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RESUMO
O sujeito estrangeiro: Uma Escuta Psicanalítica de Algumas Experiências
Multiculturais Contemporâneas
CLÁUDIA CRISTINA ANTONELLI

Esta pesquisa pretendeu investigar, servindo-se da ferramenta teórica e metodológica da
Psicanálise, idiossincrasias daqueles que, em algum momento de suas vidas, se
encontraram em outra cultura e outro idioma, distintos daqueles de suas origens.
Primeiramente realizamos um breve levantamento teórico e histórico acerca do tema, a
partir dos principais autores que discutiram o assunto. Nossa hipótese inicial foi a de
que aqueles que tivessem experimentado sua primeira inserção na Cultura de forma
mais ou menos satisfatória, disporiam de melhores recursos psíquicos para uma segunda
inserção – numa cultura diferente -, num momento posterior. Esta hipótese foi
descartada ao longo do percurso desta pesquisa, uma vez que deixou de ser o foco da
escuta no momento de encontro com os sujeitos entrevistados. Entrevistas foram
realizadas com sujeitos que tivessem vivido pelo menos dois anos fora de seu país de
origem, em seu idioma original, desde que este fosse o Inglês, o Francês, o Espanhol ou
o Português, que são os idiomas de domínio da pesquisadora. Cinco destas entrevistas
se mantiveram neste trabalho, das quais trechos foram selecionados e traduzidos para o
Português, para a articulação com o tema aqui investigado. Buscou-se pensar com a
teoria psicanalítica as questões subjetivas de cada um destes sujeitos, pautadas por suas
experiências de trânsito entre países. O que se verificou foi que seus movimentos
externos pareceram-nos muito proximamente ligados a seus movimentos internos, ou
psíquicos. Desta forma, o itinerário de cada um parece ter se desdobrado de forma
particular e única, de acordo com os conteúdos subjetivos próprios, e por vezes,
segundo nossa hipótese, inconscientes. Alguns aspectos destes percursos puderam
também ser pensados enquanto, em nossa hipótese, similares entre alguns destes
sujeitos, sob a luz dos conceitos investigados. Ao final questionou-se o lugar que o
estrangeiro ocupará no porvir, numa cultura com movimentos de aparente tentativa de
homogeneização de vários aspectos do sujeito humano.

Palavras-chave: Estrangeiro, Pesquisa em Psicanálise, Método Psicanalítico,
Multiculturas, Exílio.

ABSTRACT
The Foreigner: a psychoanalytical hearing of some contemporary multicultural
experiences.
CLÁUDIA CRISTINA ANTONELLI

This research tried to investigate, with the use of psychoanalytical theory and method,
idiosyncrasies of those whom in a certain moment of their lives found themselves in
another culture and language, different from those of their origins. At first we gathered
the main theory and history about the theme, from the main authors who discussed this
subject. Our initial hypothesis was that those who had experienced their first insertion in
Culture in a relatively satisfactory manner would dispose of better emotional recourses
to insert themselves in a new culture, in a later moment. This hypothesis was discarded
along the research, once it became no longer the focus when the interviewed subjects
were heard. Ten interviews were carried out with people who had lived at least two
years abroad in a country of a different language from theirs, in their own mother
tongue – as long as it was English, French, Spanish or Portuguese, languages of the use
of the researcher herself. Five of these (ten) interviews remained in this study, from
which excerpts were selected and translated into Portuguese, in order to approach the
theme here investigated. What we aimed at to articulate with the psychoanalytical
theory, were the subjective aspects of each of the persons interviewed, based on their
decision and experience of living abroad. What was verified was that their external
displacements seemed intrinsically connected to their internal ones, that is to say, their
emotional, psychological motions. In this way their itinerary seemed to unfold in a
particular and unique manner, according to their own subjective contents, also
sometimes, according to our hypothesis, unconsciously. Some of these aspects could
also be thought as similar – according to our hypothesis -, among some of the
interviewed subjects, enlightened by the main theoretical concepts here studied. Finally,
the continuity of these issues regarding the foreigner was questioned, in a culture
tending to homogenize and minimize differences of the human person.

Key words: Foreigner, Research in Psychoanalysis, Psychoanalytical Method,
Multicultural, Exile.

"A viagem permite a convivência com o outro, e aí reside a confusão, fusão de origens,
perda de alguma coisa, surgimento de outro olhar. Viajar não é entregar-se ao ritual
(ainda que simbólico) do canibalismo? Todo viajante, mesmo o mais esclarecido, corre
o risco de julgar o outro. Consciente ou não, intencional ou superficial, tal julgamento
quase sempre deforma o rosto alheio, e esse rosto deformado espelha os horrores do
estrangeiro. Nesse convívio com o estranho, o narrador privilegia o olhar: o desejo de
possuir e ser possuído, a entrega e a rejeição, o temor de se perder no outro"
Milton Hatoum – trecho de A Cidade Ilhada
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I. INTRODUÇÃO

Um grande número de pessoas se encontra hoje na condição de estrangeiras: ou
seja, habitando um país que não o de sua origem. Muitos transitam de uma nação a outra:
migram e imigram em busca de outras formas de viver, trabalhar, desenvolver-se ou refugiarse, como em casos de exilo, abrigo ou refúgio político, econômico, social – ou ainda,
psíquico, conforme veremos.
Vivemos já há algum tempo esta era de fluxos migratórios e imigratórios em
diversas direções. Assistimos e vivemos o tão citado fenômeno da globalização, que, entre
outras vicissitudes, coloca culturas ora remotas, praticamente ao alcance das mãos.
Faz-se importante lembrar, no entanto, que a chamada globalização diz respeito a
um fenômeno que permeia não somente os aspectos culturais de forma geral (conhece-se hoje
em dia características de algumas culturas quase em todas partes do mundo), mas, também se não majoritariamente -, os aspectos econômicos e políticos, nas dimensões individual,
institucional e social. Permeia ainda, consequentemente, o sujeito humano, uma vez que essas
esferas citadas são esferas do fazer humano: atravessando também, inferimos, sua
subjetividade.
Propomos este estudo em vista a uma maior ou ao menos, melhor capacitação
nossa, psicanalistas, em diálogo com outras áreas - uma vez mais - para uma aproximação do
que ocorre em termos psíquicos nessas subjetividades inseridas neste vai e vem cultural.
Sobretudo quando a dor se faz presente.
Mas nem sempre a dor se faz presente. Em muitas destas situações – de pessoas
em trânsito entre nações – não existe para o sujeito a consciência ou mesmo a existência de
um sofrimento psíquico, ao menos manifesto. Ou seja, nem sempre há, no psiquismo do
sujeito deslocado pelo mundo, uma queixa.
Contudo, a dúvida e o desejo de saber melhor, permaneceram: o que se dá na
esfera psíquica deste sujeito que se encontra fora de seu país? Caso haja, quais os registros
psíquicos desta situação/condição?
Em nossa pesquisa teórica inicial acerca destas perguntas, encontramos vários
autores nos falando destes registros psíquicos específicos, tais quais Grinberg (1984), Koltai
(2000), Nathan (2001), Lagarde (2004), Segers (2009), entre outros.
E voltamos então nosso olhar – não pela primeira vez na história da Psicanálise
(conforme veremos no capítulo O Estrangeiro) – ao sujeito que por certo tempo (conforme
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veremos no capítulo Método) encontrou-se distante de seu país e de sua língua de origem,
diante de um outro (país, língua, cultura, e também, de um outro estrangeiro). Vivendo, ou,
dito de outra forma, trocando psiquicamente com este novo ambiente/com esta nova cultura,
em maior ou menor grau.
A exemplo do ‘menor grau’, encontraríamos os guetos étnico-culturais, de certa
forma ‘fechados em si mesmos’, tais quais chinatowns espalhadas pelo mundo, onde muitas
vezes o sujeito não aprende/apreende a nova língua, nem a nova cultura, nem realiza trocas
significativas com este novo ambiente, a não ser o mínimo necessário para sua subsistência.
Apesar de ser este um tema interessante e desafiador, não foram, no entanto, estes
os sujeitos de nossa pesquisa. Optamos por nos acercar daqueles que se ‘inseriram’, de uma
maneira ou outra mais significativa, na nova cultura1. Ou seja – não se mantiveram nem em
guetos, nem isolados.
Nossa hipótese inicial foi a de que, esta nova inserção (do sujeito) em uma cultura
distinta de sua primeira, poderia ser de alguma forma – ou em alguma medida - um reviver de
seus primeiros contatos, com a ‘Cultura como um todo’. Ou seja, daqueles primeiros
momentos de encontro do bebê, com o diferente, com o outro, momentos estes que remetem
aos primeiros cuidados, estes geralmente feitos pela mãe, ou por aquela(e) com esta função.
Em vista disto, então aqueles que puderam - em maior ou menor grau –, realizar
esta inserção na Cultura de forma mais ou menos satisfatória2, compreendendo possivelmente
um separar-se desta mãe (ou daquela(e) com esta função) também de forma mais ou menos
satisfatória, e assim inserir-se no mundo/na Cultura, disporiam de ‘mais’ recursos psíquicos
ou, dito de outra forma, de ‘melhores possibilidades’ (psíquicas) quando de uma nova
inserção, em outra cultura, já num momento posterior.

____________________
1

Esta opção se deu ao longo de um processo de escolhas, visto que ‘o sujeito estrangeiro’ diz respeito
a muitas formas de ser estrangeiro: exilados, turistas, expatriados a trabalho, imigrantes,
intercambistas, etc. Assim, muitas possibilidades existiam. Percorremos então um caminho de
especificidade dos sujeitos para o recorte deste trabalho, o qual será exposto mais detalhadamente no
capítulo ‘Método’.
2
Entende-se satisfatório aqui como uma forma de troca com o mundo que não traga demasiado
sofrimento psíquico ao sujeito.
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Ou seja, nosso pressuposto inicial, antes do real encontro com os sujeitos desta
pesquisa, foi o de que a qualidade dos primeiros trânsitos do sujeito na vida – do útero ao
ambiente/mãe; a introdução desta do bebê no mundo externo e, concomitantemente, o
desligamento parcial necessário deste bebê em relação ao seu primeiro ambiente/mãe –
pautariam, em algum modo, a qualidade de seus trânsitos futuros.
Assim, a experiência subjetiva que este nosso sujeito fictício poderia atravessar
em sua experiência alhures – ou seja, sua abertura ou não, para o outro, para o diferente,
estaria, segundo nossa hipótese, diretamente calcado nos desdobramentos destes trânsitos
primeiros. O ‘alargamento’3 de seu espaço psíquico, apto a receber novos registros,
dependeria – em alguma medida importante – de suas primeiras experiências, de certa forma,
de trânsito.
Estas reflexões, vale dizer, aconteceram no momento da partida deste trabalho –
como fantasias (aqui no sentido de exercícios de pensamento) articuladas em forma de
hipóteses, sobre o tema em questão, e à guisa de ‘aquecimento’. Porém, após o encontro com
os sujeitos desta pesquisa, não foi o que levamos adiante, uma vez que estas hipóteses haviam
sido pensadas a priori. Diante dos encontros com estes sujeitos, outras questões emergiram. O
que, acreditamos, não poderia ter sido diferente, uma vez que caminhamos pelo solo da
Psicanálise4. De encontro com os sujeitos desta pesquisa -

e com os conteúdos destes

encontros -, as perguntas, hipóteses, e nosso próprio questionamento, se transformaram.
O quê ou o quanto do mundo psíquico (intra e inter) deste sujeito que migra, o faz
migrar? Quais as fantasias, quais os movimentos internos, inconscientes, desconhecidos dele
próprio, subjazem aos seus movimentos externos? Que desejo o impulsionou, para além das
fronteiras? Que fronteiras são essas de fato? Quais as fantasias inconscientes subjacentes ao
seu processo migratório?

____________________
3

Por ‘alargamento do espaço psíquico’, referimo-nos a uma expansão da possibilidade de
investimentos libidinais; da tolerância ao diferente e à frustração; a um melhor contato com seus
próprios aspectos estrangeiros, entre outros; devido, segundo nossa hipótese, à introjeção de novos e
numerosos registros culturais (signos, idioma, história e contexto cultural). Ferenczi fala-nos de
‘alargamento do ego’, o qual o autor define como fruto dos processos de introjeção (Ferenczi, apud
Abraham e Torok, 1995).
4
A respeito disto, veremos mais no capítulo “Pesquisa em Psicanálise e esta Pesquisa”.
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Há sempre uma camada de phantasias inconscientes operando ao longo de
qualquer atividade somática e psíquica dos seres humanos. Nada do que
ocorre
no corpo e na mente deixa de estar, de alguma forma,
associado a esta atividade
inconsciente e criativa de fantasiar (... ) que dá
sentido e valor afetivo a tudo que se faz e a tudo que nos acontece.
(Figueiredo, 2006, p. 3)

Pensando assim, ‘a livre e espontânea vontade’ de migrar se transmutaria em um
‘nem-tão-livre-assim e determinado desejo’, de fazê-lo.
Nosso olhar lançou-se, então, nesta direção: subjetiva, inconsciente, e muitas
vezes desconhecida do próprio sujeito. Independentemente de onde ele veio, ou para onde ele
foi. Com seus desejos, fantasias, projeções. Isto porque, para além do fato de terem migrado,
estes sujeitos (assim como qualquer outro sujeito da psicanálise), transportam ou – são
transportados por - um inconsciente.
Remetemo-nos a um trecho de Grinberg (1984), extraído de seu importante
trabalho intitulado ‘Psicoanálisis de la Migración y del Exilio’ (Psicanálise da Migração e do
Exílio), que nos fala disto:
Partir? O que alimenta o desejo de partir? (...) pode haver razões externas
que justificam e alimentam esse desejo; assim, por exemplo, razões
econômicas podem explicar a necessidade de mudar-se para um ambiente
que ofereça condições mais favoráveis para o desenvolvimento pessoal ou
dos filhos (...) ou ainda, as possibilidades de desenvolver e aperfeiçoar
estudos e profissões podem impulsionar muitas pessoas em direção a outros
países (...). Porém, ainda que estas razões existam, em um plano mais
profundo, podem ser utilizadas como racionalizações que permitam
satisfazer outras necessidades, conflitantes ou não, de origem interna
(...)”.(p. 21-27, TDA, grifo nosso)5.

O que, de fato, acreditamos ter se confirmado em nossa escuta dos ‘relatos de
viagem’ de nossos sujeitos, de seus movimentos, de suas buscas para além das fronteiras
conhecidas. E, para além do que narravam – para onde iam, o que acreditavam buscar, o que
viam – revelavam-nos um mundo interno, subjetivo, pulsante, agora atravessado por estas
fronteiras externas, que lhes vinha à tona.
____________________
5
“Partir? Qué alimenta el deseo de partir? En uno y outro caso pude haber razones externas que
justifican y alimentan ese deseo; así, por ejemplo, razones econômicas pueden explicar la necesidad
de trasladarse a un ambiente que ofreszca condiciones más favorables par el desarollo personal o de
lós hijos (...) o bien, las posibilidades de desarrollar y perfeccionar estúdios y profesiones pueden
impulsar a muchas personas hacia otros países en los que hay mejores perspectivas para el logro de
tales objetivos. Pero, aunque estas razones existan, en um plano más profundo, pueden ser utilizadas
como racionalizaciones que permitan satisfacer otras necesidades, conflictivas o no, de origen
interno.(...)” (Grinberg, 1984, p. 21-27).
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Diante da pergunta “Como foi para você, ter sido estrangeiro(a)?”, disseram-nos
das mais variadas ‘coisas’. Coisas estas psíquicas e que, enquanto particulares e subjetivas,
mostraram-se fornecedoras de uma compreensão mais ampla, ainda que específica: a de que o
sujeito estrangeiro, ele, tem um mundo interno bastante próprio, onde quer que esteja e/ou
transite. E este mundo interno próprio, não só o coloca na estrada, como certamente viaja com
ele – como seria de se esperar. Uma vez que o sujeito estrangeiro é, antes de tudo, conforme
já dito, um sujeito. Assim, em cada um deles, além da articulação com a experiência do
estrangeirismo, do transitar, do ‘buscar lá fora’ - seus movimentos internos e suas histórias
subjetivas mostraram-se ricas, únicas, e, aí sim podemos dizer, inesperadas.
Cabe lembrar, neste momento, que alguns autores encontrarão diferenças entre os
sujeitos que ‘desejaram migrar’, e aqueles que se exilaram em condições impostas, tal qual o
exílio político. Disse-nos Kacelnik (2008), a partir de sua experiência de atendimento a
pacientes estrangeiros:
A migração é uma mudança de tal magnitude que não só põe a identidade
em evidência, como também a coloca em risco. A perda de objetos é maciça,
incluindo os mais significativos e valorizados: pessoas, objetos, lugares,
idioma, costumes, clima, às vezes profissão e condição social ou econômica,
a todos os quais estão ligados intensas lembranças e afetos. (...) Aqueles que
migram para construir uma nova vida sentem a experiência de maneira
muito diferente daqueles que abandonam a terra-mãe para se salvar.
(p.6, grifos nossos).

