Gostcu'ia
que houvesse alguem que ouvisse mi nha confissao.
Nao um padre. Nao quem que me digam meus pecados.
Nao minha mae, Nao quem caUSal'tristeza.
Nao uma amiga. Nao entenderia bastante.
Nao um amal1te. Seria pal'cial demais.
Nao Deus. Ele e tao distante.
Mas alguem que fosse ao mesmo tempo
o amigo, 0 amante, a mae, 0 padre, Deus e ainda um estranho.
Nao julgalia, nem interfeliria
e, quando wdo tivesse sido dito desde 0 inicio ate 0 fim,
mostraria a razao das coisas, daria for~a para continual'
e para resolver tudo a minha propria maneira.
Esse pequeno poema de 1916, atribufdo a uma ado1escente
americana de 15 anos, e a demanda de uma figura, cujas caracterfsticas
apontam para

0 do

esp{rito do tell/po

anaJista. 0 pequeno texto mostra nao apenas que

0

estava de alguma maneira aberto para acolher a

psicanalise, mas insinua, tambem, que 0 tema da alteridade, do 'OLltro',
do 'estranho', paradoxalmente distante e proximo, e proprio da pratica
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clfnica psicanalftica. Justifica-se, portanto, nem que seja pOl'esse
aspecto, a possibilidade de um dialogo produtivo com os discursos
filos6ficos sobre alteridade.
Desdobrarei minha apresentaltao, visando tres objeti vos: 1°problematizar a existencia de um discurso psicanalftico sobre altelidade;
2° - assinalar alguns dos sentidos, al1iculando-os em tomo dos conceitos
de inconsciente, pulsao e transferencia; 3° concluir com algumas
intelTogalt0es quanta as contribuiltoes que a psicanalise pode oferecer
a filosofia para pensar a problem<itica da alteridade.
A tese que vou ten tar defender e que a rica constelaltao semfmtica
que a psicanal ise foi construindo, ate agora, em tomo dos dois centros
que formam a elipse te6rica subjetividade-alteridade pode ainda nos
auxiliar para responder intelectual e existencialmente aos problemas da
identidade e da diferelwa presentes no horizonte cultural de nossa
contemporaneidade.
Para evitar expectativas indevidas, nao pretendo registrar os

o credo monista, em sintonia com 0 espfrito da modernidade que
procedeu ao desencantamento do mundo e a proclamaltao da morte
de Deus, desacredita da Alteridade religiosa e tambem da alteridade
imanente do homem. Proclama a unidade fundamental da Natureza na
medida em que nao haveria um limite exato ou distinltao absoluta entre
mundo inorganico, vegetal, animal e humano. POitanto, nao tem sentido
em falar em ciencias da natureza e em ciencias humanas, porque a
explicaltao ultima da realidade e de natureza ffsico-qufmica.
AWeltanschauung cientffica, que anima tambem a psicanalise, "sup6e
a Ulliformidade

da explicaltao do universo", mesmo que a tftulo de

projeto, cuja realizaltao se encontra no futuro. I Enquanto, pOl'em,esse
projeto nao se realiza e na tentativa de dar alguma contribuiltao nesse
sentido, Freud - que se autopercebe mais como um 'conquistador',
um 'aventureiro' do que 'um homem de ciencia' - tenta desvendar

0

mundo da mente com hip6teses ousadas.2

multipJos discursos sobre 0 outro em psicamilise nascidos de paradigmas
clfnicos diferentes. Permanecerei na estrada mestra abel1apelo fundador
para nao me perder em trilhas pouco familiares. Afinal e deJa que
todos paltiram: os dissidentes que se tomaram adversarios, os discfpulos

Formado

que se tornaram dissidentes, os psicanalistas que se tornaram criadores.

especificamente,

na escola

cia Socieclacle

Ffsica

de Berlim

e,

na de seus mestres no laborat6rio clefisiologia cia

Universiclade cleViena (Bruck e S. Exner), na tradiltao positivista cia
I. Freud e a questao da alteridade

1. 0 credo monista
Ha um discurso de Freud que parece comprometer totaJmente a
tese que pretendo demonstrar. POI'certos aspectos e ate posslvel,
sofisticamente, sustentar a tese oposta. Nao ha em Freud, nem pode
haver, um cliscurso sobre alteridacle simplesmente porque a filosofia
implfcita que perpassa sua teoria e 0 monismo do positivismo do sec.
XIX.

