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"O mais dificil dos sentimentos e o
sentimento do outro. O outro e ele e es tit. Ele e
realmente o outro ou e a parte tua que nao queres
ser, saber, ver ou aceitar? Tu es o outro para os
outros, logo es igual a ele. Todos somos 'outros'.
E no entanto o outro invade, ameafa. mastiga de
boca aberta, irrita, erifa, machuca.

Ate teu filho e o outro. E tu, pobre
pretensioso, pensas que ele e teu..."1

Artur da Tavola

Pobres pretensiosos. E assim que nos interpela
o ensafsta, para sacudir-nos em meio a nossos sonhos
e privar-nos de uma de nossas mais secretas ilusoes.
Provocador, ele denuncia nossa ambicao ilimitada de
perceber e sorver o mundo e os seres que o habitam,
como se a funcao destes fosse manter-se em prontidao
permanente para servir-nos, satisfazer-nos, adaptar-se
e curvar-se a nossos caprichos e desejos. Renitentes,
resistimos as investidas do ensafsta, agarrando-nos a

1. A. da Tavola. Mevitevendo. Rio de Janeiro, Salamandra, 1977, p. 96.
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nossos devaneios, nossos mitos, nossos privilegios, aos reflexes desse round
que insistimos em criar a nossa imagem. Esta engajada a batalha.

Desde o primeiro encontro que nos concebe como projeto, como ato, cam
celula, somos filhos do conflito, filhos de outros. O clima em que somos gestado
as primeiras contra?oes que iniciam o processo de separacao de nossos corp<
do corpo materno, a primeira lufada de ar que penetra nossos pulmoes, a luz.
frio, os odores, o externo nos toca, nos funda e nos transforma. ContaU
necessarios a vida, mas que, desconhecidos, amedrontam-nos e nos ameafa
Instintivamente os recusamos, sem poder saber que com isso nos opomos a no>'
propria existencia.

O externo, o objeto, o odiado seriam, no inicio [da vida], idSnticos. O
objeto se revela mais tarde fonte de prazer, ele entao e amado, mas tambem
incorporado ao ego, se bem que, para o ego-prazer purificado, o objeto coincide
apesar de tudo com o estrangeiro e com o odiado.2

Quern e o outro? Aquele de quem dependemos, nos primordios, pai
sobreviver, mas que, existindo, apresenta-se tambem como uma ameaca a ess
sobrevivSncia. Aquele que inscreve em nossa came nossa capacidade de ama
mas que se infiltra tambem, clandestine, como fonte de nosso odio. Tais sao c

|7{j conflitos, os paradoxes que marcam nossas origens e que nos acompanham 2
longo de nossa existencia. Eu e tu. Amor e odio. Dialeticas que definem c
destines de nossos projetos individuals, bem como dos coletivos.

E em torno desta dialetica que Caterina Koltai reune, em O estrangeinr
as contribuifoes de psicanalistas, sociologos, filosofos e jornalistas apresentad:
no Coloquio Internacional realizado em 1994 na PUC-SP sobre esse tern
Imigrante, militante, exilada, Koltai e marcada pela experiencia do estrange*
desde a sua mais manifesta condicao geografica, ate as migrasoes que empreende
ao longo dos anos em sua a9ao politica e profissional, da sociologia a psicanali*
tentativas permanentes de elaborar o desconhecido desta condisao. Organizador
daquele Coloquio, desenvolvendo sua pesquisa de doutoramento sobre esse tens
ela coloca em movimento, atraves dessas produces, personagens de exf.:
atraves de uma cria9§o visceral que nos convida a reconhecer e pensar noi»
propria condi?ao estrangeira e de exilados com relaQao a nos mesmos e aqude
que nos rodeiam.

Nesta coletanea, seus convidados nos oferecem diferentes perspectivas p»
elaborarmos essas questoes: os paradigmas e as condi?oes do estrangeiro •

2. S. Freud. "As pulsSes e suas vicissitudes" (1915), EdifSo standard brasileira das
psicologicas completas, XIV. Rio de Janeiro, Imago, pp. 137-168.