Um dos sujeitos de nossa pesquisa abandonou sua terra-mãe para se salvar. E,
aqui, o abandono da terra e da mãe, juntos, nos parece especialmente pertinente (conforme
veremos no capítulo “Os Sujeitos Estrangeiros desta pesquisa”).
Por outro lado, ou, complementarmente, pode-se também argumentar – segundo
outros autores - que, todos, de uma maneira ou de outra, ao migrar, independentemente em
qual condição o fazem, têm algo em comum. Quer se trate de imigrantes, exilados, refugiados,
ou outra forma de sujeito em trânsito.
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Tal qual nos disse Segers (2009):
Ora, que se trate de exílios impostos ou voluntários, refúgios políticos, de
migrações de acordo ou econômicas, o exílio produz sempre efeitos uma vez
que ele convoca a uma metamorfose (...) à particularidade de ser “outro” e
onde ele será a figura do estrangeiro, jamais neutra. (p. 17, TDA)6

É o que veremos melhor no capítulo O Estrangeiro: como este tema nos leva
invariavelmente a uma ampla polissemia de definições, olhares, compreensões, ênfases
teóricas e práticas.
Por ora, aprofundemos momentaneamente a compreensão de que o sujeito
humano, ele, migra e sempre migrou. ‘O homem em movimento’ não é tributário nem de
agora (não é uma questão exclusiva de nosso tempo), tampouco da globalização – a qual, por
sua vez, também não é privilégio de nossos tempos, conforme veremos a seguir.

____________________
6

Or, qu’il s’agisse d’exils imposés ou volontaires, de refuges politiques, de migrations d’agrément ou
économiques, l’exil produit toujours des effets car il convoque à une métamorphose (...) à la
particularité d’être ‘ autre’ et où il sera la figure de l’étranger, jamais neutre. (Segers, 2009, p. 17)
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I.1 A Globalização e O Homem em Movimento

“Somente fui até as alturas do México,
Para me desvencilhar de Jesus Cristo.
Como conto um dia ir ao Tibete,
Para me esvaziar de Deus e de seu Santo-Espírito”7
Antonin-Artaud, “Os Tarahumaras” (1948)

Atualmente, praticamente todos conhecem alguém que vive fora de seu país de
origem, ou que lá passou parte de sua vida ou, ainda, alguém que vem de fora. Estamos
falando aqui de uma maior abertura entre algumas nações atualmente, concomitante a um
maior ou mais fácil acesso ao migrar ou ao transitar entre nações8, por parte dos indivíduos.
Cabe esclarecer que, excetuando-se as situações impostas de exílio, nos referimos
necessariamente a um recorte socioeconômico e também geográfico: países em sua maioria
ocidentais (com algumas exceções) e pessoas com condições mínimas para o feito de migrar
(como o acesso a um passaporte).
Parte disto deve-se ao fenômeno da globalização. Esta, contudo, a despeito do que
pensam alguns, não é de agora: teria se iniciado segundo visão mais ou menos consensual dos
autores que tratam do assunto, em torno de 1.500, início da Modernidade, ou, da era
Moderna9. Época esta marcada por alguns feitos históricos conhecidos: a vinda de Colombo
para as Américas (1492); a queda de Constantinopla (1453); a conquista de Ceuta pelos
portugueses (1415); ou ainda, a ida à Índia por Vasco da Gama (1498).

____________________
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Je ne suis allé sur les hauteurs du Mexique, Que pour me débarrasser de Jésus-Christ, Comme je
compte um jour aller au Tibet, Pour me vider de dieu et de son Saint-esprit. Antonin Artaud, Les
Tarahumaras
8
Segundo dados da Revista Veja de 3/10/2012, o número de pessoas que vivem fora de seu país de
nascimento disparou nos últimos 100 anos (33 milhões de imigrantes em 1910, 74,1 milhões em 1960,
214 milhões em 2010), mas o porcentual de imigrantes em relação à população mundial variou pouco
(2,5% em 1933, 2,7% em 1960, 3,1% em 2010). 50% foi o crescimento do número de estrangeiros
residentes no Brasil nos últimos três anos (em maior número, americanos, filipinos e ingleses,
atualmente). As maiores comunidades de imigrantes se encontram atualmente nos Estados Unidos,
onde 11,6 milhões de mexicanos vivem; em segundo lugar na Índia, onde 3,3 milhões de nativos de
Bangladesh vivem; e em terceiro na Alemanha, onde encontramos 2,7 milhões de turcos. (Revista
Veja, Editora Abril, edição 2.289, ano 45, no. 40, 3 de Outubro de 2012, grifos nossos).
9
Para Calligaris, “Se a Modernidade metaforicamente filha de Colombo é, (...) a modernidade é
também uma nova organização psíquica. E a colonização das Américas, a metáfora de uma nova
subjetividade” (CALLIGARIS em SOUZA, org., 1999, p. 18).
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Assim, esta dinâmica entre nações teria se iniciado com a vinda de Colombo e de
tantos outros europeus que aqui, na América, fincaram pé - assim como em outros lugares do
planeta na época -, intensificando-se num crescendo sem cessar ao longo dos séculos
seguintes, com a instauração das colônias10. Expandiu-se ainda mais ao longo dos dois
últimos séculos, com maciços movimentos imigratórios: italianos, japoneses, judeus,
irlandeses, africanos, entre outros, e, mais recentemente nas últimas décadas, de êxodos
provindos do Norte da África e do Leste Europeu, em direção principalmente à Europa
Central, Ocidental, do Norte e do Sul, e às Américas.
Antes, porém, do início da globalização, se remontarmos um pouco na história do
mundo – e das migrações - encontraremos as conhecidas Cruzadas11, de cunho tanto religioso
quanto militar, acontecidas na passagem da Idade Média para o início do período moderno
(conforme vimos acima), entre os séculos XI e XIII12. Caracterizavam-se por movimentos
militares de base cristã que partiam da Europa Ocidental em direção à Terra Santa (nome pelo
qual alguns cristãos denominam a Palestina de então), e à cidade de Jerusalém, atravessando
as aglomerações humanas da época com o intuito de conquistá-las, ocupá-las e mantê-las sob
o domínio cristão vigente13.
___________________
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Segundo dados da já citada edição da Revista Veja de 3/10/2012, entre 1500 e 1700, 4% dos
ingleses, 7% dos espanhóis e 5% dos portugueses se mudaram para as colônias. (Revista Veja, Editora
Abril, edição 2.289, ano 45, no. 40, 3 de Outubro de 2012). Vale lembrar, no entanto, que, muito
aquém de um conceito de ‘troca’, estes movimentos armados eram caracterizados por invasões e
imposições - assim como foi o caso de outros importantes momentos da História. Mais próximo
daqui, tal qual a citada chegada dos europeus, às Américas. A respeito disto, disse-nos Koltai (2000),
“Nesse encontro do Velho com o Novo Mundo, dos espanhóis com os ameríndios, o “Eu” vai se
defrontar inexoravelmente com o “Outro” e os europeus irão rejeitar a alteridade no exato momento
em que a descobrirem (...). O fato é que a Conquista, como passou a ser chamada, foi um verdadeiro
massacre dos aproximadamente oitenta milhões de habitantes que a América possuía no momento do
descobrimento, restando apenas cerca de dez milhões ao final do século XVI. Temos aí um dos
maiores genocídios da história, para o qual a única justificativa encontrada (...) foi a de que se tratava
de povos sem alma, portanto passíveis de serem assujeitados e massacrados.” (Koltai, p. 66). Desta
forma, a globalização atual teria tido suas raízes nestes movimentos modernos, calcados ora na busca
do lucro, do proveito, da expansão territorial (colonizações); ora, da sobrevivência (imigrações).
(Revista Veja, Editora Abril, edição 2.289, ano 45, no. 40, 3 de Outubro de 2012).
11
No Oriente Médio eram chamadas de "invasões francas", uma vez que a maioria dos cruzados (os
homens das cruzadas) vinham dos territórios do antigo Império Carolíngio e se autodenominavam
francos. (Duchet-Suchaux, 1992).
12
Registros alegam ter havido ao todo nove cruzadas, cada uma atribuída a um período de
tempo,iniciando-se em 1.096 a primeira, concluindo-se em 1.272, a nona cruzada. (DUCHETSUCHAUX, 1992).
13
Diz a História Mundial (cf. Duchet-Suchaux), que por volta do ano 1.000, aumentou muito a
peregrinação de cristãos para Jerusalém, pois corria a crença de que o fim dos tempos estava próximo
e, por isso, valeria a pena qualquer sacrifício para evitar o inferno. Incidentalmente, as Cruzadas
contribuíram muito para o comércio com o Oriente. Se por um lado aprofundaram a hostilidade entre o
cristianismo e o Islã, por outro estimularam os contatos econômicos e culturais da civilização
europeia. O comércio entre a Europa e a Ásia Menor aumentou consideravelmente e a Europa
conheceu novos produtos, em especial, o açúcar e o algodão. Os contatos culturais que se
estabeleceram entre a Europa e o Oriente tiveram ecos no conhecimento ocidental e, até certo ponto,
dizem-nos os autores, prepararam o caminho para o Renascimento. (Duchet-Suchaux, 1992).

9

Avançando ainda mais um pouco em direção ao passado, porém, veremos que o
movimento migratório humano tampouco teria se iniciado aí, nas raízes e primórdios da
globalização. Antes disto, encontraremos os êxodos representados, entre outros, pela
formação das línguas: como as raízes indo-européias, com suas várias ramificações, na
origem da formação própria de inúmeros idiomas e do registro linguístico.
De acordo com estes registros, os idiomas teriam se multiplicado em sua origem,
entre outros fatores, devido principalmente ao deslocamento humano. Estamos falando de 4 a
9 mil anos atrás. Segundo esta teoria, ao cabo de milênios e de inúmeras migrações, o protoindo-europeu14 teria se transmutado, lentamente, em indo-europeu, que muito mais tarde daria
origem, entre outros ramos, ao das línguas românicas, como o Latim, e este, posteriormente,
ao Italiano, Francês, Espanhol, Português, e ao Romeno; ao ramo germânico, dando origem
ao chamado baixo frâncico antigo, que dará origem posteriormente ao inglês, ao alemão, ao
holandês, ao islandês, ao dinamarquês, ao sueco; também ao Grego e aos idiomas indianos; o
proto-urálico, depois ramo urálico, que deu origem ao finlandês, ao húngaro, e ao estoniano ao longo e através dos êxodos migratórios do homem, que, então, desde lá já existiam15.
(AUROUX, 2000).

____________________
14
Alguns linguistas postulam que os primeiros falantes da "língua-mãe", chamada de proto-indoeuropeu, seriam pastores nômades e guerreiros que se transportavam por carruagem e teriam saído de
sua terra natal nas estepes ao norte do Mar Negro, há 4 mil anos, e conquistado a Europa e a Ásia.
Uma teoria rival diz que, ao contrário, os primeiros falantes da família linguística indo-europeia teriam
sido fazendeiros pacíficos que viviam na Anatólia, região onde hoje é a Turquia, há cerca de 9 mil
anos. Em um livro recente, "The Horse, the Wheel and the Language" (O Cavalo, a Roda e a
Linguagem, Princeton University Press, 2007), Anthony descreve como os povos das estepes
desenvolveram uma sociedade móvel e um sistema social que lhes permitiram partir para fora de sua
terra natal em várias direções e espalhar sua língua nas direções leste, oeste e sul.
15
A hipótese linguística predominante atualmente é a de que todas as línguas tais quais as conhecemos
hoje, teriam se originado de uma única, denominada proto-indo-europeu. Esta hipótese porém, apesar
de majoritária, não é compartilhada unanimemente, como no caso de Claude Hagège, importante
linguista francês (L’homme des paroles, France: Fayard, 1985), que entende a origem comum
atribuída a todas as línguas como produto de uma ideologia romântica.
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Mas tampouco teriam se iniciado aí.

Poderíamos ainda, a título ilustrativo,

darmos um passo adiante – e último - nesta trilha, e remontarmos um pouco mais ainda no
tempo, emprestando também as lentes de outro saber por um instante: para vermos que na
origem da espécie humana, muito antes ainda do uso da palavra, como vimos acima, o homem
da espécie (segundo também o atual consenso majoritário dos que estudam a questão), teria
vindo de um lugar, para então, espalhar-se pelo mundo. Segundo esta teoria (também vigente
atualmente), do continente africano, o homem não teria tardado a migrar à Europa e à Ásia e,
posteriormente, a outras partes do globo. (Duchet-Suchaux, 1992).
Não precisamos ir além. Nem poderíamos, ao nos depararmos aqui, com a
barreira mítica que separa o homem, do animal.
Concluiremos então por hora que, o homem – antes e depois da palavra -, sempre
buscou alhures. O movimento humano, o deslocar-se, o migrar, sempre esteve presente.
Movido pela fome ou pela angústia, em busca de alimento, abrigo, trabalho, novas terras para
conquistar, a partir de uma necessidade, de uma inquietação, de um desejo, de uma falta.
Sempre, ao homem da espécie ou ao sujeito humano, algo lhe faltou e, assim, algo sempre lhe
impulsionou, para além de onde estava (atenção para o fato de que não poderíamos dizer aqui
‘para além das fronteiras’, uma vez que estas, produto da cultura, ainda que reais e vigentes,
são acordos e consensos a partir de marcas muitas vezes imaginárias, sobre a terra – e até
então, inexistentes). Desde sua origem, até nossos dias.
Certamente, nem sempre estes movimentos todos foram registrados e menos ainda
pensados. A partir do momento que isto passou a ser feito, muitas disciplinas foram e
continuam sendo necessárias na tentativa de compreender estas trajetórias – as trajetórias
humanas – em seus vários vértices: entre eles, o psíquico.

I.2 A GLOBALIZAÇÃO PSÍQUICA?

Fizemos este breve percurso acima para ilustrar que, desde o início, o homem já
migrava; que a globalização não inventou o homem em movimento - bem ao contrário, o
movimento provém do homem e é esta uma marca sua: do homem da espécie, e,
posteriormente, do sujeito humano -, e que portanto, confirmamos a presença, desde muito, do
encontro e da inevitável mescla das origens e, por consequência, da presença do estrangeiro,
em nossa história.
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Tal confirmação, no entanto, mostra-nos os movimentos em massa dos povos do
mundo. Contudo, nem os movimentos em massa, nem os povos, serão objetos de nossa
pesquisa. Por que então? Responderemos com Segers (2009), que “a pertinência dessas
considerações reside na importância de situar a pequena história das singularidades
individuais dentro da grande História”16 (p. 17, TODA, grifos nossos).
Assim, no fim – ou no início - da linha, o que nos interessa aqui, é ele, o sujeito
singular: o estrangeiro. O sujeito estrangeiro. Mas, quem é ele, hoje?
Apesar de termos visto que o homem/sujeito humano encontra-se em constante
movimento não de hoje, esta segue sendo uma realidade imbricada em nossas vidas – e em
nossas subjetividades, pressupomos. Calcando efeitos sobre nós, sobre nossa história, nosso
presente e nosso porvir – ou seja, através das gerações e do tempo. Uma vez que nascemos em
um mundo supostamente globalizado, não teríamos como dele, escapar. Assim, seríamos
todos sujeitos globalizados, já desde nosso nascimento.
Contudo, conforme veremos com os sujeitos de nossa pesquisa, parece termos nos
deparado com o feito de que, apesar disto, este mesmo sujeito, apesar dos movimentos de
mescla e muitas vezes de massificação das culturas, resiste e teima em ser único e um só.
Dito de outra maneira, o inconsciente deste sujeito, este, continua a fazer-lhe único17. A
escrever e a contar a história única de cada um – a pequena história, como disse Segers
acima.

