal-estar a fazer-me pregas na alma! 

Se ao menos endoidecesse deveras! 

Mas não: é este estar entre, 

Este quase, 

Este pode ser que..., 

Isto. 

 

Um internado num manicômio é, ao menos, 

                          alguém, 

Eu sou um internado num manicômio sem 

                          manicômio. 

Estou doido a frio, 

Estou lúcido e louco, 

Estou alheio a tudo e igual a todos: 

Estou dormindo desperto com sonhos que são 

                           loucura 

Porque não são sonhos 

Estou assim... 

 

Pobre velha casa da minha infância perdida! 

Quem te diria que eu me desacolhesse tanto! 

Que é o teu menino? Está maluco. 
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Que é de quem dormia sossegado sob o teu teto 

                           provinciano? 

Está maluco. 

Quem de quem fui? Está maluco. Hoje é quem eu  

                           sou. 

 

Se ao menos eu tivesse uma religião qualquer! 

Por exemplo, por aquele manipanso 

Que havia em casa, lá nessa, trazido de África. 

Era feiíssimo, era grotesco, 

Mas havia nele a divindade de tudo em que se crê. 

Se eu pudesse crer num manipanso qualquer – 

Júpiter, Jeová, a Humanidade –  

Qualquer serviria, 

Pois o que é tudo senão o que pensamos de tudo? 

Estala, coração de vidro pintado!  

 

Poesias de Álvaro de Campos. Fernando Pessoa. Lisboa: Ática, 1944 (imp. 1993). – 54. 

 

   

Nossa conferencista 

Lia Carneiro Silveira  
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Lia é psicanalista membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano - Fórum Fortaleza.  

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). 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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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. Você poderá fazer a inscrição também 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 

 

Apresentação de trabalhos – Prazos prorrogados para envio dos trabalhos 

Os trabalhos poderão ser enviados até o dia 11/10/2019. 

 Os textos devem ter, no máximo, 6500 caracteres (com espaços) e escritos em letra tipo Times New Roman 12, espaço 1,5. No cabeçalho do 
texto deve ser indicada a Perspectiva do tema em que se inclui o trabalho. 

 Os textos devem ser enviados em formato Word, colocando como assunto: Jornadas EFP 2019 e nome do autor. 
 Enviar para: Lázaro Tavares através do e-mail: escolafreudianadeteresina@gmail.com 
 O trabalho só será avaliado e aceito se o autor estiver devidamente inscrito no momento de seu envio. 

 
 
"A situação de não satisfação na qual as quantidades de estímulo se elevam a um grau desagradável sem que lhes seja possível ser dominadas 
psiquicamente ou descarregadas deve, para a criança, ser análoga à experiência de nascer - deve ser uma repetição da situação de perigo" (...) 
"É a ausência da mãe que agora constitui o perigo, e logo que surge esse perigo a criança dá o sinal de angústia, antes que a temida situação 
econômica se estabeleça" (Freud, S. Inibição, sintoma e angústia. ESB. Rio de Janeiro: Imago, 1976, p.161) 
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