3. C. Koltai (org.). O estrangeira. Sao Paulo, Escuta, 1998.
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historia, elementos para compreendermos as fontes da xenofobia e do racismo,
o papel do estrangeiro na dinamica da subjetividade, o duplo e os segredos de
famflia, a dimensao do Unheimlich na clinica, na teorizagao e na escrita
psicanalfticas.

A condigan historica e os paradigmas do estrangeiro

Em seu artigo, Edgar Assis de Carvalho situa dentro de um panorama
historico a questao da preocupafao com o estrangeiro, percorrendo esta questao
desde a antiga Grecia, passando pelas dinamicas centradas na organizacao do
mundo cristao medieval, a mudan?a de visao do Outro determinada pelos
movimentos das descobertas e da expansao civilizatoria europeus do seculo XV
e XVI, as posi^oes de Montaigne, de Montesquieu com suas Cartas persanas e
de Rousseau. E a partir desse ultimo que Carvalho, inspirado por Levi-Strauss,
situa o verdadeiro principio da antropologia, ciencia que busca compreender as
origens e as especificidades da diversidade humana. Ele discute a fun9ao dos
"viajantes modernos", expressao de Todorov, marcados por uma subjetividade
que metamorfoseia-se a si propria para transformar-se em algo mais totalizado,
que pensa, simultaneamente, a diversidade e a unidade, e que podem assim 170
"desnaturalizar o discurso duro do pensamento teorico para reorienta-lo para
canais mais holograficos, portadores de sentidos e percepcoes trans-historicas"
(p. 28). Antonin Artaud, com suas experiencias alucinogenas junto aos fndios
Tarahuama do Mexico em 1936, e uma referenda a esse tipo de viajante.

A partir da perspectiva tragica do 1390 social, "a que nos obriga a
compreender que os outros existem nao como objetos possfveis de nossa
satisfa9ao, mas como sujeitos de seus desejos e de seus atos" (p. 37), Eugene
Enriquez se propoe a analisar a figura do judeu como paradigmatica do
estrangeiro. O judeu desempenha a fun9ao daquele que produz o que Tocqueville
denominou "a perturbafao de pensar", fruto da impossibilidade de acolher a vida
interior e o estranhamento que o contato com ela produz permanentemente.
Tra9ando, dentro de uma perspectiva historica, uma retrospectiva do lugar
ocupado pelo judeu no imaginario social desde o mito da alian9a divina, passando
pelas manifestagoes modernas do anti-semitismo, ate chegar as repercussoes
desses movimentos nas dinamicas sociais da sociedade israelense, e em suas
rela96es com seus vizinhos, Enriquez analisa um a um os mitos subjacentes a
tais movimentos: o mito do povo da origem e da elei9ao, o da pureza e do
isolamento, o da crftica do Estado-Na9ao, o da racionalidade instrumental e da
domina9ao capitalista, o mito da rela9ao especffica do povo judeu com a
espiritualidade e com as pulsoes. O autor demonstra que, apesar de muitas vezes
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contraditoria, a culpa do judeu independe do que ele realmente fa9a, pois acima
de tudo ele lembra a cada um seu lugar de estrangeiro, fator de preocupacao e
desordem. Mas esse lugar tambem pode ser ocupado por qualquer individuo ou
minoria, mesmo que nao possuam as caracterfsticas descritas para os judeus.
Por outro lado, partindo de Montesquieu, Enriquez mostra tambem que e
justamente o estrangeiro que pode, por sua posi9ao, permitir a descoberta das
falhas, da falta, do novo, do escandalo, sem os quais toda sociedade ficaria presa
na compulsao a repetigao, no narcisismo nacional e numa visile mortffera do
mundo, sem poder evoluir, em sua busca pela verdade.