____________________
16

L’importance de situer la petite histoire des singularités individuelles dans la grande Histoire
(Segers, p. 17).
17
Não nos referimos, naturalmente, aos aspectos consensuais – e conceituais - da teoria psicanalítica,
comum a, supomos, todos: pulsões, desejo, estrutura psíquica, modelo edípico, etc.

12

E o que nos remete a uma singela passagem de Costa (1994):

Inconsciente não é uma “mente opaca”, uma “consciência obscura”,
tampouco uma clara e lógica estrutura. Inconsciente é tessitura; arquitetura
móvel, instável, heterogênea, que faz-se e desfaz-se na circulação dos
desejos e das imagens, palavras e atos que lhe dão vida (...): a história
sexual de cada um”. (p. 145, grifo nosso)

O que nos traz de volta, agora, a nosso tema. Apesar de termos buscado sujeitos
na condição de estrangeiros, para nossa pesquisa, passamos a olhar o que havia por trás – ‘por
trás do sujeito estrangeiro’, de cada um deles. Por trás de seus deslocamentos, de suas
viagens. Aquém ou além de ‘por onde andaram’. Mais preocupados, talvez, com suas ‘viagens
internas’, com seus movimentos internos.
O contato com o estrangeiro próprio em cada um, de forma singular – o que quer
que isto seja para cada um, é o que buscaremos pensar aqui. Além de seu percurso (de cada
um de nossos cinco sujeitos), até nosso encontro.
Propomos este trabalho, finalmente, em vista a uma pequena contribuição àqueles
que de uma forma ou de outra, se interessam por este sujeito contemporâneo em trânsito –
inserido, por assim dizer, neste pancontinental vai e vem atual. Ainda se hoje em dia as
distâncias parecem-nos menores e somos muito mais banhados por multiculturas que antes,
fazendo com que o contato com outras culturas torne-se algo mais ‘familiar e acessível’ (cf.
aula prof. Renato Mezan, PUC-SP, Julho-2011), o que tem-nos a dizer o sujeito hoje, na pele
do estrangeiro contemporâneo? É o que nos dirão Mauli, Laura, Lino, Raul e Michel.
Antes porém, vejamos melhor o que seria, afinal, ser estrangeiro.

II. O ESTRANGEIRO

O estrangeiro – em princípio, aquele que se desloca para além das fronteiras de
seu país pode ser o imigrante, o exilado, o expatriado, o viajante, o refugiado.

Por um lado,

falar do estrangeiro pode nos remeter a aspectos relacionados ao exótico, ao ‘livre’: ao menos,
a uma suposta liberdade. Aquele que ‘se desprende’, provido de certo mistério, de um suposto
poder.
Na mitologia Grega, Hermes – o deus mensageiro – era um dos mais amados
pelos homens. Viajante, sempre entre o aqui e o lá distante: aquele sem fronteiras. “A
divindade responsável pela passagem do estado de vigília ao sono, pela passagem da vida à
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morte, do mundo dos deuses ao mundo dos homens”, lembra-nos Koltai (2000, p. 49).
Aquele que atravessa as fronteiras, e os supostos opostos.

Diz-nos Kacelnik (2008):

Não podemos deixar de considerar que o estrangeiro gera, ao mesmo tempo,
estranheza e provoca inquietação, curiosidade e fascínio; seu sotaque atrai
por ser inusitado e faz com que notemos que sua língua materna permeia
todo o seu discurso e se impõe de tal forma que sabemos estar diante de
alguém que busca ser compreendido na sua singularidade. (p. 100)

A autora se servirá ainda de Fédida para relembrar que na fantasia infantil, é sem
dúvida o estrangeiro quem desempenha por excelência o papel de sedutor. “Uma vez que
causa impressão e desaparece, levando consigo o desejo que capturou. A ambiguidade de sua
aparência faz com que ele tome corpo no sonho e esvaneça ao despertar - alimentando, no
entanto, uma expectativa de retorno”, completa Fédida (Fédida, apud Kacelnik, 2008, p.100).
Contudo, falar ‘do estrangeiro’, ou, ‘do estranho’, conforme veremos, não são
falas novas. Nem na voz das ciências, tampouco na da literatura não-científica. Tal qual já nos
anunciava o poeta Rimbaud, em 1871, em correspondência a Demeny: “Eu é um outro”.
Começamos a ter notícias dele – do estrangeiro - de forma mais organizada
enquanto os primeiros ‘registros de viagens’, com as viagens marítimas entre os séculos XIV
e XVIII (forma de literatura importante e bastante apreciada da época). Temos entre estes A
Descrição do Mundo e As Viagens, de Marco Polo (cerca de 1315); de Américo VesPUCci,
Mundus Novus (1503); de Jean de Léry, História de uma viagem feita na terra do Brasile
(1578), e, mais tarde, de Denis Diderot, Complemento à viagem de Bougainville (1772), entre
outros.
Com um salto em direção a nossos tempos, encontramos alguns clássicos da
Literatura, como L’Étranger (O Estrangeiro), que valeu a Albert Camus o prêmio Nobel de
Literatura (França, 1942), no qual o protagonista seria ‘como um estrangeiro, não em relação
a um país, mas em relação à própria humanidade’18 (para além de toda a complexidade que a
questão argelina implica para a França); o How to be an Alien (Como ser um Estrangeiro),
do húngaro George Mikes - uma quase-parábola acerca dos hábitos ingleses vistos por um

____________________
18

Ou ainda, para Kristeva (1994), é a perda da mãe que o faz estrangeiro.
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estrangeiro, primeiramente publicada em 1946, na Inglaterra, e que encontrou enorme sucesso
de vendas neste país de pós-guerra. Nele, Mikes, através de seu espirituoso nos conta que é
possível ‘tornar-se britânico, por direitos de cidadania. Mas jamais tornar-se um Inglês’.
Nosso conterrâneo, encontramos em Machado de Assis, O Alienista (1882) –
levando-se em conta, dentro do tema, o aspecto de encontro com o diferente: o diferente que,
no fim, nos é comum a todos, segundo a trama contada por seu protagonista, Dr. Simão
Bacamarte. O estranho/estrangeiro, não era o outro - era ele próprio. Tantas outras histórias,
contos e livros, foram publicados acerca do assunto. A lista é, em realidade, longa.
Também na literatura especializada, temas relacionados ao estrangeiro são
frequentemente pesquisados e discutidos pelas Ciências Humanas, assim como pela
Psicanálise, em especial desde a II Grande Guerra.
Naquelas – Ciências Humanas -, em sua maior parte o assunto parece ser tratado a
partir de um olhar de quem localiza o estrangeiro ‘fora’, colocando-o num espaço/tempo
extrínsecos aos do observador – quem o olha. Assim, já de partida, o estrangeiro é de fato tido
como estrangeiro – ‘o outro’. O que parece natural, se levarmos em conta que seu objeto de
interesse – para as ciências humanas -, é, afinal, o homem. Referimo-nos à Antropologia, à
Arqueologia, à Sociologia, à História, e mesmo à Psicologia, entre outras disciplinas.
Já para os autores da Psicanálise, o assunto parece voltar-lhes o olhar, também
estrangeiro, não somente ‘ao outro’, mas, sobretudo, a si mesmo. Uma vez que o objeto de
sua busca já não seria exatamente o mesmo que das ‘ciências humanas em geral’. Com a
especificidade da psicanálise, o olhar do pesquisador volta-se ao universo inconsciente,
localizando o estrangeiro dentro de seu próprio universo psíquico - do próprio admirador -, de
onde afinal, ‘surge’ a noção de estranho/estrangeiro.
Porém, ‘ambos estrangeiros’ – se assim quisermos -, tanto aquele das ciências
humanas, quanto da Psicanálise – o inconsciente - podem ser e, seriam, em última análise,
aspectos de um mesmo. Levando Koltai (2000) a nos anunciar o estrangeiro, enquanto um
conceito-limite: limite que, por definição da palavra, nos remeteria a fronteiras. Mas, quais
fronteiras seriam essas? O geográfico e o conceitual se con-fundiriam? Haveria de fato um
estrangeiro fora e outro dentro de mim - ou seja, eu mesmo?
Veremos adiante, após uma breve revisita ao colóquio “O Estrangeiro”, em 1994,
nesta Universidade.
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II.1 COLÓQUIO “O ESTRANGEIRO”, 1994: Uma breve Revisão

“ O estrangeiro fascina, atrai, repele. Estrangeiro pode ser tanto o outro
inimigo, quanto aquele que fascina por ter sobrevivido à separação (...). Diante do
estrangeiro, o sujeito nunca permanece indiferente”
Koltai (2000)

De 1 a 4 de Setembro de 1994, a PUC-SP organizou um Colóquio com este tema,
no qual psicanalistas e especialistas das Ciências Humanas discutiram o assunto, do qual
resultou o livro “O Estrangeiro”, organizado por Caterina Koltai (1998), que nos servirá como
gatilho para um levantamento do que se discutia na época – relativamente recente - acerca
deste tema. Cada autor contribuiu com seu olhar e compreensão específicos do estrangeiro ou
de questões relacionadas ao tema. Todos os autores citados a seguir serão, portanto, extraídos
desta mesma coletânea acima citada, da qual faremos um breve apanhado.
Arbex Jr. (apud Koltai, 1998), jornalista e enviado especial a diversas situações de
guerra ou de grande tensão multicultural (como Nicarágua, Afeganistão, Camboja, a chamada
‘primavera de Pequim’ e a queda do muro de Berlim), nos ‘apresenta o estrangeiro’ a partir do
que o autor chama de uma ‘construção do estrangeiro pela mídia’, título mesmo de seu artigo
no citado colóquio. Nele, e a partir de uma contextualização histórico-social e de outros fatos
marcantes do século passado como a Guerra Fria e o Marxismo, enquanto analisa
desdobramentos da guerra civil na Iugoslávia para ilustrar o ‘processo de construção do
estrangeiro’, Arbex nos mostra o que era mostrado ao mundo pela mídia, nestes momentos
cruciais.
Diz-nos o autor:
O fundamental, aqui, é que a mídia encontrou o lado mau e o lado bom (...) é
mais fácil excluir, extirpar aspectos negativos de minha própria imagem e
projetá-los no Outro, como se nada tivessem a ver comigo, do que fazer uma
autoanálise honesta e crítica, que me obrigaria a enfrentar a distância entre o
eu ideal e aquilo que sou na vida prática. (p. 15-17).

No Brasil, cita ainda o autor, alvos destes ‘aspectos extirpados’ seriam o negro, o
nordestino e o baiano, entre outros.
Por sua vez, Carvalho (ibid), citando Todorov (Nous et les Autres: La réflexion
française sur la diversité humaine, Seuil, 1989 – Nós e os Outros: A reflexão francesa sobre a
diversidade Humana), diz-nos:
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Acredito que os ‘viajantes modernos’ – essa feliz expressão usada por
Todorov para definir um tipo de subjetividade que metamorfosea-se a si
própria, para transformar-se em algo mais totalizado, que pensa
simultaneamente a diversidade e a unidade (...) Romancistas, poetas,
filósofos, e uns poucos antropólogos, em épocas diversas, foram capazes de
refletir sobre as alteridades de modo menos retóricos e, assim, criar imagens
que, por estarem mais libertas das ‘regras do método’, converteram-se em
jogos de linguagem alternativos que se mesclaram na encruzilhada de um
pensamento multidimensional. (p.28-29)

O autor citará ainda Antonin Artaud (1896-1948), como uma primeirareferência a
‘este tipo de viajante’ (acima citado), aludindo à interessante experiência de Artaud com os
índios Tarahumara19. Diz-nos Carvalho que “essa viagem interior implicaria um
conhecimento de si de tais proporções que só um outro nível de consciência, neste caso
resgatado pelo peiote20, poderia auferir, no sentido de ‘recuperar o sonho de uma unidade’
que havia se rompido na fragmentação da história (...)”. Recuperando, segundo Carvalho, ‘a
percepção do Infinito’, em lugar de perdê-la. “Nesse infinito, apagam-se as diferenças entre
o eu e o outro, o louco e o são (...) onde o existente e o inexistente não se discriminam e
nem se excluem mutuamente”. (p.30, grifo nosso)

____________________
19

Tarahumara refere-se a um povo indígena mexicano, instalado no território do estado de Chihuahua
(México). Há mil anos os índios Tarahumaras - últimos sobreviventes da grande cultura
mesoamericana pré-hispânica - viveram espalhados pelas montanhas de Sierra Madre Ocidental
mexicana, onde atualmente habitam cavernas, amam o silêncio, usam seu próprio idioma - o rarámuri e “vivem por muitos anos”. A doutrina tarahumara se baseia na união sagrada com a natureza.
20
Peiote ou Peyote (Lophophora Williamsii) é um pequeno cacto cuja região nativa estende-se do
sudoeste dos Estados Unidos (incluindo os estados do Texas e Novo México) até o centro do México.
Tem sido usado por séculos pelos efeitos psicodélicos experimentados quando ingerido.
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Eugène Enriquez (apud Koltai, 1998) nos fala do tema, em outros aspectos, a
partir das formações identitárias.

Citamo-lo:
O ato de formular e de assumir uma identidade coletiva compacta e
dominante – e isso seja o que for esta identidade – constitui o primeiro passo
para a renúncia definitiva à identidade real. Se não se é mais do que um
espartano, um capitalista, um proletário, um budista, está-se bem perto de
não ser nada e, portanto, de não ser. (ibid, p.49)

Enriquez desenvolve o assunto utilizando-se da ilustração do judeu como ‘figura
paradigmática do estrangeiro’, relevando questões subjetivas e muitas vezes inconscientes,
pertinentes ao tema.
Para o autor, “o outro é sempre suspeito, geralmente com razão, de querer nos
invadir, introduzir-se em nosso interior, usufruir-nos, tornar-nos culpados, provocar-nos a
vergonha, a dúvida, em uma palavra, de ocupar o lugar do diabólico”. (p.37)
Prossegue Enriquez:

É por isto que as sociedades sempre tiveram de tratar do problema da
alteridade, saindo-se‘tão mal’: tentavam identificar os indivíduos, classificálos, e, fazendo-o, na maior parte do tempo, não chegaram senão a distinguir
“os de dentro” e “os de fora” (quer se trate de nação, de classe, de etnia, de
raça, de região, de comunidade) (p.38).

O autor conclui que há aí um ‘empobrecimento’ da compreensão do outro,
‘suposto diferente’. “Há sempre em nós um duplo”, diz-nos ainda, Enriquez.
Talvez este duplo que tentamos chamar ‘de dentro’ e o ‘de fora’. Nós e os
outros. Esta suposta dicotomia, que insiste em quebrar as coisas em dois.
Nós o amamos, e o detestamos ao mesmo tempo (...). O estrangeiro real e o
estrangeiro em nós, se juntam. Rejeitando o estrangeiro, se está ‘seguro’ de
não ser contaminado por ele (...) igualmente de sua própria coerência e
identidade. (p. 40).