psicologia alema (Herbart, Fechner), Freucl se clefronta com os
problemas levantaclos pela histeria e a neurose obsessiva que pareciam
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questionar

as explica~6es

organicista

e de hereditariedade

que

psicologico.5
A ideia fundamental que perpassa as tres revolw;oes e a de um

dominavam a psiquiatria alema do fim do sec. XIX.
Defender a tese da existencia de uma problematica sexual na origem

descentramento do sujeito que aponta para uma alteridade que fere

0

dessas neuroses, exigia um corte epistemologico e metodologico de

narcisismo da consciencia. 0

tratamento. Tratava-se de 'suprassumir' - utilizando uma linguagem

de natureza diferente daqueles que retiraram

hegeliana - a organogenese da etiotologia patologica numa psicogenese.3

cosmos e da vida, apenas explicitam

Essa 'suprassun~ao',

A psicanalise so retira a ultima ancoragem da pretensao humana de sua

porem, nao implicava renunciar a uma certa

concep~ao materialista da mente.Freud quer ser um psicologo, mas
como dira alguns anos mais tarde a Fliess, nao estava 'minimamente
disposto a deixar

0 psicologico

E pOI'isso que, ao pensar

solto no aI', sem a base organica'.4

a psicanalise numa perspectiva historico-

cultural, a conecta com Copernico, Darwin eo positivismo cientffico
em geral, nao com ajovem psicologia que estava nascendo e menos
ainda com a fi losofia tradicional. Nao apenas pOI'nao ser filosofo, mas
pot"que conscientemente
ciencias da natureza.

quer manter sua descoberta no campo das

E nessa tradi~ao que situa a chamada revolu~ao

superioridade

descentramento nao e propriamente

novo

ao relembrar-lhe

0 que

que

0

0 homem

do centro do

os outros dois ja anunciavam.

eu nao e autonomo, nao

e0

centro nem mesmo do microcosmo psiquico. Contra 0 discurso religioso
que sempre viu

0

homem como um ser de exce~ao, Freud denuncia

essa autocompreensao narcfsica e a submete a crftica da razao cientffica.
Os ceus nao cantam e narram mais a gloria de Deus, nem a consciencia,
a do homem. Estamos sos e desamparados, submetidos a leis cientfficas
que regem

0

universo,

presidem

0

mundo da vida, regulam

0

funcionamento do psiquismo humano.
Afirmar que

0

ego nao

e senhor

em sua propria casa decorre de

duas descobeltas da psicanalise que se remetem reciprocamente: a de

psicanalftica.

que a sexualidade ou a vida de nossas pulsoes nao e inteiramente
domavel e a de que os processos mentais sao, em si, fundamental mente

o proprio Freud a descreve num texto famoso de )917,
Dificuldade

/1.0

U1I1a

Call1illho do Psical/(ilise ao nos falar dos tres golpes

desferidos ao narcisismo humano:

0

golpe cosmologico, biologico e
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inconscientes.
Para dizer essas novidades, Freud nao recorre a linguagem
filosofica, mas a quatro modelos: 0 mecanicista-fisicalista, 0 biologico,
o filogenetico, 0 da linguagem. Apesar de falar de um aparelho de
linguagem, cuja problematica sera explorada especialmente pela
psicanalise francesa ligada a figura de Lacan, e mais na articula~ao dos
tres primeiros modelos que se movimenta 0 pensamento freudiano. E
atraves deles que tenta descrever a estrutura e funcionamento de um
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aparelho psfquico ou da alma habitado pOl'uma alteridade basica que

afetara a alteridade intersubjetiva e a alteridade da cultura em gera!.
Em oun'as palavras, a questao da alteridade, isso e, da relac;:ao do
homem com 0 'outro' corporal, 0 mundo intersubjetivo, 0 dos objetos
da Natureza, 0 dos produtos culturais e da cultura em si mesma, e
perpassada pOI'uma determinac;:ao inconsciente.
Entre os varios sentidos 'sobredeterminados', destaco alguns
que reputo essenciais.