Por sua vez, Jacques Hassoun parte de Alexandria, excentrica cidade
mediterranea, fundada por um estrangeiro, macedonio, onde, inicialmente eram
os autoctones que eram marginalizados pelos grupos etnicos vindos de fora. As
contingencias da historia egipcia conduziram a que, do Imperio Otomano a
independencia, passando pela epoca colonial, o estatuto do autoctone e do
estrangeiro fosse gradualmente se modificando, ate a criacao de uma figura
juridica particular para designar a maioria judaica na cidade, sujeitos locals, nem
egipcios, nem estrangeiros. A tensao permanente entre o movimento de
subjetivasao que busca o outro e a tendencia a voltar-se para seus semelhantes,
situar-se entre-nos, gera uma tentativa de sair do aprisionamento voluntario de
quern so sonha tornar-se parte de um Todo: "entao sera criado o estrangeiro,
exatamente onde nao se ousa imaginar o confronto com o nada" (p. 84). Com
este pano de fundo, Hassoun analisa as fontes da xenofobia nas ideologias
nacionais que necessitam "suscitar o outro no seio de uma nacao, a fim de negar
sua alteridade" (p. 87). Assim, constatamos sistematicamente a criacao atraves
da historia, em diferentes latitudes, a cria$ao de legislacoes que visaram,
sobretudo, "situar os inquietantes estrangeiros no espafo, para preserva-los em
sua fun£ao de estrangeiros, designa-los, e, ao mesmo tempo, faze-los desaparecer"
(p. 92). Esse movimento social e lastreado em uma dinamica imaginaria onde o
estrangeiro

... parece formar o ponto de convergencia de uma serie na qual viriam se
enovelar, se enviscar, todos os outros (...) convocados para metaforizar sua
uniformidade, sua mesmidade... em nome de uma distingao, representando o
estado terminal da decadencia e da deje9ao, o estrangeiro seria esse Outro
desprovido de toda alteridade. (...) o estrangeiro, nao ainda distinto, mas ja
nao sendo mais qualquer um, seria o significante que falta na serie. (pp. 94-95)

Nesta falta, poderiamos localizar a persistencia taxinomica do xenofobo que
busca, atraves das mais meticulosas classifica^oes, completar aquela serie na
tentativa de nao se deparar com o horror diante do indistingufvel, uma perspectiva
tambem defendida, como veremos, por Marcelo Vinar. O termo estrangeiro faz
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entrar em ressonancia todos os significantes da diferen?a, o que explica a
fragilidade do xenofobo

... a ponto de o estrangeiro (e a fobia por ele suscitada) parecer ser o unico
elemento capaz de afastar a iminSncia de uma catastrofe incompreensfvel. Para
o racista, e precise haver o estrangeiro para sustentar o conjunto, sempre
destinado & derrota e k catastrofe. (p. 99)

O jornalista Jose Arbex Jr. mostra a atualidade dessas analises. Ele analisa
o caso da recente guerra civil na Jugoslavia como paradigma da construgao do
estrangeiro pela midia, criando, a partir de uma comunidade multi-etnica que vivia
em relativa harmonia, um quadro maniquefsta, onde, atraves da midia, criam-se
um grupo dos "bons" (croatas e mugulmanos) e um lado dos "maus" (servios).
Podemos, entao, observar como o estrangeiro surge - ali, mas tambem em muitos
outros conflitos modernos - nos momentos em que desabam todas as referencias
tidas como seguras, como alvo ainda mais necessario, como uma referenda que
extrai sua positividade de seu valor absolutamente negative, de tudo o que nao
sou e que tenho que destruir para ser eu mesmo, ja que nao sei muito bem quern
sou. A facilidade com que a midia pode construir um estrangeiro nos conflitos
inter-etnicos, ou mesmo intra-etnicos, e atribuida por Arbex a crise de referencias
tipica da modernidade: nao sei qual o meu lugar no mundo, mas "compartilho
com outros - familia, amigos, colegas de trabalho - a nocao e a imagem de tudo
aquilo que nao sou" (p. 17). Ele denuncia o movimento cul tural , onde
reconhecemos facilmente as marcas da globalizacao, que intensifica a tendencia
a considerar a "diferen9a" como sinonimo de marginalidade, e "estrangeiro como
uma ameaca, paradigma do Mai", (p. 19)

O odio ao estrangeiro e suas origens

Para analisar o odio ao estrangeiro, Marcelo Vinar parte dos comportamentos
de distanciamento, medo e designaQao pejorativa daqueles que sao diferentes de
si, observados em criancas e em alguns grupos indigenas. Ele denuncia o carater
falacioso do recurso a essas manifestagoes para justificar uma suposta
"naturalidade" da discriminafao. Para escapar dessa armadilha, ele propoe a
necessidade de