O autor conclui que o que descobrimos no interior de nós mesmos, afinal, não é o
repugnante no outro, mas “nossa própria estranheza”. Tal qual já postulava Freud em 1919,
conforme veremos mais adiante, no subcapítulo Heimlich/Unheimlich.
Por sua vez, Luis Claudio Figueiredo, nesta mesma coletânea (apud Koltai, 1998)
fala-nos do tema a partir de outro eixo específico que será o lugar que a alteridade ocupa nos
processos de subjetivação.
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Figueiredo inicia lembrando-nos, a partir de Laplanche (de textos reunidos na
coletânea La révolution copernicienne inachevée, 1992 – A Revolução Copernicana
inacabada), que os processos de constituição e reconstituição da subjetividade se dão a partir e
tão somente do encontro com as alteridades, ou seja, do encontro – moderada ou intensamente
traumático – com o estrangeiro.
Compreendendo este processo, o autor pontua o surgimento do estranho,
exatamente ‘de onde não se esperava’, diz-nos Figueiredo – ou seja, da ‘mais absoluta
proximidade’. E que, este mesmo estrangeiro, “será tão mais espantoso, quanto mais próximo
emergir”. Em decorrência, as formas mais típicas de lidar com esta situação, prossegue
Figueiredo, serão ‘ou bem negar esta proximidade, mantendo o estranho tão longe quanto
possível, ou bem ignorar sua estranheza’ (p.62).
Para evidenciar este processo, e, ainda em sua leitura de Laplanche, Figueiredo
esclarece que todo processo de constituição da subjetividade é pautado pelo encontro da
criança com a alteridade do adulto, com o adulto na sua estranheza. Não se tratando aí, de ‘um
adulto em especial’, esclarece Figueiredo, mas do mundo adulto, “denso, rico de sugestões,
excessivamente complexo, impossível de ser capturado e metabolizado, e – invasivo” (p. 63,
grifos nossos).
Assim, esta alteridade do adulto – ou, esta ‘fonte estrangeira de mensagens’
(Figueiredo) -, não seria constituída apenas pela diferença entre o adulto e a criança: haveria
aí algo mais decisivo. Tratar-se ia, diz-nos ainda o autor, da diferença do adulto para consigo
mesmo, ou seja, “da alteridade implicada no/pelo inconsciente do adulto como corpo estranho
e estrangeirice própria. É esta alteridade do próprio, é este inconsciente que torna o adulto
enigmático para si mesmo e, mais ainda, para a criança” (p.63).
Figueiredo ilustra assim a imponente dimensão inconsciente na qual se encontram
imersas e banhadas estas questões que giram em torno ao nosso tema.
Conclui o autor:
A medalha nos seus verso e reverso nos mostraria que a cada vez que
alguém me aparece como outro, uma “parte” ou “partes” deste alguém já
estão fazendo ou fizeram o seu trabalho matricial, ou seja, já estão presentes
como o “meu” mundo, como o “meu” código de interpretação (...)”. (p. 71).

Jacques Hassoun (apud Koltai, 1998), psicanalista francês, fala-nos também a
partir de aspectos inconscientes e subjetivos do ‘estrangeiro’ em nós mesmos. Diz o autor:
“Nascer no estrangeiro, no outro, no diferente, na alteridade, é uma prova da qual nenhum
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sujeito escapa”. Como o próprio processo de subjetivação, segundo o autor em consonância
com Figueiredo (ibid).
Goldenberg (ibid), psicanalista argentino, ressalta não somente o ser, mas o ‘estar
estrangeiro’ – situação em que qualquer um pode se encontrar no momento de uma viagem,
por exemplo. Ou seja, na visão do autor, a condição de estrangeiro é algo não somente que se
encontra ‘em nós’ de forma permanente, mas também algo que ‘circula’ e permeia as
subjetividades, em diferentes momentos.
Koltai (1998), organizadora da coletânea, lembra-nos que “somos todos exilados,
porque falantes”, assim como mantemos em nós, sempre, ‘um lugar estrangeiro’: nosso
aparelho psíquico, funcionando segundo o ‘princípio de inadequação’, ou seja, “a satisfação
procurada nunca coincidindo com a obtida, nem essa com a procurada”, segundo Koltai,
criando e mantendo assim, este ‘lugar estrangeiro’, constante, em nós (p.111).
Luis Carlos Menezes, nesta mesma obra, com ‘Um episódio de Unheimlich na
Clínica’, apresenta-nos um caso clínico para ilustrar o conceito freudiano presente no título de
seu capítulo. Diz-nos o autor tratar-se de “uma compreensão psicanalítica de uma condição
psíquica (...) caracterizada pela oscilação ou pela presença simultânea da sensação de
familiaridade e estranheza” (p.121).
Peter Pál Perlbart (ibid), por sua vez, fala-nos da dimensão da morte na vida,
como ‘objeto estranho’ – e no entanto, familiar. Para tanto, o autor conta-nos “La mort d’un
ange” (A morte de um anjo), do escritor alemão Jean-Paul RITCHER (1763-1825), para
falar-nos da ‘arte do morrer’, presente na vida, e de aspectos tais como o Tempo e a
consciência aguda deste, que o autor considera uma característica da estranheza de nosso
tempo (p.129-141).
Souza (ibid), retomando Freud e em harmonia de pensamento com outros autores
deste colóquio, fala-nos do ‘estrangeiro’ enquanto nossa condição própria, subjetiva – e
intrapsíquica, compreendendo instâncias e campos estranhos a nós mesmos. O autor lembranos o muito interessante caso ‘Wolfson, o estudante de línguas esquizofrênico’, tal qual se
auto-intitulava Wolfson, em seu livro “Le schizo et les langues” (O Esquizo e as línguas,
Paris: Gallimard, 1970) (p.160-161).
Neste intrigante auto-relato, Wolfson revela-nos sua vida por meio de seu trabalho
com as línguas estrangeiras – e, diz-nos Souza, “mais que trabalho, uma permanente luta
cotidiana com a língua materna”, uma vez que “sua língua, o inglês, lhe é hostil. Nada o
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perturba, nada o aflige, nada lhe faz tão mal, quanto ouvir palavras inglesas”: o idioma
‘doloroso’, segundo Wolfson.
Diante de uma palavra em inglês, Wolfson tenta buscar uma palavra
estrangeira que lhe seja equivalente, no que se refere tanto ao sentido quanto
ao som (...). Aqui, o familiar se tornou estranho, e o estrangeiro, familiar (...)
Wolfson, cidadão do mundo, estrangeiro para todos (...) Viajante nômade,
atravessa países e continentes, sem sair de seu gabinete de estudos”, conclui
Souza (p.161).

Por fim, o psicanalista argentino Fernando Ulloa assim como o uruguaio Marcelo
Viñar (ibid), enriquecem o colóquio com mais desdobramentos de aspectos do ‘estrangeiro’
nas subjetividades próprias, de cada um. O primeiro, fazendo menção a aspectos do primeiro
alojamento/desalojamento do sujeito:
(...) Esse ‘objeto cósmico’ desvalido que é o recém-nascido deve elaborar,
desde a identidade de percepção – sua ‘hospedaria de imigrantes’ inicial –
até a novela familiar neurótica, sucessivos abrigos, que irão fazendo a
singularidade do nicho cultural, que não apenas o alberga, mas também o
define em sua especificidade de sujeito” (Ulloa, apud Koltai 1998, p.166).

Assim como o sonho seria, segundo o autor, estranho e estrangeiro para ‘o estado
de vigília’. Sendo que o segundo, Viñar, evoca ainda questões referentes ao ódio ao
estrangeiro (xenofobia) e, curiosamente, também à xenofilia – o ‘amor ao estrangeiro’,
interessantemente ilustrado em seu capítulo, por um caso clínico.
Emilio Rodrigué discorre acerca de um recorte de fatos históricos que envolvem
um período específico – a primeira metade do século XX - do desenvolvimento da Psicanálise
e da IPA (International Psychoanalytical Association), citando diversos autores como E.
Jones, Ferenczi, Abraham, Jung – além de Freud - entre outros, para ilustrar questões relativas
ao tema, e à imigração da própria Psicanálise.
Por fim, Zygouris (traduzida por Koltai, org. 1998), lembra-nos que o medo do
outro diferente, do estrangeiro, não seria inato, mas constitutivo – primeiro, das formações
narcísicas: advento da pequena criança. Posteriormente, diz a autora, é que poderá se tornar
rejeição e ódio. Acrescenta que existem também formas que a autora denomina mais suaves
de se rejeitar e excluir de ‘nossa casa’ o outro, o estrangeiro, em todos os meios. Entre estes,
questiona: “Será que não poderíamos dizer que o estrangeiro por excelência nos meios da
psicanálise é o pobre, o deserdado, tanto pelo dinheiro quanto pela cultura?” (p. 194, grifo
nosso).
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Assim, o que notamos ao fazermos este breve voo panorâmico com estes autores
diversos, é que, algumas vezes, por certo olhar, o estrangeiro se remete ao “outro”: de
conotações político-sociais, como aquele representado na figura do judeu, do negro, do
cigano; outras, a dimensões subjetivas próprias – ou seja, às dimensões intra e interpsíquicas,
representado pelo próprio inconsciente: na experiência subjetiva e muitas vezes inconsciente
do estranho, no próprio sujeito. Porém, neste circuito do estrangeiro, isto se dá até onde é
possível - até onde estas dimensões se separam, ou se juntam; até onde estas mesmas
dimensões – o estrangeiro-outro, e o estrangeiro-eu - são observáveis, ou não.
Pois, o que se sabe, é que estas fronteiras, amiúde, se con-fundem. É o que
veremos melhor a seguir, com a noção de que o Estrangeiro é, afinal, um conceito limite.

II.2 O ESTRANGEIRO, UM CONCEITO-LIMITE
“A civilização ocidental, ao mesmo tempo em que irá obliterando a
estrangeiridade do outro exterior, construirá um estrangeiro interior”
Tzvetan Todorov

Aproximando-nos desta suposta fronteira que destacamos acima – o estrangeiro
das ciências humanas e o da psicanálise ou, o outro, e o outro em mim -, deparamo-nos com
uma primeira dificuldade: precisamente desta suposta dicotomia, no final das contas,
complicada.
“A ambiguidade do lugar, a ambivalência da suposta dualidade, remetem-se antes
de tudo, a uma fronteira imaginária – em suma, a um conceito limite”, diz-nos Koltai (2000,
p.17-34).
A autora questiona:
Estrangeiro é conceito que remete a um limite, a uma fronteira entre duas
disciplinas, dois corpos teóricos: psicanálise e – digamos assim – ciências
humanas.(...) Existirão conceitos nômades que possam me acompanhar neste
vai-e-vem entre fronteiras? (p.21).

Não dispondo porém, no momento, de conceitos nômades – pois sempre
tributários de certo saber que opera entre os limites de seu próprio alcance -, sigamos adiante
na trajetória de compreendermos ‘o que seria um estrangeiro’, movendo-nos através de
algumas fronteiras, e registrando alguns pontos conceituais e referenciais – ou cardiais –
significativos da teoria.
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Talvez o estrangeiro seja, por definição, um nômade. Dentro e fora de si – levando
em conta agora que, nesta região limítrofe, muitas vezes essa distinção perde sentido. Ou seja,
o estrangeiro, algo que se situaria na fronteira do singular subjetivo (particular), e do social
(coletivo). Uma vez que o estrangeiro tanto é aquele que vem de outro lugar, e ao meu
encontro o chamo de estrangeiro – e dentro disto, contamos com milhões; quanto sou eu,
estrangeiro para os outros e, antes de tudo, para mim mesmo – e dentro disto, contamos com
todos os sujeitos humanos existentes na cultura (Freud, 1900; Kristeva, 1994).

Freud (1913/1980) já de início, nos esclarece:

Essa dualidade... é idêntica ao dualismo revelado pela distinção comum que
fazemos entre corpo e alma e às expressões linguísticas nela enraizadas,
sejam como o emprego de frases como ‘fora de si’, ou ‘voltando a si’ (Freud,
vol. XIII, p. 103).

Estamos então, em suma, falando possivelmente de ‘vértices de uma mesma
moeda’. De algo que num primeiro olhar poderia parecer de aspectos opostos, mas que, com
um olhar mais atento e próximo, mostra-nos algo diferente. Ou como um espectro de cores
primeiramente separadas que, ao girar, funde-se numa única: os limites são tênues.
Como, novamente já de início, nos postulou Freud (1900/1987), contando-nos
que, o estranho, afinal, nos habita a todos. Uma vez que somos, já de partida, ‘estrangeiros em
nossa própria morada’. O sonho sendo uma prova viva da estranheza de nossa mente (Koltai,
2000 ). Com tantas estranhezas nesta mais próxima localidade, afinal, “O estrangeiro, somos
nós”, afirmou veemente Kristeva (1994), em sua bela obra a respeito do assunto.
Conforme veremos melhor a seguir em diálogo com esta e outros autores da
psicanálise.

II.3 O LUGAR DO ESTRANHO/ESTRANGEIRO NA PSICANÁLISE

Partindo agora do pressuposto de que somos então, nós mesmos, estrangeiros,
podemos tentar remontar no tempo – próprio a cada sujeito – de como nos ‘tornamos
estrangeiros’. Vejamos.
Chegamos como estrangeiros ao mundo. Ao sairmos do útero materno, podemos
pensar que realizamos, metaforicamente, nossa primeira grande migração: para dentro de um
mundo que desconhecemos. ‘A majestade o bebê’, é, também, um pequeno alienígena

23

desconhecido que se insere no entorno de seus próximos, com desejos e demandas próprios,
imponente, e ainda mal conhecidos. Sendo assim, em realidade, o primeiro estrangeiro em sua
própria história.
Daí em diante será uma sucessão de desalojamentos, de encontros e desencontros
com ‘o outro’, com a cultura e com porções de si mesmo, causadores de intenso
estranhamento, ao próprio sujeito.

Inserido

primeiramente

num

ambiente

estranho/estrangeiro (ao deixar o útero materno), onde, em seguida, se deparará com o grande
estranho/estrangeiro de sua vida: o adulto.
E não se tratando aí, conforme vimos com Figueiredo, de ‘um adulto em especial’,
mas do mundo adulto: com sua fala, sexualidade, e própria estrangeiridade – ou seja, seu
inconsciente, estranho a ele próprio, adulto. Poderíamos dizer que reiteramos nosso lugar de
estrangeiros quando ingressamos no mundo da fala. Vale dizer, antes mesmo de falarmos: o
mundo da fala, ou seja, da cultura, do simbólico, do circuito da linguagem. Quando cada um,
ao sair de seu mundo natural e exclusivamente orgânico-sensorial, ingressa no universo do
adulto. Uma vez expulsos do primeiro lugar – aquele simbiótico com a mãe -, para dentro da
cultura, saímos do universo único e indiferenciado, para o mundo dos signos linguísticos
múltiplos e compartilhados. Com toda sua complexidade.
Lembra-nos Koltai (2000) que Freud em Projeto de uma Psicologia Científica
(1895) nos fala em “ajuda estrangeira”, referindo-se ao adulto que se ocupa da sobrevivência
do infans. Esse “desconhecido próximo que é concomitantemente um objeto hostil e o único
de quem se pode esperar uma ajuda”, essa ajuda estrangeira (p. 82). Podendo haver ainda, um
outro que surge em seu lugar – no lugar do adulto que se esperava -, causando ao bebê,
também, estranheza. Freud (1926/1980) se refere a casos em que “a criança está sozinha, no
escuro, e encontra uma pessoa estrangeira no lugar daquela que lhe é familiar (a mãe)”, sendo
que o estranho-estrangeiro é então, o não-mãe. (ibid, p. 91, grifo nosso).
É interessante como, não raramente, e já bem mais adiante no tempo, em algum
momento entre infância e adolescência, muitas crianças têm o nítido sentimento de
acreditarem-se ‘adotadas’. Este sentimento razoavelmente comum faz-se fruto, possivelmente,
deste extremo estranhamento que é pertencer a uma família que já estava aí, antes de sua
chegada. Uma família que, em princípio, não se escolhe. Uma família que te ‘acolhe’ (em
maior ou menor grau). Trata-se de um sentimento identificado por Freud, que o denomina ‘a
fantasia da adoção’.

