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Nubes de angustia sobre la ciudad – 

Flavio Man 

Editorial 

Cássio Eduardo Soares Miranda 

Coordenador geral da Jornada 

Estamos em contagem 

regressiva! “A angústia” bate à nossa 

porta e com ela a expectativa de um 

evento realizado com excelência. 

Neste boletim, trazemos na seção 

Pertenza, “pílulas da angústia” e 

também apresentamos os membros 

da comissão organizadora. Ao final, 

apresentamos novamente as 

orientações aos que participarão com 

apresentação de trabalho. Boa leitura 

e aquele abraço! 

28.11.19 
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Pertenza 

“A origem de toda a angústia é a de 

ter perdido o contato com a verdade”. 

Vilhelm Ekelund 

“O teatro é o primeiro soro que o 

homem inventou para se proteger 

da doença da angústia”.  J. Barrault 

“O indivíduo, na sua angústia de não 

ser culpado mas de passar por sê-lo, 

torna-se culpado”. Sören Kierkegaard 

“Como se origina a angústia? Tudo o que 

sei a respeito é o seguinte: logo se tornou 

claro que a angústia de meus pacientes 

neuróticos tinha muito a ver com a 

sexualidade” (Freud, 1894). 

“Vocês não sabem que não é a 

nostalgia do seio materno que gera a 

angústia, mas a iminência dele? O que 

provoca a angústia é tudo aquilo que 

nos anuncia, que nos permite entrever 

que voltaremos ao colo. (...) O que há 

de mais angustiante para a criança é, 

justamente, quando a relação com 

base na qual essa possibilidade se 

institui, pela falta que a transforma em 

desejo, é perturbada (...) Não se trata 

de perda do objeto, mas da presença 

disto: de que os objetos não faltam" 

(Lacan, sem. 10). 

“Ao fim da análise o sujeito sabe 

alguma coisa do destino que lhe faz 

o inconsciente e consente nisso, 

cede a isso”. Collete Soler 

“Para a Psicanálise, a via de saída da 

dor, longe de ser a abolição do desejo, 

que corresponde ao culto à pulsão de 

morte, ao princípio de Nirvana como 

um retorno ao inanimado, é 

precisamente o seu oposto, ou seja, a 

saída através da conjunção da “sede” 

com a “ignorância”, cujo produto é o 

desejo de saber” (QUINET, 1999) 

 

https://www.pensador.com/autor/vilhelm_ekelund/
https://www.pensador.com/autor/jean_barrault/
https://www.pensador.com/autor/soren_kierkegaard/
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Comissão organizadora 

Esta comissão é a que tem nos 

ajudado a conduzir todos os trabalhos 

referentes à jornada. Apresentar seus 

nomes aqui é uma forma de colocá-

las como referência aos participantes 

do evento, mas, mais ainda, é uma 

forma de agradecê-las pelo “esforço 

de poesia” que têm feito para a 

realização do evento. 

São elas: 

 Ana Cléa Moura de Lima 

Rodrigues 

 Ana Kaline da Silva Barbosa 

 Ana Karla Rodrigues Soares 

Vieira 

 Augusto César de Sobral Silva 

 Blenda Aline Marques de 

Albuquerque 

 Lisbeth Pereira Gonçalves 

 

Orientações sobre a 

apresentação oral 

 

 A sessão plenária é uma 

modalidade de apresentação 

cuja finalidade é a de conhecer 

elementos diversos ou pontos 

de vista distintos sobre um 

mesmo tema. 

 É uma forma de apresentação 

em que o coordenador introduz 

a temática, explica a realização 

da atividade, apresenta os 

expositores e comunica a 

sequência das intervenções ao 

grande público.  

 Cada expositor dispõe de 20 

minutos para a sua fala e 

sugerimos que a apresentação 

seja em forma de leitura do 

texto para evitar extrapolar o 

tempo. 
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 Cabe ao coordenador controlar 

o tempo e não será permitida 

sua extrapolação.  

 Concluídas todas as colocações, 

o coordenador apresenta breve 

resumo, destacando diferenças 

ou semelhanças entre os 

pontos de vista relatados, 

passando a palavra ao 

auditório, para que este formule 

questões.  

 Nessa ocasião, os expositores 

esclarecem, complementam ou 

defendem os seus 

posicionamentos, dentre de 

tempo também fixado pelo 

coordenador, a quem compete, 

finda a rodada (ou rodadas) de 

perguntas e respostas, emitir 

síntese final. 

 

 

 

 