... tematizar e gerar narrativas que permitam simbolizar a presen?a do
semelhante e do diferente em duas existSncias nao excludentes, sabendo que a
metifora conciliadora e da exclusao sempre rondam por af e culminam no
aparecimento de um entendimento ou na monstruosidade de um sacrificado e
um torturador. (p. 175)
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Na tentativa de compreender o processo de reconhecer e qualificar o
proximo, Vinar recorre a elementos da semiotica, da sociologia, da historia, da
biologia, da etica para enriquecer a perspectiva psicanalitica, inclusive a
psicopatologia psicanalitica que acentua a importancia dos nucleos identificatorios
iniciais e/ou aleatorios em sua constituisao, "considerando tambem os traces
identificatorios que concernem o vinculo social e definem a comunidade e/ou
os sujeitos que a constituem" (pp. 183-184). A busca da identidade comporta
sempre uma dimensao irracional. Uma das formas de lidar com o diferente e a
criafao de um destino e a projefao de uma identidade nacional que ele propoe
renomear "memoria coletiva".

Na busca tao necessfiria do "nos" que define o proprio, o diferente e
inquietante e as vezes insuportivel. O que fazemos com a diferen9a e os
sentimentos que ela provoca? Procuramos admiti-los ou apagi-los, tolerd-los
ou suprimi-los? (p. 191)

Alertando para o risco de desvio psicologizante do psicanalista que tenta
abordar o tema do racismo e da xenofobia, Radmila Zygouris propoe que, para
compreendermos a xenofobia ordinaria, precisamos, antes de tudo, reconhecer
que, no inicio da vida, a crianca nao experimenta rejeigao ou odio ao estrangeiro,
mas simplesmente tern medo dele. "A xenofobia se torna possivel com o
reconhecimento do Eu, e se desenvolve com a constituicao de nos". Num primeiro
momento, o estrangeiro e o significante de um espa?o desconhecido. A xenofobia
tern suas raizes nos primordios da constitui9ao do sujeito, quando a identificagao
com o semelhante humane prevalece sobre todo outro tipo de identificasao. A
autora relaciona essa dinamica com o desenvolvimento pulsional e dos afetos e,
correlativamente, da experiencia do tempo e do espaco. E nesse contexto que
se desenlacam os destines da angiistia e da agressividade do sujeito. Assim,
atraves do processo de nomea£ao e da impossibilidade de realiza-lo, permanece
na crianca algo de sua experiencia que

... nao pode ser absorvido por nenhuma representa9ao, nem de si-pr6pria, nem
do outro. Este resto de imagens, esse objeto-pulsao nao-identificado, o
estranho, e variavel segundo os indivfduos, nao cai necessariamente sob um
recalque definitivo: esta sempre presente, em reserva de ser figurado. O
estrangeiro surge af como figura ideal para fixar esse objeto nao identificado.
[...] O estrangeiro e uma metdfora especial objetivada de uma distancia temporal
subjetiva. (p. 201)

Os destines e possibilidades dessa metafora determinarao a passagem do
fntimo da xenofobia infantil a eventual tragedia social do racismo ativo, privado
ou coletivo. A partir desse pano de fundo, Zygouris analisa o genocfdio e os
efeitos do discurso de execra?ao, "aquele que se insere no lugar em que fracassam
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os projetos de vida que unem o singular e o social. O discurso de execrafao se
torna projeto coletivo e mascara, assim, o vazio do projeto subjetivo" (p. 204),
que vem nomear um bode expiatorio, autorizando a pulsao agressiva, fazendo
recuar a angustia e focalizando o odio sobre o corpo do outro. Essa escalada
tem como consequ'Sncia a ruptura que torna impossfvel ver no estrangeiro um
semelhante, de identificar-se com a especie humana, impedindo que se estabelega
com esse estrangeiro um relacionamento imaginario ou simbolico de interlocugao.
Pica assim escancarada a porta que conduz, diretamente, ao genocidio.