Antes de tudo, 0 'outro' da psicanalise tem 0 nome de
lnconsciente,
uma realidade psfquica, que uma abordagem
metapsicol6gica deve descrever do ponto de vista dinamico, topografico
e econ6mico.6 E pOI'isso que Freud po de reivindicar uma diferenc;:a
qualitativa entre 0 inconsciente concebido antes dele pela filosofia, a
mfstica, a literatura e 0 psicanalftico propriamente dito. Esse (tltimo nao
e algo acima (supraconsciencia), abaixo (subconsciente), a margem
(nao consciente) ou inacessfvel, misterioso e inefavel (0 inconsciente
dos romanticos), mas uma instancia a qual a consciencia nao tem acesso
direto e imediato, urn sistema aut6nomo regido pOI' princfpios e
processos pr6prios e que, todavia, possui uma certa inteligibi lidade
pelo caminho indireto da decifrac;:aoda semantica do desejo que fala a
linguagem do sonho, dos lapsos, dos jogos de palavra, dos sintomas.
A descric;:ao mais acabada, daquela que se tomara conhecida
como primeira t6pica, se encontra no famoso aI1igo metapsicol6gico
de 1915. Todo 0 esforc;:ode Freud e nos apresentar a t6pica partida,
dividida, separ<ida em dois (lcs. x Pcs-Cs) ou tres sistemas (lcs. Pcs.
Cs.), separac;:aoratificada e aprofundada pOI'uma econ6mica que revela
os diferentes princfpios e processos que regem os sistemas: princfpio
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do prazer e processo primario, 0 sistema Inconsciente (lcs); princfpio
de realidade e processo secundario, 0 Pre-consciente - Consciente
(Pcs-Cs). Divisao, porem, que nao e absoluta. As relac;:6es
intersistemicas nao saG apenas de confronto e oposic;:ao (recalque),
mas tambem de cooperac;:ao.
Essa poderosa sistematizac;:ao do Inconsciente nao resistira pOI'
muito tempo. Freud ja tinha percebido que 0 Inconsciente nao se esgota
no recalcado e que 0 ego e tambem ern parte inconsciente. A
reformulac;:aoacontecera oito anos mais tarde, ern 0 Ego e old, quando
teni oportunidade de integral' outros clados psicanalfticos que
amadureceram nesses anos.

A estrutura clo Ego nao e s61ida e compacta, menos ainda
transparente. 0 Ego e a resultante de uma serie de identificac;:6es que
se articulam em tomo do que Freud chama as vezes de 'grandes
instituic;:6es'do Ego, uma espeeie de govemo com seus varios ministerios:
do exterior, encarregado ciaprova ciarealidacle; do interior, com sua
subclivisao em ministelio da censura, da ordem, da polfcia, da consciencia
moral etc... Urn governo nao necessariamente coerente, mas conflitivo
dentro dele mesmo e, alem disso, acossaclo pOI'instancias poderosas
que 0 tornam refem de suas tiranicas exigencias.
E verclade que 0 Eu (ego) da segunda t6pica, alem das func;:6es
antigas que conserva (percepc;:ao, controle da motilidade e defesa)
aclquire a importante func;:aopolftica do pocler, isso e, a de articular
exigencias contranas e ate contradit6rias provenientes dos tres 'tiranicos
senhores': 0 mundo externo, old, 0 Superego. Todavia 0 que chama
atenc;:aonessa descric;:aode Freud e que boa parte dele - Hesabem os
Ceus que parte tao importante"7 - e de natureza inconsciente, se
comporta como 0 recalcado, isso e, produz efeitos poderosos

inconscientes (resistencias) e que precisam de lllll trabalho especial
para que se tomem conscientes.

Alem disso, Freud descobre no Ego aquelas funr;oes psfquicas ligadas
as aspirar;oes ideais, as exigencias e proibir;oes morais que chamou
inicialmente de 'ideal do ego' e, posteriormente, de superego.
Na origem dessa 'instancia', se encontram dois fatores: um de
natureza biol6gica, 0 desamparo da crianr;a e a longa dependencia da
infancia; OLltro,de natureza hist6rica, 0 destino do complexo de Edipo.
o superego, de fato, e a resultante de inumeras identificar;oes
sedimentadas, esquecidas, em grande parte reprimidas, onde se
destacam as figuras parentais e ancestrais. Eo outro intemalizado que
me interpela, me incentiva, me observa, me julga, me premia e me
castiga.
Essa alteridade normativa ainda nao e a mais radical. Freud foi
tomar de emprestimo a Nietzsche, mesmo que pela mediar;ao de
Groddeck, a palavra para dizer sua descoberta da existencia em n6s
de uma 'outra coisa', de algo radicalmente outro que funciona a nos sa
revelia e que nos detetl11inanuma serie de condutas (sonhos, atos falhos,
sintomas ...). Sera precisamente essa ' outra coisa' que reaparece na
segunda t6pica com 0 nome de 'Id'

o Isso (Jd) nao e apenas

um sinonimo do inconsciente, mesmo
que existam muitos pontos em comum. Uma distinr;ao simples e
significativa entre inconsciente e Id e apresentada por Pontalis quando
atirma: "0 inconsciente se escreve em letras minusculas. Seja, mas 1550
se escreve em letras maiusculas".R Qual 0 estatuto desse ISSO, desse

