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“Sofrer, é só uma vez; vencer; é para a eternidade”.  

Este potente enunciado do filósofo dinamarquês Sören Kierkegaard apresenta 

elementos importantes para pensarmos nosso tempo. Se sofre somente uma vez ou se 

sofre também para a eternidade? Se assim o for, de que vale a vida?  

Por sua vez, para o filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein, a angústia é uma “coisa”, 

um sentimento quase impossível de ser definido. Para ele, no entanto, este mesmo 

sentimento aflitivo tem o poder de aproximar, diríamos, fazer laço, pois quando a 

minha dor também é a sua dor, não nos sentimos mais tão solitários em nossa agonia, 

o que gera um sentimento de pertencimento. Daí o nome de nosso boletim.  

Nesse sentido, trazemos a provocação do filósofo para lançarmos, com entusiasmo, o 

primeiro boletim das I Jornada da EFP-The!  

O tema desta jornada surgiu das discussões iniciadas na Escola durante este ano e nos 

convoca a pensarmos nas múltiplas facetas da angústia, seja ela na literatura, nas artes, 

no cinema, nas músicas e, sobretudo, na psicanálise.  

Em psicanálise, quando “procuramos” pela “angústia” nos deparamos com o “afeto que 

não engana” e também com o modo como esse afeto se enlaça com o desejo. Assim, 

neste primeiro boletim, queremos novamente convidar a quem se interessa pelo 

tema a fazer sua inscrição, enviar seu trabalho e discutir conosco esse tema tão 

presente em nossa época.  

 

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 

https://www.escolafreudianadeteresina.com.br/
mailto:eventosefpt@gmail.com


 

30 de novembro de 2019 

Local: Real Palace Hotel 

 

3 I JORNADA DE PSICANÁLISE DA ESCOLA FREUDIANA DE PSICANÁLISE- SEÇÃO TERESINA -A ANGÚSTIA 

Apresentação de trabalhos 

Os trabalhos deverão ser enviados até o dia 30/10/2019. 

 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 angústia surge do momento em que o sujeito está suspenso 
entre um tempo em que ele não sabe mais onde está, em direção 
a um tempo onde ele será alguma coisa na qual jamais se poderá 
reencontrar” 
 

Jacques Lacan. 

 

 

 

https://www.escolafreudianadeteresina.com.br/i-jornada-de-psicanalise 

mailto:escolafreudianadeteresina@gmail.com
https://www.escolafreudianadeteresina.com.br/i-jornada-de-psicanalise