Bastante sintonizada com Zygouris, Caterina Koltai tambem reconhece as
dificuldades de articulagao entre o psicanalftico e o politico. Ela aborda o
recrudescimento da segregacao e do racismo como "uma forma de mal-estar,
como sintoma social, relacionando o inconsciente freudiano com as
transformafoes historicas e sociais do mundo contemporaneo". Orientando-se
pelas formula5oes de Freud em "Mal-estar na civilizagao"4, ela aponta o paradoxo
do mandamento biblico "amaras o proximo como a ti mesmo", uma vez que o
proprio movimento identificatorio implica uma segregagao, uma divisao entre
semelhantes, excluindo os nao semelhantes. "Nao ha amor entre irmaos sem
rejeigao dos estrangeiros" (p. 107). Nesse sentido, tambem a unidade do grupo
se estrutura sobre a consideragao de que inimigos sao os que se situam fora do 100
grupo. Da mesma forma, Koltai nos lembra o carater visionario de Lacan ao
antecipar, em sua Proposifdo de 9.10.67, a extensao e a generaliza?ao dos
processes de segregagao "em nosso future de mercados comuns". Se o racismo
nao e um fenomeno moderno, suas formas de manifestacao modificaram-se ao
longo do tempo. Observamos na atualidade como o discurso da ciencia, ao tentar
escamotear a divisao do sujeito, se presta a promogao da segregagao colocando-
se a servigo do discurso do mestre, promovendo a dessubjetivagao, o totalitarismo
e conduzindo a catastrofe. Para a autora, dentro desse panorama, o racismo se
caracteriza pelo odio ao gozo do outro, identificado e exacerbado no estrangeiro.
O processo analitico pode introduzir a questao da tolerancia ao gozo do outro,
ao revelar que

... nao ha nada mais estrangeiro para o sujeito que sua propria anterioridade. O
modo como se lida com a propria estrangeridade pesa na hora de definir o outro
como estrangeiro. [...] a ligao de Freud e que o exilio e a estrutura do sujeito.
(pp. 110-111)

4. S. Freud. "O mal-estar da civiliza?ao" (1930), EdifSo standard brasileira das obras
psicologicas completas, XXI. Rio de Janeiro, Imago, p. 81.
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O estrangeiro e o processo de subjetivagao

Luis Claudio Figueiredo aborda o tema do estrangeiro a partir da questao
da alteridade nos processes de subjetivagao. Ele contrapoe a posigao da alteridade
concebida por J. Laplanche como a de um ente-jd-constituido, uma concepcao
da alteridade processual, ou seja, tomada no mesmo processo em que se constitui
a si-proprio. Nessa visao o "estranho desponta exatamente de onde nao se
esperava, da mais absoluta proximidade" (pp. 61-62). Apos uma apresentagao
da posicao de Laplanche e das etapas em que o surgimento da alteridade decorrem
do encontro com o enigma do adulto, das exigencias de tradugao e de de-tradugao
que servem tambem de perspectiva para a constituigao da temporalidade, da
historia e do sentido, Figueiredo aponta a necessidade da introducao nessas
concepfoes das nog5es de acontecimento e transpassabilidade, e de uma leitura
critica da perspectiva positivista realista de Laplanche. Desta forma, o autor
propoe conceber a alteridade a partir da concepgao do outro funcionando como
parte de si, como encontramos, por exemplo, nas nogoes de Kohut de self-objeto,
de Winnicott de mae-ambiente, de Bollas de objeto transformational, ou ainda
nas concepgoes de Max Scheler. Vemos, assim, surgir uma compreensao de que
o que deve surpreender-nos ou assustar-nos nao e tanto a alteridade do outro,
mas "a surpresa de alguem-que-sendo-parte-do-mesmo-e-outro o que constitui
o outro na sua alteridade e estrangeirice. A alteridade surpreende, porque provem
do que parecia mais proximo e familiar." (p. 74)