24

Diz-nos o autor:
Sua sensação de que sua afeição não está sendo retribuída encontra abrigo na
ideia, mais tarde lembrada conscientemente, a partir da infância inicial, de
que é uma criança adotada, ou de que o pai ou a mãe não passam de um
padrasto ou de uma madrasta. (Freud, vol. IX, p. 243).

Posteriormente, o jovem adolescente identifica-se com amigos (identificações
secundárias) e outras figuras de sua entourage, sem, no entanto, deixar ainda de sentir-se
estranho, conforme alguns relatos clínicos - e talvez aí o momento auge do estranhamento,
durante a adolescência, com seu mundo pulsional vindo à tona e seu corpo em plena mutação:
deixando para trás o corpo infantil, e habitando agora um corpo que até então, não era o seu -,
a ponto de, em alguns destes relatos, desejar-se ‘abduzido por alienígenas’, o que lhe
proporcionaria habitar outro mundo, em sua fantasia, talvez mais “familiar”, que este.
Chegando, então, ao final da adolescência – e ao longo de um processo que é único e
particular para cada um – a outra grande fronteira, a de tornar-se, ele agora, o adulto.
Tantos desalojamentos! Impelindo-nos a buscar, cavar e construir um lugar
próprio supostamente menos estrangeiro no mundo, junto do outro: ou seja, da cultura, dos
pares, parceiros, familiares e, inevitavelmente, mas de diferentes modos e graus para cada um,
em si próprio.
Complementando estes momentos processuais de desalojamentos ao longo da
vida, há ainda, para a psicanálise, a compreensão da estruturação mental, causa de
estranhamento ao sujeito: “A posição do neurótico, do psicótico, do perverso, na medida em
que cada um deles – de nós – em sua posição encontra-se exilado” (Koltai, 2000, p.27). Uma
vez que excluídos da posição original, indiferenciada.21
Mas, se nos perguntássemos, Com quantos exílios afinal, se forja um
estrangeiro? A resposta seria, com um único: aquele primeiro que nos insere na Cultura.
Assim, seremos sempre estranhos, sempre estrangeiros – em alguma medida,
uma vez que as ‘(re) construções do familiar’ não serão jamais plenas, na história de cada um.
Desta forma, o estrangeiro caricato, aquele de mochila e um sotaque, mal se diferenciaria a
princípio, de qualquer outro sujeito humano.

____________________
21

Não à toa, utiliza-se o termo borderline – ou fronteiriço – para denominar certa estrutura de
funcionamento psíquico, entre ‘territórios’, no caso, neurótico, e psicótico. Não nos deteremos, porém,
nas questões estruturais intrapsíquicas (ou diagnósticas) para abordar o tema neste momento.
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Diz-nos Kacelnik (2008):
Na questão com o estrangeiro isso fica mais evidente, porém não reparamos
com que intensidade lidamos com a diferença diariamente em nossas
próprias clínicas. Há a ilusão de que, ao analisarmos alguém como nós, da
nossa cultura, o trabalho será mais fácil e o acesso mais direto às
representações inconscientes. O inconsciente é, e sempre será inconsciente,
em qualquer língua ou em qualquer cultura. (p. 103).

Em outras palavras, na clínica, sabe-se que, a migração do lugar de origem, não é
o que faz primeiramente, o sujeito ser estrangeiro. Poderíamos pensar nesta migração –
posterior na vida – enquanto um processo secundário, de estrangeirismo. Sendo o primeiro,
conforme dito anteriormente, comum a todos que habitam a cultura (ou por ela são
habitados).
Koltai (2000) nos mostra que a questão estrangeiro-estranho permeia a obra de
Freud, em quase toda sua extensão. Lembrando-nos que seu primeiro objeto do olhar, desde lá
no início, já era ‘o estranho’, no sujeito psíquico. Ou seja, o que havia nas histéricas que não
era passível de ser visto nos exames médicos neurológicos, e, no entanto, provava sua
existência pelo sintoma. É o que intrigou Freud e o levou, ao longo de toda sua produção, a
falar disto: do “estranho”, na mente humana. Disse-nos Freud, “(...) o reprimido é território
estrangeiro para o ego – território estrangeiro interno – assim como a realidade (que me
perdoem a expressão inusitada) é território estrangeiro externo.” (1932, p. 63). O estranho está
em nós. Não ‘veio de fora’, tampouco são posses alheias demoníacas, como se pensou em um
dia medieval. O estranho é a nossa própria vida mental. Postulou Freud (1917):
Nada vindo de fora penetrou em você22; uma parte da atividade da sua
própria mente foi tirada do seu conhecimento e do comando da sua vontade.
Isso, também, é porque você está tão enfraquecido em sua defesa; você está
utilizando uma parte da sua força para combater a outra parte e é impossível
concentrar a totalidade da sua força como você o faria contra um inimigo
externo. (pp. 176-177).

Vejamos a seguir um interessante desdobramento da questão.

____________________
22

Em outras traduções, ‘Nada de estrangeiro entrou em ti’.

26

II.4 HEIMLICH/UNHEIMLICH

Conforme vimos, com o fortuito da psicanálise, Freud partilhou com o mundo a
compreensão de que algo ‘estranho’ nos habita. Ou seja, o inconsciente, de determinismo
prevalente e determinante, superava o sujeito em sua própria ‘razão’. Em 1919, Freud
escreveu O Estranho (ou o Inquietante, Cia. Das Letras, 2010), texto bastante conhecido dos
psicanalistas, para falar de sentimentos causados no encontro com algo que nos parece
estranho, esquisito, bizarro. Aproximando nosso olhar deste texto (e conceito), podemos
ressaltar alguns aspectos interessantes relativos ao tema. Freud, nos preâmbulos de seu artigo,
diz tê-lo publicado em princípio para falar de algo que ‘pouco se falava’. A literatura da
época, constatava o autor, “voltava-se mais para questões estéticas – da beleza e das
qualidades do sentir”. (p. 275). Unheimlich vem então preencher esta lacuna importante na
construção da psicanálise.

E assim discorre o autor:
O estranho é aquela categoria (...) que remete ao que é conhecido, velho, e
há muito familiar. Como isso é possível, como o familiar pode tornar-se
estranho e assustador, é o que mostrarei (...). (p. 277).

Freud entendia que poderia abordar o tema através de dois eixos principais: 1.
Quais significados vieram ligar-se ao termo ‘estranho’ no discorrer da história; e

2.

Identificando propriedades de pessoas, coisas, impressões sensórias, experiências e situações
que despertariam em nós ‘o sentimento de estranheza’, e inferir, disse, “a natureza
desconhecida do estranho a partir de tudo o que esses exemplos teriam em comum”. (ibid p.
277).
O autor não tardou a anunciar que ambos caminhos conduziam ao mesmo fim.
O primeiro, semântico, revelou-lhe a riqueza do termo quando buscado em alguns
outros idiomas, mas, sobretudo, no alemão. Inicia com a primeira acepção da palavra:
“unheimlich é o oposto de heimlich (doméstico), heimisch (nativo) – o oposto do que é
familiar, e somos tentados a concluir que aquilo que é ‘estranho’, é assustador precisamente
porque não é conhecido e familiar”, diz-nos Freud.
Esclarece em tempo que “naturalmente, nem tudo o que é novo e não familiar é
assustador; a relação não pode ser invertida”. Afirmou que só podemos dizer que aquilo que é
novo pode tornar-se facilmente assustador e estranho; algumas novidades são assustadoras,
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mas de modo algum todas elas. “Algo tem de ser acrescentado ao que é novo e não familiar,
para torná-lo estranho”, disse-nos Freud.
Neste ponto o autor serviu-se de outro, Jentsch, um dos poucos que havia
pesquisado a questão do ‘estranho’ segundo Freud – porém limitando seu estudo a esta
relação citada: o estranho como o novo e não familiar. Acrescentando que o fator essencial na
origem do sentimento de estranheza estaria vinculado “à incerteza intelectual; de maneira que
o estranho seria sempre algo que não se saberia como abordar”.
Consequentemente, quanto ao seu oposto – heimlich – Freud encontrou entre as
várias acepções da palavra, ‘o que pertence à casa; o não estranho, familiar, doméstico’ (item
I p. 279). O radical heim-, nota-se, diz respeito à casa (home, em inglês). Mais adiante no
texto (item I-b), o termo se refere ao que é ‘domesticado’, como um animal, capaz de fazer
companhia ao homem, em oposição a selvagem: aquilo sobre o qual não se tem controle, ‘sem
governo’ – que seria este, então, unheimlich.
Entre as inúmeras definições da palavra, Freud faz alusão ao estrangeiro: “Aquele
que vem de longe... certamente não vive muito heimelig (heimalich) (em casa),
freundnachbarlich (de modo amistoso, em boa vizinhança) entre as pessoas. A cabana onde
antes repousara tantas vezes entre os seus, tão heimelig, tão feliz.” (p. 280).
Freud, mais adiante em seu relato (1919/1976), expõe que o que mais lhe chamou
a atenção ao longo de sua pesquisa, foi a descoberta de que uma das inúmeras acepções da
palavra heimlich, coincidia com seu exato oposto: unheimlich. Citando Gutzkow, Freud diz:
“Nós os chamamos unheimlich, vocês os chamam heimlich”, referindo-se ‘aos aspectos
secretos e suspeitosos’ de uma determinada família. (ibid)
“Dessa forma”, conclui Freud em seu artigo, “heimlich é uma palavra cujo
significado se desenvolve na direção da ambivalência, até que finalmente coincide com o seu
oposto, unheimlich. Unheimlich é, de um modo ou de outro, uma subespécie de heimlich.
Tenhamos em mente essa descoberta, embora não possamos ainda compreendê-la
corretamente”, diz o autor (ibid, p. 283).
Freud parte ainda pelo segundo caminho, para a compreensão do sentido de
heimlich citado no início, qual seja, por exemplos de coisas, pessoas, impressões, eventos e
situações “que conseguem despertar em nós um sentimento de estranheza, de forma
particularmente poderosa e definida”, diz o autor (1919/1976).
Menciona logo de início, emprestando a pesquisa de Jentsch citada anteriormente,
“dúvidas quanto a saber se um ser aparentemente animado está realmente vivo; ou de modo
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inverso, se um objeto sem vida não pode ser na verdade animado”. Como exemplo cita figuras
de cera, bonecos e autômatos ‘engenhosamente construídos’.
Em relação a ‘saber se um ser aparentemente animado está realmente vivo’, talvez
possamos reconhecer situações assim em nosso quotidiano. Uma delas é o corpo sem vida,
que geralmente causa-nos grande estranheza inicial. Observamo-lo como que buscando uma
compreensão, ou antes ainda, uma familiarização. Do corpo sem vida e, talvez em última
análise, da morte propriamente dita - aquela sem registro em nosso psiquismo, tal qual
postulado por Freud. Afinal, nunca morremos antes. Quantos não circundam um acidente, em
busca, ao fim das contas, de um olhar sobre os humanos que ali possam estar?
Ao longo desta segunda parte, ainda, Freud discorre sobre o interessante conto de
E.T.A. Hoffman, O Homem de Areia – como representante desta modalidade do estranho via
impressões causadas. Neste conto, segundo Freud, Hoffman emprega o artifício psicológico
de “deixar o leitor na incerteza de determinado personagem é um humano, ou um autômato”
(p. 284).
Afora o inanimado/animado, o vivo e o desprovido de vida, Freud cita ainda os
ataques epilépticos, e a loucura (manifestações de insanidade, diz o autor) enquanto
causadores de estranhamento, assim como outras manifestações mentais e físicas (de corpos
de pessoas ou animais) que diferem do que normalmente se tem como padrão: acredito se
referir a deformações, movimentos inesperados, neoplastias físicas.
Ainda mais adiante no artigo, Freud fala do estranho efeito causado por uma
inesperada visualização de uma imagem ‘dupla’ de nós mesmos (como ocorreu em sua
própria experiência, ao se deparar com sua imagem no espelho quando de uma viagem de
trem); e ainda, de exemplos que estariam ligados à onipotência de pensamentos – à pronta
realização de desejos, a maléficos poderes secretos e ao retorno dos mortos. Freud os entende,
apesar do estranhamento do próprio sujeito, enquanto ‘mistificações’ criadas pela mente;
crenças residuais do que um dia se acreditou. Postula que, mesmo que um indivíduo seja
cético, tão logo algum desses fatos se concretize em sua vida, este tenderá a retornar ao modo
anterior, acreditando na suposta veracidade de poderes ocultos.
Ainda neste artigo, Freud destaca que o prefixo un-, ou seja, o que dá o aspecto
contrário à palavra heimlich, é justamente, o representante linguístico do inconsciente: aquilo
que era familiar, e tornou-se reprimido.
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Koltai (2000) esclarece que o termo se encontra tanto nos escritos clínicos, quanto
nos chamados textos culturais. A autora encontrou também menções a “der fremde” (o
estrangeiro), “das fremde” (o estranho), “die enffremdung” (o afastamento), “die fremdem”
(os desconhecidos estrangeiros).

II.5 OUTRAS ACEPÇÕES DE UNHEIMLICH

Unheimlich pode ainda referir-se ao lugar da análise, visto como uma experiência
específica de encontro com o estranho/estrangeiro. Assim nos disse Fédida, em Le Site de
l’Étranger (1992) (O Sítio do Estrangeiro).
Lagarde (2004), em consonância com Fédida, entende que a experiência da
psicanálise, é a experiência do exílio. Segers (2009) dirá que, o lugar do estranho/estrangeiro,
se confunde com o lugar da psicanálise, através da experiência da transferência: uma
concepção próxima à do exílio íntimo, ou ‘interior’, segundo a autora (p.35).
Alguns, no entanto, puderam considerar a experiência do exílio, em si, como uma
espécie de ‘psicanálise selvagem’ (Lagarde, p. 3). Uma vez que, supõe-se, não haveria o laço
analítico – analista, paciente e enquadre – para a sustentação do processo intrapsíquico que se
instaura, no sujeito do exílio.

Kristeva (2004) também nos fala a respeito:
Não sou mais búlgara que francesa. A psicanálise me levou a pensar que é o
exílio que me constituía, e não eu que a ele pertencia. Que nossa verdade (...)
está em nossa capacidade de nos exilar, ou seja, de tomarmos distância em
relação à (nossa própria) origem. (p. 111, TDA)23

Ainda vertida sobre a obra de Freud, Koltai (2000) encontrou o termo também
como ‘representante do feminino’. Tal qual Freud o denominou algumas vezes, o ‘continente
negro ou desconhecido’24.

____________________
23

Je ne suis pas plus une Bulgare que je ne suis une Française. La psychanalyse m’a conduite à
penser que c’est l’exil qui me constituait, et non pas une appartenance. Que notre vérité (...) est dans
notre capacité de nous exiler, c’est-à-dire, de prendre distance vis-à-vis de l’origine. (Kristeva 2004,
p. 111).
24
Em seu artigo ‘Sexualidade Feminina’, vol. XXI, 1931/1980.
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III. OS EXILIOS: O EXÍLIO NA ORIGEM DA PSICANÁLISE

Vale lembrar, antes de prosseguirmos, que a questão do exílio e o migrar sempre
estiveram presentes não somente enquanto objeto de interesse da Psicanálise, mas antes disto,
em sua própria história. Que é, desde seu início, repleta de migrações. Muitos analistas
migraram ou foram exilados. Mas antes mesmo, seu fundador, Freud, ele próprio foi sujeito
do exílio - mais de uma vez.
De família judia, chegou a Viena aos 4 anos de idade, vindo de Freiberg, pequeno
vilarejo da então Tchecoslováquia. A segunda vez, em 1938 – de Viena a Londres, graças aos
esforços de uma de suas pacientes -, garantiu-lhe a vida por mais um ano, quando os terrores
da guerra e da perseguição aos judeus pairavam sobre a Europa, e sobre seu consultório.
Reproduzimos aqui um trecho de sua primeira carta, depois de sua chegada a
Londres, às vésperas do início da segunda Grande Guerra. Carta esta dirigida a Max Eitingon,
um de seus primeiros discípulos, que fez, com outros, parte do ‘grupo das quartas-feiras’:

“6-6-1938 - Querido amigo,
Não tenho sido pródigo em noticias durante estas últimas semanas. Para
compensar te escrevo a primeira carta na casa nova… Tudo continua irreal,
como em um sonho, e isto poderia ser a maravilhosa realização de um desejo
onírico, não fosse (…) A atmosfera destes dias é difícil de captar, para não
dizer indescritível. Ao sentimento de triunfo que experimentamos ao nos
vermos em liberdade, se soma uma porcentagem excessiva de tristeza, pois,
apesar, de tudo, eu amava imensamente a prisão da qual me libertaram. O
deleite de tudo que nos rodeia, se mistura ao descontentamento originado das
peculiaridades do ambiente estranho.” (S. Freud, apud Grinberg, p. 254-256,
TDA)25.