I~ucleode nosso ser, desse lugar, dessa t6pica que no fundo e a-t6pico?
E mais caos, caldeirao, forr;a, poder, algo de informe, que s6 pode ser
dito de uma maneira negativa. E inominavel, nao figuravel.
o termo nos reenvia mais ainda ao pulsional que se agita em n6s
e, atraves do pulsionaJ, ao biol6gico que 0 sustenta. Reatimla a existencia
de processos primarios que em n6s vivem. Radicaliza a ideia que ha
~Igo ~e impessoal e anonimo, um anti-sujeito, que nos move, 0 que
lmphca 0 descentramento do sujeito consciente e autonomo para 0
lugar das pulsoes loquazes (Eros) ou mudas (Thanatos) que reclamam
sua satisfar;ao.
De uma maneira paradoxal, pOl'tanto, na medida em que uma
nova teoria do ego parecia apontar para uma certa 'autonomia' do
indivfduo empfrico ("onde estava id, ali estara 0 ego)9 , a nor;ao de Id
nos reenvia para a heteronomia e a impessoalidade que nos determina.
Res.ta agora, focalizar como esse ouTro sem nome afeta 0 que
habttualmente entendemos por alteridade: a presenr;a de um outro
pessoal na relar;ao intersubjetiva

Foi a psicanalise que nos revelou um fenomeno inicialmente detectado
na ~·e.lar;aoterapeutica, mas que atinge a todos nas nossas relar;oes
cotld13nas:a transferencia. A intersubjetividade psicanalftica, perpassada
pela transferencia, nao e a mesma descrita abundantemente pela
Fenomenologia.
o .reconhecimento efetivo da alteridade, de fato, implica
nece~sanam~nte 0 reconhecimento dos seus dois atributos, a diferenr;a
e a slllgulandade, 0 que habitual mente nao se da quando 0 OLltroe
ape.nasum espelho para narcisicamente se olhar, uma tela onde projetar
o fllme de nossos fantasmas inconscientes, um objeto para ser
capturado nas mal has projetivas de nossos desejos inconscientes, uma
encenar;ao, entim, da reaJidade do nosso inconsciente. Os desencontros
amorosos, porem, estao af para evidenciar essa alteridade que resiste
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e da qual nao podemos prescindir, porque mais do que OLltroenquanto
objeto de desejo, e 0 desejo do outro que esmolamos no decorrer de
nossa existencia.
Alem dessa alteridade com lll11 rosto humano, ha uma outra de
que nos fala a psicanalise e que tem 0 nome de cultura: 0 grande Outro.

Podemos distinguir, na teoria freudiana da cultura, dois discursos.
se manifesta especialmente no longo ensaio de 1908: A

o primeiro

moral sexual 'civilizada'
e a doenr;;a Ilervosa dos tempos
1IJ
IIwdernos. Duas saG as teses ali defendidas: os tempos modernos,

com suas ex igencias de uma moral sexual civilizada, saGos responsaveis
pelo mal-estar (doenc;as nervosas); esse mal-estar e superavel, e
possfvel uma harmonizac;ao do registro da subjetividade com 0 da
alteridade, desde que determinados correti vos, da ordem da ciencia e
da razao, sejam aplicados a cultura dos tempos modernos.
Esse Freud apolfneo e iluminista mudara seu discurso grac;as a
experiencia tragica da plimeira guelTamundial e da introduc;aoda pulsao
de morte na reformulac;ao da teoria das puls6es (1920).11
Em 0 mal-estar na civilizar;;(io, de fato, os impasses da
subjetividade e da alteridade se tornam intransponfveis. Mesmo que
Eros consiga canalizar a 'cega furia da destrutividade' para uma
satisfac;ao que se realize no domfnio da natureza, pouco podera fazer
para neutralizar os efeitos devastadores nas relac;5es intersubjeti vas.
Atingidas em cheio pela pulsao de mOlte, serao marcadas pela
explorac;ao do outro devido a "inata inclinac;aohumana para a ruindade,
a agressividade e a destrutividade, e tambem para a crueldade".12 Diante
disso, a cultura nao resta que reorientar a agressividade contra 0 pr6prio