O lugar do estrangeiro na produgao da subjetividade e tambem o ponto de
partida de Fernando Ulloa. Ele analisa o movimento que tern infcio na condigao
de desamparo de todo recem-nascido humano, e que se constitui no percurso
deste para "apoderar-se do proprio" e do conhecimento. Figura permanente de
nossa existencia, o estrangeiro "mantem sua presenga na estrutura subjetiva sob
a forma de um sonho irrenunciavel de permanencia na unidade indiferenciada
com o ambito de origem" (p. 167). Essa perspectiva revela o porque da condigao
necessaria de estrangeridade e de distanciamento para que uma palavra possa
ser escutada como um enunciado de verdade ou de profecia. Da mesma forma,
as diferentes distancias entre o estranho e o familiar caracterizam as diversas
modalidades afetivas de relagao pessoal, que vao desde as relacoes intimas,
"centradas no enamoramento e no edfpico", passando pelas amizades cotidianas,
como a camaradagem e as relagoes de trabalho, ate as amizades estrangeiras,
"amigos que estao em margens distintas [desse] no mutante da vida que passa
entre eles", e onde ocorrem periodicamente encontros, "situacoes onde prevalece
a liberdade (...) um desejo distante dos enamoramentos (...), uma via que permite
recuperar o amistoso, no dispositive psicanalftico transferencial." (p. 172)
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Ricardo Godenberg contesta as posi9oes de Figueiredo e Ulloa. Para ele, a
estraneidade nao pode ser tomada como uma posi9ao subjetiva. Ser estrangeiro
e apenas fruto da miragem criada pela propria segregacao, e que, na verdade,
em certas ocasioes como em viagens, por exemplo, pode-se estar estrangeiro.
Goldenberg introduz a dimensao identificatoria como eixo privilegiado de
compreensao do fenomeno da "estrangeirice". Ele afirma que o pai e, na verdade,
o primeiro estrangeiro, que ao mesmo tempo que garante a unificacao do grupo
representa o elemento exclufdo de sua totalidade, tese sintonica a condensacao
operada por Freud em "Totem e tabu"5, do gozo e da morte na figura do pai
primitivo. Assim, segundo o autor, "o unico bem inalienavel de um grupo e seu
'gringo'" (p. 79). Porem e possfvel conceber

... uma estraneidade que nao precisa defender-se de seu gozo, apelando para o
pai pr6prio ou alheio. E apenas nesse sentido que poderiamos afirmar nao que
somos todos estrangeiros, mas que todos poderiamos vir a ser estrangeiros de
vez em quando, a condi9ao de nao nos imaginar fazendo parte de uma classe
de entendidos. (p. 82)

A morte, experiencia limite da subjetividade, suscita enquanto estrangeira
as reflexoes de Peter Pal Pelbart. Ele relata o belo conto de Jean-Paul Richter
"A morte de um anjo", onde, ao menos uma vez, o anjo da morte, e muito mais
terrivel do que a propria morte. Pelbart evoca, igualmente, Heinrich von Kleist,
que busca, ao longo de sua vida, nao alguem que queira viver com ele, mas morrer
com ele, os guerreiros Baader-Meinhof, Kirilov, personagem do romance Os
possesses de Dostoievsky, que via no suicidio nao so uma insubordina9ao contra
a vontade divina, mas como a propria prova da inexistencia de Deus, e Rilke,
que pede ao Senhor que de a cada um sua "propria" morte. Atraves desses relates,
Pelbart polemiza com Maurice Blanchot a respeito da estrangeirice da morte e
suas duas facetas: aquela que faz sentido, manifestacao do negative, como extreme
do poder, como afirma9ao do Eu, e a segunda, caracterizada mais como morrer
que como morte, da ordem da incerteza, da indecisao do que nunca chega, que
"desapossa" o alguem de seu proprio eu. Introduz-se, aqui, a dimensao do tempo,
que se afirma ou que e negado em fun9ao daquelas experiencias, e a reflexao
sobre suas repercussoes sobre a organiza9ao da sociedade moderna e seus modos
de produ9ao, de mercadorias, de sentido e da propria experiencia da
temporalidade.