____________________
25

Querido Amigo : No he sido pródigo en noticias durante estas últimas semanas. Para compensar te
escribo la primera carta desde la nueva casa... Todo sigue irreal, como en un sueño, y esto podría ser
la realización maravillosa de un deseo onírico, si (...) La atmósfera de estos días es difícil de captar,
por no decir indescriptible. Al sentimiento de triunfo que experimentamos al vernos en libertad, se
suma un porcentaje excesivo de tristeza, pues, a pesar de todo, yo amaba grandement la prisión de la
que me han liberado. Lo deleitoso de cuanto nos rodea... se mezcla con el descontento originado por
las peculiaridades del ambiente extraño. (Freud apud Ginberg, 1984, p. 254-256).
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Na década de 1970, na Filadélfia, um painel intitulado “PSICOANALISTAS
PIONEIROS SOBRE SUA EXPERIENCIA MIGRATORIA” (Psicanalistas Pioneiros sobre a
Experiência Migratória) registrava a presença de muitos psicanalistas exilados nos Estados
Unidos nas décadas de 30 e 40, cuja presença fora crucial para o desenvolvimento da
Psicanálise, neste país.
Entre tantos outros, Margaret Mahler, Rene Spitz, Teresa Benedek, Peter Bloss,
Rudolf Ekstein, Bruno Betelheim, Hans Kohut. E ainda, Wilfred Bion também migrou, da
Índia à Inglaterra (ou, fez o caminho de volta de seus pais); Melanie Klein, da Áustria à
Inglaterra; Piera Aulagnier, da Itália ao Egito, e depois à França; Julia Kristeva, da Bulgária à
França; André Green, do Egito à França; e Caterina Koltai, num percurso que foi da Hungria
à França, aos Estados Unidos, e ao Brasil.
É fácil pensar que a questão do exílio – tratada ou não diretamente por estes
autores enquanto ‘tema’ – estaria mesmo no cerne da produção e criação de muitos deles, uma
vez que porção constituidora de suas subjetividades. Ou até mesmo que, a Psicanálise, ela,
possa ser considerada um saber exilado. Para fora das ciências cartesianas predominantes, ou
de qualquer outro saber.
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III.1 EXILAR-SE

Na origem da palavra exílio, encontramos ex-ilum: ‘para fora do lugar’. Sendo ex
= fora, il = lugar, na etimologia latina. Movimento este quer seja voluntário, quer seja
imposto.
Diz-nos Koltai (2000):
Quando não são razões externas – econômicas, políticas ou religiosas – que
provocam esse afastamento, são razões internas, em que um terror subjetivo
paira sobre a liberdade do sujeito. (p. 20)

Entre tantos outros, poderíamos por um instante nos imigrantes da virada do
século XX: alemães, italianos, irlandeses e japoneses entre outros povos, em busca de um
‘Novo Mundo’ que então se localizava numa terra incerta e imprecisamente remota26. Vindos
de longe e lançados a um percurso precário, sem garantia alguma de chegada. Sem mapas,
bússolas, ou fotografias que lhe mostrassem o ‘novo lugar’, ou lhe proporcionassem o registro
daquele deixado para trás. Somente um terror subjetivo, poderíamos inferir – engatilhado
pelas razões econômicas conhecidas da época – para mover-lhes em tais condições.
Lembra-nos Segers (2009) que a decisão do exilio não é nunca simples nem
exclusivamente voluntária, e jamais verdadeiramente antecipada em seus efeitos.
A incerteza que surge após a partida cresce com os mal-entendidos que
surgem entre o recém-chegado que se tornou estrangeiro, e o nativo. Mesmo
quando o estrangeiro domina a língua, ele não compreende o que acontece
de forma igual, e todo vacilo de referenciais – que é quotidiano – balança a
serenidade, faz surgir uma angústia mais ou menos reprimível, desencadeia
um efeito estranho sobretudo nos sujeitos mal-ancorados em sua língua de
origem. (p. 81, TDA)27

Diz-nos ainda a autora que o exílio se remeteria sempre a uma partida que
sinalizaria uma recusa. Segundo a autora, o exílio seria assim uma migração marcada pela
ruptura: quer seja a recusa da pobreza, da violência, de um regime político, ou a fuga de uma
situação familiar.
____________________
26

Conforme notas de rodapé números 8 e 10 deste trabalho.
L’incertitude qui surgit après le départ s’accroît avec les malentendus qui surgessent entre le
nouveau venu devenu étranger, et l’autochtone. Même lorsque l’étranger maîtrise la langue, il ne
comprend pas ce qui se passe de la même manière, et toute vacillation des repères – elles sont
quotidiennes – ébranle la sérénité, fait surgir une angoisse plus ou moins représsible, entraîne um
effet étrange surtout pour des sujets mal ancrés dans leur langue d’origine. (Segers, 2009, p. 81)
27
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E este sujeito da recusa se encontraria, por sua vez, num estado interior de transição, de
oposição e de mobilizações que necessitaria, ademais, “um rearranjo pessoal e vinculado a
uma reconstrução da identidade que é ao mesmo tempo vivida como uma traição”. (Segers, p.
20).
A autora propõe localizar o exílio como paradigma de uma confusão de
referenciais linguísticos, sensoriais e identitários: assim, o migrante não seria confrontado a
uma mudança de palavras, ele “entra em outro mundo e às vezes falha entre dois mundos”
(ibid, p. 33). A concepção de mundo, lembra a autora, difere de uma língua à outra: o papel
dos homens e das mulheres, a função do espaço e do tempo, as regras da vida ou morais, a
relação com a língua ela mesma. Concepção esta que se encontra contida na língua da
comunidade de chegada, em sua cultura. Desta forma, em todos os casos o exílio será uma
situação inconfortável porque imporá ao sujeito afrontar a alteridade sob todas suas formas
sem ter escolha, até mesmo o feito de encarnar para o outro o estrangeiro, cujo olhar se torna,
com o exílio, diz-nos Segers, ‘vazio ou ameaçador’.
Renato Mezan (2011), em consonância com a problemática identitária acima
citada, esclarece (a citação é longa porém pertinente):
O psicanalista pode aqui se sentir à vontade, pois o que nosso autor (Anatol
Rosenfeld, citado por Mezan) descreve é algo que ele conhece bem: o
conflito identitário. Nossa identidade - aquilo por meio do que nos
reconhecemos como “nós mesmos” - resulta de um amálgama de
identificações, ou seja, da incorporação de modelos oferecidos pelo ambiente
em que vivemos. Tais modelos veiculam valores, comportamentos e atitudes
que precisam ser investidos pelos membros daquela sociedade para que ela
possa funcionar adequadamente (...) Refiro-me a coisas como nacionalidade,
religião, crenças políticas, modos de vida que consideramos desejáveis, e a
outros fatores do mesmo gênero, cuja influência sobre as pessoas se enraíza
em setores do psiquismo muito mais profundos que o ego consciente e
racional. (...) É por este motivo que a experiência da imigração costuma ser
desestabilizadora. (p.07)

Em contrapartida, Tobie Nathan (2001), psiquiatra e psicanalista dito culturalista
(veremos melhor no subcapítulo As Clínicas do Exílio), afirma que certamente os imigrantes
sofrem a terrível dor do exílio, mas, questiona o autor, quem no fundo, não é exilado?
Nathan não se limita a esta noção, mas a partilha - a de que a vivência de exílio
estaria, conforme vimos no capítulo O Estrangeiro, já calcada em todos e cada um, pelo mero
processo de inserção na cultura e na linguagem. Ou seja, de que somos todos exilados, para
início de conversa.
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É o que Segers (2009) em realidade chama de ‘exílio íntimo’, que a autora define
também como ‘a herança de cada sujeito da fala’. Trata-se, diz a autora, de “um exílio íntimo
que acompanha o recalque originário e nos torna inexoravelmente estranhos a nós mesmos”
(p. 82). Complementa a autora que o exílio íntimo é universal junto aos seres nascidos dentro
da linguagem. Este exílio, porém, a autora diferencia daqueles eventuais exílios posteriores,
na história do sujeito: os dos deslocamentos externos, os quais a autora ainda subdivide
enquanto ‘bem-sucedidos’, e ‘exílios impossíveis’, este último para falar das patologias do
exílio (veremos adiante).
Em relação, ainda, aos deslocamentos externos, diz-nos Segers que o exílio é “a
perda do espelho” (Segers, 2009): o espelho está vazio, diz a autora. E o exilado, não encontra
mais sua imagem.
Assim sendo, retornando a Nathan (2001) acima citado, é verdade que somos
todos exilados. Porém, não podemos reduzir a experiência do exílio, àquela comum a todos,
como única. Seria subjulgar às últimas consequências as experiências posteriores e
particulares, seja em êxodo seja individual, vividas pelos sujeitos através dos tempos.

III.2 O EXILIO DITO PATOLÓGICO

Em relação aos exílios posteriores ou secundários na vida do sujeito, Segers
(2009) diz-nos que quando mal processados ou mal elaborados, estes movimentos poderiam
culminar no que a autora, que debruçou-se sobre o assunto, denomina ‘exílio impossível’.
“A patologia do exílio é próxima à melancolia”, afirma a autora, explicando que
‘o destino da perda para o melancólico permanece insolúvel’ – assim como para o exilado
‘entre dois mundos’. A autora diz que a dificuldade reside no fato de que é preciso antes ter
recebido para em seguida, poder perder. “Perder o que não lhe foi dado, não pode ser feito,
mesmo ao preço de um rasgar-se sem fim” (ibid, p. 35), acentua a autora, ao pensar agora a
‘perda do lugar’, como a perda melancólica, supostamente, insolúvel28.

____________________
28

La pathologie de l’exil est proche de la mélancholie. Le destin de la perte pour le mélancolique reste
insoluble ; la difficulté réside en ceci qu’il faut d’abord avoir reçu pour pouvoir ensuite perdre.
Perdre ce qui n’a pas été donné ne peut pas se faire, même au prix d’un arrachement infini. (Segers,
2009, p. 35)
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Adição, delírios, melancolia, paixão identitária, o ‘vagar sem destino’, colocariam
o indivíduo num estado próximo ao que foi nomeado de ‘estado limite’, diz-nos ainda a autora
(ibid, p.33). Aprofundando-se sobre o ‘vagar sem direção’ ou sem destino (l’errance, em
francês)29, que se remeteria a um itinerário sem objetivo, ‘sem objeto’, a autora afirma ainda
que esta relação com o espaço revela a estrutura psicótica de certos sujeitos. No entanto,
observa, sem sintoma no sentido da psiquiatria clássica.
Explica que esta situação se caracterizaria por ‘uma fuga sem objetivo’ (que
passou a ser observada, também, ultimamente em adolescentes cada vez mais jovens).
Neste sentido, a autora nos diz que o sujeito ‘vaga’, por/ao não encontrar ‘um
lugar’. Esclarece que esta condição não é privilégio dos ‘desfavorecidos’ – não se remeteria a
uma questão econômica de base.
Sem simbolização, não há diferença, não há lugar, não há sujeito no sentido
em que este deve ter um abrigo onde se alojar, uma temporalidade na qual se
historiar. Isto é uma consequência da fobia da diferença. (Segers, 2009,
p.284, TDA)30

Assim, reitera a autora, a descrição do ‘vagar sem direção’ dos adolescentes e dos
psicóticos dizem respeito, ambos, a uma forma de exílio - uma vez que o vagar, seria um
exílio, porém mais radical, segundo a autora.

III.3 AS CLÍNICAS DO EXÍLIO

É possível localizar hoje diferentes grupos que se dedicam ao estudo das questões
psíquicas relacionadas ao exílio. Citaremos alguns. Por se tratar de grupos muito diversos em
termos teóricos, técnicos e metodológicos, preferimos intitularmos este subcapítulo ‘As
Clínicas do Exílio’ ao invés de A Clínica do Exílio - como vemos em alguns autores -,
justamente por sua pluralidade.

____________________
29
Errance, em Francês : termo que remete a um divagar sem destino pré-estabelecido, um deslocar-se
sem itinerário, sem objetivo.
30
Sans symbolisation, pas de différence, pas de lieu, pas de sujet au sens où ce dernier doit avoir un
abri où se loger, une temporalité dans laquelle s’historiser. Cela est une conséquence de la phobie de
la différence. (Segers, 2009, p.284)
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III.3.1

A

ETNOPSIQUIATRIA,

A

ETNOPSICOLOGIA

E

A

ETNOPSICANÁLISE

O cruzamento ou diálogo entre os aspectos culturais e os psicológicos,
psiquiátricos e psicanalíticos do sujeito, foram tratados inicialmente em exclusividade por
corpos teóricos tais quais a Etnopsiquiatria31, a Etnopsicologia e a Etnopsicanálise, em
especial a partir da década de 1970.
Georges Devereux (1970), psicanalista e etnologista, é considerado um dos
principais fundadores destas disciplinas. Estas, na definição de Laplantine (1988, 1994, 1998),
são empreendimentos que consistem em compreender e tratar o psiquismo pela cultura.
Explica Laplantine (1988):
A Etnopsiquiatria é o estudo das relações entre as condutas psicopatológicas
e as culturas nas quais se inscrevem (...); uma pesquisa pluridisciplinar e
uma prática terapêutica (...), que se esforçam para compreender a dimensão
cultural das perturbações mentais, assim como a dimensão psiquiátrica das
culturas. (p.14)

O autor cita NATHAN (1986), seguidor e estudioso destas linhas de pesquisa e
práticas terapêuticas – talvez seu representante mais visível atualmente - para falar a respeito
de sujeitos compreendidos a partir de suas culturas pelo olhar destas ciências. “Estrangeiros
duplamente estranhos (...) conduzidos às vezes a reacomodações extremamente brutais da
organização da personalidade”, diz-nos Nathan (1986, p.47), que trabalha com o que
denomina ‘clínica do estrangeiro’ há mais de vinte anos.
Situado em Paris, Nathan costuma contar entre seus pacientes inúmeros exilados,
imigrantes e refugiados provenientes majoritariamente do continente africano, de onde são
obrigados, na maioria das vezes, a se apartar por razões sobretudo políticas ou econômicas.

____________________
31

A título de curiosidade, temos na pessoa do psicanalista brasileiro Jurandir Freire Costa, um ex-aluno
de Etnopsiquiatria (enquanto especialização) pela École Pratique des Hautes Études em Paris. Sua
dissertação de conclusão (1974), na época, deu origem ao livro “História da Psiquiatria no Brasil”
(1974), dita sua “obra inaugural”, lançada no Brasil em 1976, pela Editora Xenon.
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III.3.2 A PSICANÁLISE INTERCULTURAL

A Clínica de radical etno – conforme vimos -, ainda que bem-sucedida e
respeitada por muitos, é veemente criticada por outros. Tal qual o grupo encabeçado por
Bertrand Piret32, também francês, que, ao tratar do assunto no seminário intitulado “O que é o
estrangeiro?” (1994-1995), afirma, na voz de Lagarde (2005), ser necessário ter cuidado com
clinicas dos estrangeiros, com um titulo a serviço da estigmatização.