Itl
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indivfduo. "Minha intenc;ao- escreve Freud no ultimo capftulo - [era]
de representar 0 sentimento de culpa como 0 mais importante problema
no desenvolvimento da civilizac;ao, e de demonstrar que 0 prec;o que
pagamos por nosso avanc;o em term os de civilizac;ao e uma perda da
felicidade pela intensificac;ao do sentimento de culpa".13
Ao termino desse periplo pelo mundo da alteridade, mesmo que
apenas na perspectiva psicanalftica freudiana, resta uma pergunta
inc6moda para responder: essa constelac;ao semantica da alteridade
(0 outro da ordem do Inconsciente, da pulsao, da transferencia e da
cultura) descobelta pela psicanalise ainda pode nortear nossa reflexao
sobre a questao da identidade e diferenc;a?

III. AS CONTRIBUI<;OES
DA PSICANALISE
PENSARMOS A ALTERIDADE

Precisa reconhecer que a moda psicanalftica, enquanto moda,
talvez ja tenha passado. Foi dito que 0 seculo XX e 0 seculo da
psicanalise. A frase revela, sem dllvida, 0 reconhecimento do impacto
que as ideias de Freud tiveram sobre nossa cultura. Parecem insinuar,
tambem, um certo declfnio da psicanalise diante de avanc;os
consideraveis da psicofarmacologia, das neurociencias, das pesquisas
relativas ao genoma humano. 0 esp(rito do tempo tambem mudou. A
subjetividade e alteridade saGvivenciadas numa chamada cultura do
narcisismo e da sociedade do espetaculo, 14 que esta mais sintonizada
com 0 homem comportamental que regula seu desempenho e seus
disturbios pOI'psicotr6picos do que com 0 homem tragico da psicanalise
enredado em seus conflitos intransponfveis que se agitam dentro dele,
se prolongam nas relac;5es interpessoais, se perpetuam indefinidamente
no confronto com a cultura.
Acredito, porem, que os tres grandes universais da subjetividade
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humana apontados pela psicanalise - 0 inconsciente, a sexualidade e a
transferencia - continuam indispensaveis para se pensar a alteridade.
Eles apontam para varias dificuldades e uma esperan<;:a:
1. As dificuldades

A dificuldade de se tornar sujeito, visto que estamos descentrados
de nos mesmos e assujeitados ao outro na sua dimensao pulsional,
intersubjetiva e cultural.
A dificuldade de amar e ser amado de uma maneira saudavel e
nao neurotica visto que temos atras de nos uma infancia prolongada,
uma pre-historia que nos puxa para tras e leva-nos para compottamentos
afetivos estereotipados e repetitivos.
A dificuldade de nos responsabilizar pelo outro devido ao carater
en'ante do desejo.
A dificuldade de sermos felizes com 0 outro e na cultura pela
pulsao agressiva que nos habita.
2. A esperan~a como aposta

Enfim, a esperan<;:ade que, ao renunciar ao centralismo do eu,
sejamos capazes, gra<;:asa Eros, de recuperar e convi vel' com 0 outro
em sua diferen<;:a,
Nessa luta de gigantes entre Eros e Thanatos, escreve Freud no
final de 0 mal-estar resta "esperar que 0 outro dos dois 'Poderes
Celestes', 0 eterno Eros, desdobre suas for<;:aspara se afirmar na luta
com seu nao menos imortal adversario. Mas quem pode prever com
que sucesso e com que resultado?"15
Naturalmente a esperan<;:ade Freud nao e a virtude teologal dos
cristaos. A esperan<;:aque os homens consigam construir uma historia
pessoal, interpessoal e comunitaria que seja sensata, nao contra a vida,
mas com ela, nao contra as diferen<;:as, mas extraindo delas
potencialidades ainda desconhecidas, e uma aposta, a qual, para tel'
alguma chance de vitoria, precisa tanto de liberdade criadora, quanta
de responsabilidade cada vez mais vigilante e compat1ilhada social e
politicamente.