5. S. Freud. "Totem e tabu" (1912), Edigao standard brasileira das obras psicologicas completas,
XIII. Rio de Janeiro, Imago, p. 17.
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O estrangeiro, duplo e clandestino

Em verdadeiro clima de thriller politico, Emilio Rodrigue investiga o "caso"
Max Eitigon acusado, entre outras coisas, em 1988, de ter ativamente colaborado
tanto com os servifos secretos estalinistas como de conivencia com Reinhard
Heydrich, do service de espionagem nazista. Levando em conta o papel central
exercido por Eitigon desde os primordios do movimento psicanalftico — ele
participou do primeiro cfrculo de fieis de Freud, fundou a Policlfnica de Berlim,
tendo sido, em 1927, presidente da Associafao Psicanalitica Internacional -, tais
acusafoes provocam no leitor a experiencia da estranheza. Mantendo em suspense
nossa respira9§o, Rodrigue nos remete, atraves de Eitigon, a curiosa fascinacao/
decepfao que nos acomete quando se revelam os segredos de famflia: atos pouco
louvaveis, figuras vis, doencas constrangedoras, trai96es e torpitudes acobertadas
ao longo dos anos que, ao virem a tona, surpreendem-nos ao mesmo tempo que
nos dao a impressao de que sempre os conhecemos. Segredos de polichinelo.
Personagem do romance familiar da psicanalise, Eitigon tinha tudo para nos fazer
sonhar: rico, aristocrata, culto, poliglota, viajante frenetico do continente europeu,
habil articulador politico. Teria ele se servido da psicanalise tanto quanto a serviu?
Teria sido sua reconhecida dedica9ao a "causa da nova ciencia" uma fachada
conveniente para acobertar atividades de outra natureza? Ao introduzir, atraves
deste caso, uma reflexao sobre o duplo, o proprio Rodrigue, conhecido contador
de casos, vacila... Desejando deixar ao leitor a liberdade de decidir sobre a
veracidade dos fatos, ele acaba escorregando, em alguns mementos, para o
julgamento moral, ao afirmar que, se verdadeiras, as acusacoes contra Eitigon
configurariam "o maior escandalo da historia da psicanalise" (p. 151). Mas por
que escandalizar-se diante do acobertamento ou da clandestinidade do estrangeiro?
Nao seria este convite permanente a clandestinidade quase que a condicao natural
do desconhecido?

Aqueles que ainda hesitam, Neuza Santos Souza lembra a artificialidade de
nossa aparente surpresa diante das supostas atividades encobertas, como as de
Eitigon, ou da revelafao de aspectos ocultos da vida de qualquer outra figura
piiblica ou familiar (lembremo-nos, por exemplo, das rea9oes despertadas pela
presen9a de Mazarine, filha extraconjugal de Fran9ois Mitterand nos funerais de
seu pai, em 1997). O estrangeiro, segundo a autora, "vive sempre em nossa casa,
sendo o mais opaco, o mais escondido (...). O mais fntimo nao se conjuga com

6. S. Freud. "Sobre a transitoriedade" (1914), Edifao standard brasileira das obras psicologicas
completas, XIV. Rio de Janeiro, Imago, p. 345.

7. S. Freud. "O sobrenatural" (1919), Edifao standard brasileira das obras psicologicas
completas, XVII. Rio de Janeiro, Imago, p. 275.
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a transparencia - ao contrario" (p. 156). Nesse sentido, o estranho e fruto do
enlace entre o registro do simbolico e do real, que em um atimo, se nos apresenta
no imaginario. Dessa dinamica, configuram-se diferentes figuras do estranho: o
automate, o duplo, o feminino, e mesmo, paradoxalmente, o sentimento de fastio
do mundo, descrito por Freud em seu artigo sobre a transitoriedade6.

O estrangeiro na clinica e na escrita psicanaliticas

E na clinica que Luis Carlos Menezes busca sua inspiracao para a
compreensao do fenomeno do Unheimlich1. Lembrando a definisao freudiana do
termo, que exprime o efeito do recalque e do retorno do desejo inconsciente que
se apresenta ao sujeito como, ao mesmo tempo, estranho e familiar, Menezes
ressalta que, nesse fenomeno, "a realidade parece dar razao a possibilidade de
realizacao imediata do desejo, as cre^as magicas, animistas e a crengas em forcas
ocultas maleficas", o que, de certa forma, antecipa a descrigao do mecanismo
da identificagao projetiva descrito por Melanie Klein (p. 122). Analisando o
sentimento de Unheimlich que o acometeu nas semanas que seguiram a morte
siibita de um paciente seu, o autor se pergunta sobre o grau de proximidade em
que se encontrava com seu paciente naquele momento, que permitira, inclusive,
que esta morte tivesse sido pressentida pelo analista, sem que nenhum elemento
de realidade permitisse prever tal desenlace. E atraves de mudancas notaveis nas
reagoes, nos comportamentos habituais e nos sonhos, tanto do analista como do
paciente que se instilam como verdadeiras pre-percepgoes da catastrofe latente,
que leva o primeiro a questionar