Lagarde posiciona-se assim nitidamente em oposição ao que chama de teorias
culturalistas, tais quais as seguidas por Nathan. Benslama (2010), colaborador deste mesmo
grupo (de Lagarde), nos fala deste posicionamento, do qual também partilha:

Há aproximadamente quinze anos eu tento, juntamente com outros
psicanalistas, formar um projeto de uma clínica do exílio e da ‘errância’33,
sobre as bases de uma experiência e de um pensamento cujos fundamentos
se opõem a todo ‘culturalismo’, à toda teoria de identidade étnica. Esta
oposição provém de uma divergência essencial de ordem prática, teórica e
ética. Eu não poderia, neste espaço de tempo, desenvolver todos os aspectos
desta divergência. Digamos para ir direto ao ponto, que ela se baseia
sobretudo na utilização da noção de cultura na teoria do psiquismo e das
relações humanas, em suas aplicações à investigação e ao tratamento clínico
de sujeitos estrangeiros. (página inicial)34.

De sua experiência, Benslama revela, a partir de seu trabalho com sujeitos do
exílio, a ‘obsessão pelo lugar’: uma vez que, em sua origem, o exílio funda a experiência do
fora-lugar, diz-nos o autor, tal qual inscrito na etimologia da palavra. Benslama pontua ainda
a opção pelo termo exílio em detrimento a ‘migração’, da qual os animais também
partilhariam. Os animais migram, enfatiza o autor, sustentando sua posição de que os
humanos, eles, (se) exilam.
____________________
32
Association de psychanalyse interculturelle à l’épreuve du terrain.
33
Como dito anteriormente, errance (em Francês) : um termo que remete a um divagar sem destino
pré-estabelecido, um deslocar-se sem itinerário, sem objetivo.
34
Depuis une quinzaine d’années, j’essaye avec quelques autres psychanalystes, de former le projet
d’une clinique de l’exil et de l’errance, sur les bases d’une expérience et d’une pensée dont les
fondements s’opposent à tout culturalisme, à toute théorie de l’identité ethnique. Cette opposition
relève d’une divergence essentielle d’ordre pratique, théorique et éthique. Je ne pourrais, dans le
temps imparti, développer tous les aspects de cette divergence. Disons pour aller droit au but qu’elle
repose notamment sur l’utilisation de la notion de culture dans la théorie du psychisme et dans les
rapports humains, dans ses applications à l’investigation et au traitement clinique des sujets
étrangers. Benslama (2010), página inicial.
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De toda forma, diz-nos ainda Lagarde (2004), segundo a concepção que fazemos
do estrangeiro, a prática psicoterápica será diferente: “E não vá pensar que se trata aqui de
pequenas nuances”, esclarece o autor (página inicial).
Lagarde e seus colegas (2004), oponentes da clínica dita culturalista como
mencionamos anteriormente, parecem, no entanto, partilhar de um mesmo ponto em comum
com aquela outra, encabeçada por Nathan: o de que, “O deslocamento, o exílio, o atravessar
de fronteiras, e o lugar num país de acolhimento, são suscetíveis de produzir modificações
psíquicas profundas.” 35

III.3.3 A PSICOPATOLOGIA TRANSCULTURAL

Atualmente encontramos também a Psicopatologia Transcultural, preocupada em
compreender o sofrimento psíquico do sujeito expatriado, tendo por base a Psicanálise
enquanto corpo teórico, em diálogo com aspectos culturais do sujeito em questão. Difere-se
da Etnopsicanálise – e suas disciplinas-pares – no que tange ao foco da preocupação.
Enquanto aquelas – as disciplinas de radical etno – voltariam seu olhar para as origens
culturais do sujeito enquanto ferramenta principal de compreensão para seu sofrimento
psíquico, esta – a Psicopatologia Transcultural – voltaria o seu, sobretudo, para as questões
intrapsíquicas deste mesmo sujeito.
Em um encontro importante e recente organizado por este grupo (II Encontro
Internacional de Psicopatologia Transcultural, Belém, PA, Brasil, 2010), do qual resultou o
livro “Encontro Transcultural: Subjetividade e Psicopatologia no Mundo Globalizado”
(Pastori e Nicolau, orgs., 2012), Nicolau (2012) parece querer nos alertar, um pouco em
congruência com as ideias de Lagarde (2010) citado acima, para algo que considera
importante: o risco de tomarmos o ‘sujeito globalizado’, como ‘uma nova categoria de
sintoma’ – e portanto, de rótulo. O que nos retiraria o trabalho de escutá-lo – e entendê-lo –
enquanto indivíduo, com toda sua ‘complexidade original’.

____________________
35

Le deplacement, l’exil, la traversee de frontieres, la place dans um pays d’accueil sont susceptibles
de produire des modifications psychiques profondes. Lagarde, 2004, página inicial.
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Nesta mesma obra, Lindenmeyer (apud Pastori, S.S. e Nicolau, R.F. orgs., 2012),
referindo-se ao mundo globalizado, se questiona:

Pessoalmente, as questões que concernem à globalização e às transferências
culturais me interessam na medida em que a questão das fronteiras,
fronteiras psíquicas, é também interpelada. (…) Que tipo de movimento
psíquico a travessia das fronteiras produz? (p. 16-17).

E ainda, referindo-se a Freud, a autora remete-se à experiência clínica:

Algumas situações clínicas mostram a que ponto a travessia das fronteiras
interroga as diferentes estratégias psíquicas evocadas em decorrência de
experiências de ruptura e de mudança cultural (…). (p. 20).

III.3.4 A CLÍNICA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

Há ainda diversos estudos que abordam a questão da linguagem, da linguística e
dos idiomas quando a língua estrangeira se faz presente na prática do trabalho psicanalítico
com estrangeiros (analista ou paciente). O grupo citado anteriormente presidido por Piret,
pergunta: “O inconsciente seria intralinguístico, interlinguístico ou translinguístico ? Como
escutá-lo no sujeito exilado? Como recebê-lo numa língua estrangeira?”.
Encontramos dentro deste vértice outros estudos relacionados, como as pesquisas
acerca das psicoterapias realizadas com intérpretes, quando o analista e o paciente não
dispõem de um idioma em comum, como ocorre bastante na clínica de Nathan (1986),
anteriormente citado.
No interessante artigo “Em que língua teria Édipo falado à Esfinge”, Kacelnik
(2010), inspirada neste tema, discorre sobre o assunto. Segundo a autora, a língua seria muitas
vezes a única herança dos exilados: representante da pátria, e muitas vezes, seu único fio
condutor até ela – quando não há, em casos extremos, outras possibilidades de contato. Como
um legado ou um patrimônio inviolável, diz a autora.
Segers (2009) observa que muitos migrantes se fariam excepcionalmente
talentosos para as línguas – solidamente ancorados em sua própria e na linguagem em geral -,
e que encontrariam rapidamente maneiras de se orientar numa língua estrangeira. Por outro
lado, outras vezes, o idioma de origem – dos pais – seria recusado aos filhos, como tentativa
de ‘ajudá-los’ a um novo enraizar-se, em uma nova língua, com a ilusão de apagar os
resquícios da outra.
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III.4 OS EXILADOS

Ao nos debruçarmos sobre o que se faz e se pesquisa hoje em dia a respeito das
Clínicas do Exílio, vimos que as práticas, os corpos teóricos sustentadores e suas respectivas
metodologias, divergem, mas a preocupação central parece se assemelhar. Ou seja: coloca no
cerne da questão, o sujeito deslocado no mundo externo, se assim chamarmos, e,
consequentemente, em seu mundo interno?
Tal qual nos disse Segers (2009), isso se dá quando o exílio externo se mescla ao
interno, de forma peculiar e particular. Ou - quando as fronteiras externas se mesclam às
internas, conforme dito anteriormente. Ainda de acordo com Segers, esta é uma situação
pensada, mas não o suficiente.
Conclui assim a autora – e nós, este capítulo:
O número de refugiados, pedidos de asilo e deslocados através do mundo se
situa entre 20 e 50 milhões de pessoas. A imprecisão está à medida do
desinteresse geral. (p.42, TDA)36

____________________
36

Le nombre de réfugiés, demandeurs d’asile et déplacés à travers le monde se situe entre 20 et 50
millions de personnes. L’imprécision est à la mesure du désintérêt général. (Segers, 2009, p.42).
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IV O MÉTODO

Em busca dos sujeitos para esta pesquisa, decidimos entrevistar pessoas que
tivessem vivido em outro(s) país(es), distinto(s) daquele(s) de sua origem, por pelo menos
dois anos.
O país de origem assim como o de destino não foram pré-determinados, partindo
do pressuposto de que a experiência do sujeito enquanto estrangeiro não estaria a priori
atrelada a nenhuma cultura específica nem de origem, nem de destino, mas ao trânsito entre
elas.
Porém, apesar desta não-determinação do país de origem ou de destino,
circunscrevemos o idioma: optamos por restringir que o idioma de origem (ou de grande
domínio por parte do sujeito entrevistado) fosse o Português, o Inglês, o Francês, ou o
Espanhol – idiomas de domínio da pesquisadora, com os quais poderia efetuar a entrevista ou
o questionário sem necessitar de tradutores/intérpretes37.
Assim, as entrevistas e o questionário desta pesquisa foram realizados no idioma
de origem do sujeito38 (todos os quatro idiomas mencionados foram utilizados). Tanto as
entrevistas quanto o questionário se encontram integralmente anexados a este trabalho. Os
trechos utilizados para a discussão no corpo do trabalho foram vertidos para o Português pela
pesquisadora.
Foram realizadas três entrevistas-piloto: duas no formato de entrevista pessoal, e
uma em forma de questionário escrito, enviado via email. Esta separação entre entrevista e
questionário se deu de acordo com o acesso ao sujeito: aqueles que residissem relativamente
próximos ao local da pesquisadora seriam entrevistados pessoalmente, aqueles que residissem
longe – como em outro país – seriam ‘entrevistados’ via e-mail.

____________________
37
Afora o Português – seu idioma de origem – a pesquisadora é formada nestes três outros idiomas
pela Organização das Nações Unidas (Genebra e Nova Iorque), além de utilizá-los praticamente
quotidianamente há aproximadamente vinte anos. Trata-se, portanto, de idiomas que lhe são de grande
familiaridade e que lhe permitem o recurso da entrevista diretamente no idioma dos sujeitos
entrevistados, dentre as quatro opções citadas. Os trechos teóricos de outros autores utilizados ao
longo deste trabalho foram vertidos para o Português e tiveram junto da citação as iniciais TDA:
Tradução da Autora.
38
No caso do questionário escrito, este foi realizado em Inglês com o sujeito ‘Mauli’, italiana de
origem, mas tão à vontade com o Inglês quanto com o Italiano, atualmente.
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Foram realizadas dez entrevistas ao todo: cinco pessoalmente, cinco via email.
Destas dez ao total, cinco permaneceram neste trabalho - das quais somente uma via email (as
quatro outras entrevistas foram realizadas pessoalmente).
Estas seleções - cinco dentre dez entrevistas realizadas, assim como, dentre as
cinco, somente uma via email – se deram por critério de riqueza de conteúdo: critério este
subjetivo e qualitativo39. Ou seja, a entrevista pessoal de modo geral, mostrou-se mais rica em
conteúdo e contato intersubjetivo entre o sujeito e a pesquisadora, do que a entrevista escrita.
O local onde estas entrevistas foram realizadas também não foi pré-determinado:
dependeria da alguns fatores do sujeito entrevistado (como disponibilidade). Assim,
considerando agora as cinco entrevistas utilizadas na fase seguinte desta pesquisa, duas foram
realizadas no consultório da pesquisadora; uma num encontro informal na residência de
amigos (em comum) do entrevistado e da pesquisadora; uma das entrevistas se deu em dois
locais distintos: por ter sido em duas etapas, a primeira foi realizada numa sala da
universidade, e a segunda em local público, porém reservado (restaurante); e o email foi
enviado ao sujeito residente fora do Brasil.
Também não foi pré-determinado o tempo de entrevista – dependeria a cada vez
do tempo em comum disponível da pesquisadora e do sujeito. Mas, duraram todas entre uma e
duas horas cada. Nenhuma outra categoria foi pré-determinada: como sexo, idade,
escolaridade, ou profissão.
A autora iniciou a busca aos sujeitos perguntando às pessoas de sua convivência –
amigos e colegas – se conheciam sujeitos nesta condição: estrangeiros residentes no Brasil há
pelo menos dois anos, ou estrangeiros residentes em outro país, por este mesmo tempo.
Inúmeras possibilidades surgiram. Dentre estas, a pesquisadora contatou alguns aos quais
explicou sua proposta, e, dentre os que se interessaram, combinou a entrevista, ou o envio do
e-mail. Priorizou aqueles com os quais tivesse tido nenhum ou muito pouco contato prévio.

____________________
39

Cabe mencionar que esta escolha não foi difícil. Curiosamente, os casos que permaneceram
mostraram-se muito ricos enquanto que, os que não permaneceram, nitidamente não o poderiam –
como no caso dos questionários seguintes nos quais por algum razão, muitas das respostas se
limitavam a ‘sim’ ou ‘não’, ou da entrevista que, por parte do sujeito, direcionou-a quase
exclusivamente a questões de trabalho/emprego. Uma das entrevistas posteriores, apesar de rica, não
foi utilizada por questões de sigilo.

43

Durante a fase piloto, a autora explicou aos sujeitos que se tratava de uma faseteste para verificação do método; que suas identidades permaneceriam permanentemente
ocultas: durante todo o tempo da pesquisa, e mesmo depois, por meio da utilização de um
nome fictício; e que o conteúdo da entrevista seria utilizado tão somente para o intuito desta
pesquisa e nenhum outro fim40.
Com os três sujeitos iniciais (fase piloto), a pesquisadora elaborou uma série de
perguntas abertas, que buscavam verificar o tema aqui proposto – tanto para os questionários,
quanto para as entrevistas. Estas perguntas se configuraram enquanto um questionário de
caráter semiaberto (cf. anexo). Além das perguntas – e ainda na fase piloto -, a pesquisadora
selecionou quatro palavras para que o entrevistado dissesse – ou escrevesse, no caso do
questionário - qualquer coisa que quisesse a respeito: lar, pátria, mãe, e língua materna.
Esta escolha se deu por estas palavras se remeterem a temas – ideias – que lhe
pareceram, à pesquisadora, concentrar aspectos da experiência de ‘ser estrangeiro’: lar, pátria,
e língua materna; assim como palavras que remetem à origem do sujeito, segundo a
compreensão da pesquisadora.
Assim, aparentemente a palavra ‘mãe’ não estaria relacionada ao tema ser
estrangeiro, mas estaria possivelmente relacionada com nossa primeira hipótese – a lembrar,
a de que a qualidade da inserção do sujeito na Cultura (esta, ‘a grande Cultura como um
todo’), reescreveria de alguma forma ou, calcaria em algum aspecto, a reinserção deste sujeito
numa ‘nova cultura’. Estas palavras se mostraram, de fato (na fase piloto), fomentadoras de
associações e falas por parte dos entrevistados.
Já na fase seguinte, a pesquisadora optou por eliminar as perguntas elaboradas a
priori, propondo ao sujeito que ‘Falasse de sua experiência enquanto estrangeiro,
livremente’. Ao longo da entrevista, fazia pequenas pontuações ou perguntas complementares,
caso a caso. As palavras continuaram a ser utilizadas em alguns casos.
A pesquisadora decidiu prosseguir desta forma após as entrevistas-piloto, por
verificar que as perguntas de certa forma eram desnecessárias, uma vez que todas elas se
remetiam à experiência do entrevistado “enquanto estrangeiro”, e que este conteúdo poderia
ser acessado por ele mesmo, sem a necessidade de ‘lhe perguntar’ ou interromper – o que às
vezes parecia remetê-lo a um discurso mais racional.