... a origem e a natureza das percepgoes que vieram alimentar como
"restos diurnos" o sonho [do paciente, mas tambem posteriormente do proprio
analista]: a percepfao endopsfquica da catastrofe psicdtica da qual [o paciente]
estava saindo ou, entao, percepfao onirica da catastrofe iminente? (p. 125)

O entrecuzamento dos sonhos do paciente e do analista caracterizam, para
o autor, a dissolucao das fronteiras do Eu descritas por Freud no Unheimlich,
convidando a reflexao sobre a experiencia telepatica e sobre o ocultismo atraves
dos quais se manifesta, em nos, a vivencia da angustia face ao desconhecido e
ao estrangeiro.

Por sua vez, Cristina Magalhaes analisa os efeitos do estrangeiro sobre a
teorizacao, a escrita e a constituicao do texto psicanalftico. E a condifao de Freud
como emigrante em um sitio estrangeiro do nao saber e do desconhecido que
marca o ato fundador da psicanalise. O terreno da clinica e fecundo em sua
possibilidade de revelafao e transformagao dessa materia prima permanente da
experiencia da estranheza. A fala nesta situa9ao e de ordem diferente da simples
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comunicacao. O silencio, muitas vezes, e gritante quanto ao que pode revelar. A
experiencia clinica se apresenta como "linguagem e poiesis", onde podem
transmutar-se ato, sonho, imagens e palavras, diferentes manifestagoes da pulsao
que permitem a produgao de coisas, modelos, ficcoes, mitos e conceitos.
Articulando tecnica e saber, a clinica psicanalitica permite compreender a "origem
da palavra, da psique, da funda§ao do inconsciente, da pulsao da sexualidade",
vias privilegiadas de manifestafao do infans e do infantil. O estrangeiro e a fonte
de onde emerge, atraves da livre-associagao, "toda a memoria do originario, do
antepassado, inclusive do animal e do inorganico. Assim ocorre uma
transferencia transgerativa de traducao e transmissao transgeracional" (p.
117). O estrangeiro e aquele permite a emergencia do poder poietico das palavras,
que, desta forma, se descristalizam, abandonando sua depressao, readquirindo
assim movimento e ambigiiidade, polissemia e transitividade. Magalhaes sugere
tambem que e essa perspectiva - da abertura para a experiencia do estranhamento
- que permite a descoberta permanente da obra freudiana a cada releitura, no
contato com seu texto interminavel e inesgotavel.

Ao longo deste fascinante percurso organizado por Koltai, somos tornados
pelas mais diversas emocoes: surpresa, medo, fascinafao, repulsa, reagoes
apaixonadas, ao encontrar em cada pagina fragmentos do que temos de familiar
e daquele que rejeitamos. Densos em suas analises, os artigos acabam, algumas
vezes, nos aliviando do incomodo de nossa posifao ao resgatar-nos, atraves da
teoria, do mundo de nossos fantasmas. Acoes involuntarias, que nos distanciam
em alguns momentos daqueles que nos assombram. Alivio passageiro, mas que
nao deixa de nos intrigar sobre a fungao da teoria e da experiencia para entrar
em contato com o estrangeiro.

Sensac.ao bizarra, que talvez manifeste um desejo de aproximagao. Quem
e o outro, o estrangeiro? Como compreende-lo ao encontra-lo ao nosso lado,
em outros paises, em outras especies, em outras geragoes, no pai, no filho, no
homem, na mulher? Encontros inevitaveis que tantas vezes recusamos ou
negamos atraves de miragens que nos ofuscam e nos alienam conduzindo, como
ao pacato Mersault de O estrangeiro de A. Camus, a inexplicavel eliminagao do
outro e as amarras da melancolia.
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