____________________
40

Condições estas articuladas pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, tal qual previsto pelo
Comitê de Ética desta Universidade, assinado por cada sujeito entrevistado nesta pesquisa (cf. anexo).
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Esta nova proposta pareceu bastar para desencadear a fala aberta dos sujeitos
seguintes, nas entrevistas.
Contudo, no formato ‘questionário escrito’ as perguntas permaneceram, ainda que
em menor número. Porém, nenhum dos questionários da fase posterior foi utilizado no
trabalho (somente o primeiro questionário escrito realizado ainda durante a fase-piloto
permaneceu - conforme mencionado anteriormente).
As entrevistas ao vivo foram gravadas e posteriormente transcritas, em seu idioma
original (cf. anexos). Num próximo momento, a pesquisadora selecionou trechos destes
conteúdos, por critérios novamente qualitativos e subjetivos, para a articulação do tema aqui
proposto.
Estes conteúdos selecionados foram pensados e descritos em busca de uma
possível compreensão e articulação com a teoria psicanalítica, em relação aos movimentos
migratórios destes sujeitos, que não se encontravam no enquadre de um consultório.

IV.1 O DESAFIO DO MÉTODO

O grande desafio metodológico desta pesquisa iniciou-se na fase seguinte.
Encontrar os sujeitos, realizar as entrevistas, traduzi-las, configurou-se de certa forma, como a
antessala deste trabalho.
Como sabemos, Psicanálise denomina um tripé: Teoria, Método, e Prática (a
práxis, pautada pela técnica). Inicia-se um processo analítico a partir da demanda de um
sujeito: condição sine qua non. Assim, faz-se importante ressaltar que este trabalho se insere
num recorte próprio do fazer psicanalítico. Uma vez que não houve uma demanda inicial por
parte dos sujeitos, não houve um setting ou enquadre analíticos totais, não houve, tampouco,
uma relação clínica transferencial minimamente instaurada, entre os sujeitos desta pesquisa, e
a pesquisadora. Houve, certamente, a transferência que se dá em qualquer encontro humano,
assim como a transferência sobre a linguagem de cada e todo sujeito da fala (cf. Figueiredo
cita Green, 2005)41.

____________________
41

Comunicação verbal em aula, PUC-SP, Pós-Gradução em Psicologia Clínica, Núcleo Método
Psicanalítico e Formações da Cultura, 1º. semestre 2011 a 1º. Semestre 2013.
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Não houve uma demanda inicial: ou seja, a pesquisadora procurou os sujeitos
desta pesquisa, propôs-lhes o tema, e pediu que falassem a respeito. Ora, poderíamos até
mesmo argumentar que estes movimentos são, em essência, antipsicanalíticos.
Assim o desafio foi lidar com estas condições que parecem não vir a favor do
psicanalista-pesquisador, para que, uma vez que atípicas do âmbito psicanalítico clínico, não
se configurassem numa psicanálise silvestre - o que vem a ser, provavelmente, o pior que
possa ocorrer a uma prática psicanalítica.
No entanto, ainda que estas características aqui faltantes sejam as da clínica do
fazer psicanalítico total, não impedem que, de um outro lugar em princípio parcialmente
configurado tal qual uma entrevista fora do consultório e do enquadre clínico, possam emergir
subsídios para uma escuta e um olhar psicanalíticos, com os quais, mais adiante, um trabalho
possa ser feito. Assim como em nossa pesquisa.
Vale ressaltar que, apesar de não ter havido uma demanda inicial por parte destes
sujeitos, se é verdade que ‘é com a oferta que se cria a demanda’, assim pareceu ter sido de
fato. Um dos sujeitos procurados, antes mesmo de vir ao encontro proposto para a entrevista,
mencionou: “Quando você me procurou, eu senti que esta pesquisa, era sobre mim”.
Assim como este, cada um dos sujeitos entrevistados que permaneceu neste
trabalho (a lembrar, cinco de dez), ‘criou’ o lugar que, uma vez convidado, veio a ocupar. Um
pouco como o dito popular, a demanda parece ter sido então gerada ou, melhor, despertada,
pela oferta.
O intuito não foi o de realizar uma ‘psicanálise destes sujeitos’ – estaríamos
fadados ao fracasso técnico e ético desde o primeiro instante: como dito, os pilares para tal
feitura não estavam lá. Mas foi, em suma, o de, a partir do contato com os conteúdos
provindos destes ‘sujeitos estrangeiros’ (tal qual explicitado anteriormente), pensar alguns
aspectos do tema proposto, pautados pela teoria psicanalítica, de forma ampla e específica.
Ampla, pois a ‘Psicanálise do Estrangeiro’ se assim chamarmos, tem suas diversas vertentes,
como vimos no capítulo o Estrangeiro; e específica, pois se trata aqui de cinco sujeitos, cinco
indivíduos particulares.
Servimo-nos de seus relatos, um pouco como ‘relatos de viagens’, transformados
em algo como vinhetas clínicas, para a fomentação – e fermentação - deste trabalho. Para um
livre sonhar esses sujeitos, em diálogo com o tema que aqui tanto nos interessa.
Uma vez que não havia um processo psicanalítico instalado, não podemos afirmar
nada a respeito destes sujeitos que, cordialmente, participaram à nossa pesquisa. Não
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podemos saber qual a sua verdade. Isto demandaria um processo psicanalítico adequado
(calcado no método investigativo psicanalítico apoiado sobre um acordo de ambas as pessoas
envolvidas – analista e analisando – através de sessões psicanalíticas regulares).
Podemos somente – o que fizemos – pedir-lhes permissão para inspirarmo-nos em
suas experiências, como fragmentos ou peças de um puzzle maior, para um livre exercício do
pensamento que tentaremos formar. Ou seja, permissão para pensarmos acerca de seus relatos,
informados pela teoria psicanalítica, com práxis e método circunscritos. Um laissez-passer
que pretendemos utilizar com a responsabilidade que tal liberdade nos concede.
Diante de tal desafio, como dissemos anteriormente, sonhamos suas histórias.
Como quem lê um livro de cabeceira, antes de dormir-se e sonha com aquilo que leu. É isto
que, pedimos ao leitor, leve em consideração ao entrar em contato com o capítulo Os sujeitos
desta pesquisa.
“A interpretação vai até onde ela se cala. O inconsciente é incognoscível”,
relembrou-nos Figueiredo42. Apesar da tentativa não ter sido a de interpretar, uma vez que
não tínhamos o outro da transferência para o suporte da interpretação, iremos pensá-los. Mas
este pensamento irá até o cais, o porto, de cada um destes sujeitos. A terra, ela, nos restará por
ora, desconhecida.

____________________
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IV.2 A PESQUISA EM PSICANÁLISE – NOS BASTIDORES DESTA
PESQUISA43

“O psicanalista é, ao mesmo tempo, clínico, pesquisador e pensador da psicanálise. Em
seu trabalho ele sonha, pensa e manifesta ou publica seu pensamento, mesmo que essa publicação
seja dirigida apenas a si mesmo e ao paciente.”
(Cassorla, 2012)

A discussão e problematização deste tema - a pesquisa em psicanálise - não são de
agora. Porém, parece-nos, encontram-se longe de esgotadas. E talvez jamais o serão – e assim
esperamos -, pela própria natureza da pesquisa assim como da psicanálise: corpos em
movimento de expansão e especificidade concomitantes.
Em local privilegiado que é a academia para pensar estas questões, apresentamos
aqui breves passagens acerca do assunto que tiveram papel importante não somente na
construção desta pesquisa, assim como – e talvez prioritariamente – na construção da
pesquisadora, neste processo.
Nunca é demais lembrar que a psicanálise – teoria, técnica e método - surgiu
enquanto fruto do espírito fundamentalmente investigativo e curioso, no sentido
epistemológico da palavra, de Freud.

Sua insatisfação com as histéricas ‘que não se

curavam’, levou-o longe, como sabemos. Mais precisamente, à sua obra de 23 volumes,
inúmeras correspondências, conferências, e outros tantos ecos de sua busca, dos quais muitos
não se quantificam. Pois, para além dos números, refletem, amiúde, transformação.
Voltaremos a este tema num instante.
Esta pesquisa, que consideramos de tipo exploratório e de cunho clínico, diria
também respeito a um campo analítico? Consideramos que sim. Não um campo do fazer
psicanalítico total, uma vez que nenhuma análise estava em curso com os sujeitos
entrevistados desta pesquisa, como dissemos anteriormente – a lembrar, não havia uma
relação transferencial instalada, tampouco um setting analítico completo. Porém, no campo
que se configurou entre os sujeitos e a pesquisadora, a escuta era clínica, e o campo, ainda que
parcial, analítico. Diz-nos Figueiredo, “Há psicanálise onde houver, em primeiro lugar, uma
escuta analítica” (2011, A Situação analisante e suas variedades, grifo nosso).
____________________
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Durante o ano acadêmico de 2012, ano que fez parte da realização desta pesquisa, as aulas na PósGradução em Psicologia Clínica, Núcleo Método Psicanalítico e Formações de Cultura, ministradas
pelo prof. Luis Claudio Figueiredo, tiveram como tema, “A Pesquisa Clínica com o Método
Psicanalítico”.
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De outra parte, ainda que não houvesse uma relação de transferência instaurada
entre a pesquisadora e os sujeitos, a transferência sobre a linguagem como processo
intrapsíquico (cf. Figueiredo cita Green, 2005) ou ‘a transferência com t minúsculo’ (cf.
Figueiredo cita Bollas, 2007) 44, faz-se presente na fala de todo sujeito, e de nossos sujeitos
(desta pesquisa), inclusive.
Apoiando-nos ainda em Laplanche (1987) para exploramos melhor esta ideia,
citamos:
Nossa pergunta de início seria a seguinte: há uma relação interhumana
especificamente
analítica?
Como
uma
relação
especificamente analítica se define em relação às situações,
simplesmente, da vida quotidiana? E se nos perguntamos isto, nos
damos conta que nada serve de enumerarmos nossa lista precedente,
porque a relação da fala, as transferências, ou mesmo as
interpretações, isso existe na vida cotidiana, isso existe historicamente
antes da análise, isso existe fora da análise. E enquanto tal, nenhum
desses elementos, sem mais precisão, não é específico da análise.
(Laplanche, p.12-13, TDA)45.

O autor se refere ao fato de que vários dos elementos que compõem o campo
analítico, precedem, na verdade, a situação analítica. Nossa situação não era ‘da vida
quotidiana’ tal qual citada por Laplanche, porém, encontrava-se fora do processo da análise,
que se dá no contexto do consultório. Sem, no entanto, deixar de implicar, no campo
intersubjetivo que se criou entre a pesquisadora e os sujeitos, a relação da palavra, uma
relação de transferência, e mesmo, de interpretação e, poderíamos pensar, transformação.
Certamente, com as reservas que o contexto apresentou.
O que isto significa? Que a escuta que lhes foi de encontro, por parte da
pesquisadora, foi uma escuta clínica ou analítica, informada pela teoria psicanalítica para
ferramenta de compreensão e eventual articulação.

____________________
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Notre question de départ serait la suivante : y a-t-il une relation interhumaine spécifiquement
analytique ? Comment une relation spécifiquement analytique se définit-elle par rapport aux
situations et aux relations, tout sijmplement, de la vie quotidienne ? Et si l’on pose cette question, on
s’aperçoit que rien ne sert de réénumérer notre liste précédente, parque la relation de parole, les
transferts, ou même les interprétations, ça existe dans la vie quotidienne, ça a existé historiquement
avant l’analyse, ça existe en dehors de l’analyse. Et tant que tel, aucun de ces éléments, sans plus de
précision, n’est spécifique de l’analyse. (Laplanche, Problématiques V, Le Baquet – Transcendance
du Transfert, 1987/1998, p.12-13).
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Significa ainda que, o objeto de interesse – do foco desta escuta – não era a
história factícia destes sujeitos, viajantes pelo mundo. Não que suas histórias não fossem
interessantes – muito ao contrário. Mas não eram necessariamente o foco da escuta. Isto quer
dizer, o foco era a busca do inconsciente, para além das palavras. Inconsciente enquanto
instância; processos inconscientes, dinâmica inconsciente (intra e intersubjetiva) e
transferência sobre a palavra.
Mas, poderíamos nos perguntar - uma vez que o enquadre não era o clínico, e o
processo não era contínuo, como isto se deu afinal?
Encontramos, nas palavras de Roussillon que seguem, algo que vem de encontro à
nossa experiência: diante destes sujeitos, fora do enquadre habitual do consultório, mas,
ainda assim, escutando-os e buscando a riqueza do psíquico particular, tal qual uma escuta ‘ao
pé do chevet’ (cabeceira) – como seria com o paciente deitado sobre o divã. Segue o autor:
Se quisermos preservar o referencial e a ideia de estarmos ‘à cabeceira’ do
paciente é necessário então precisar que a prática clínica é uma prática ‘à
cabeceira do funcionamento psíquico’, ou ainda, ‘à cabeceira da vida
psíquica’ do sujeito humano, e é por isso que nós o nomearemos ‘o sujeito’,
assim insistimos aqui também sobre o fato de que ele não é ‘passivo’, nem
‘paciente’. (...) Aquele que o clínico encontra não é um ‘doente’, é um
‘sujeito’, não é um outro, um estrangeiro, é um ‘semelhante’, e, isto,
mesmo se ele é ‘outro sujeito’ (...). Estas formulações enfatizam uma
‘singularidade’ do sujeito encontrado, o caráter único e específico do
encontro. (Roussillon, 2012, TDA, p.19-20, grifos nossos) 46.

Em nossa pesquisa, nossa experiência além do consultório parece ter se
assemelhado muito às palavras de Roussillon acima descritas. Que fosse à mesa do
restaurante (como no caso de Michel), ou em casa de terceiros (como no caso de Raul), o
lugar da escuta, ‘ao pé do psiquismo’, pareceu não ter sido prejudicada. Em outras palavras, o
lugar da escuta, deslocou-se - tão somente.

____________________
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Si l’on veut garder le repère premier et l’idée d’être « au chevet », il faut alors préciser que la
pratique clinique est une pratique « au chevet du fonctionnement psychique », ou encore « au chevet
de la vie psychique » du sujet humain, c’est pourquoi nous le nommerons « le sujet », on insiste ici
aussi ainsi sur le fait qu’il n’est pas « passif », pas « patient ». La clinique n’inscrit alors pas
d’emblée son identité dans la rencontre avec la pathologie ni avec la psychopathologie, mais dans une
attention portée aux processus psychiques du sujet humain, portée à sa réalité et à sa vie psychique.
Celui que le clinicien rencontre n’est pas un « malade », c’est un « sujet », ce n’est pas un autre, un
étranger, c’est un « semblable », et ceci même s’il est aussi « autre-sujet », potentiellement sujet
autre. Ces formulations mettent l’accent sur une « singularité » du sujet rencontré, sur le caractère
unique et spécifique de la rencontre. (Roussillon, 2012, p.19-20).

50

Por outro lado, diz-nos Figueiredo, a respeito do lugar ético – de ethos – e técnico
que ocupa o pesquisador/analista, ao longo de seu trabalho.

Há nos escritos de Freud, uma importante e já antiga consideração: estas
duas atitudes – clínico e pesquisador – não coincidem plenamente e podem
mesmo entrar em choque, tal como se lê nos Conselhos de 1912 (...) a
técnica que serve ao segundo se contrapõe até certo ponto à primeira.
(Figueiredo cita Freud, 1912, p 114).

Ou seja, pode haver conflitos ou embates (técnicos ou éticos) ao longo do trabalho
de pesquisa do psicanalista, que deverão sempre ser levados em conta. É o que tentaremos
ilustrar adiante, com a experiência desta pesquisa. Consideramos igualmente interessante
exemplificar, ainda em relação a esta pesquisa: 1) como se deu a construção do lugar da
pesquisadora – concomitante ao da analista -, ao longo do processo, uma vez que não se
encontravam estabelecidos a priori; 2) os momentos de dificuldade da pesquisadora-analista
(embate técnico-ético citado acima), para que o campo analítico de sua pesquisa, tal qual
propunha, se mantivesse.
Ressaltemos os momentos mais significativos correlacionados:

1. Quando se deparou na primeira entrevista (que se deu com o sujeito ‘Raul’),
com um enquadre que não se assemelhava em nada ao habitual, pois transcendia o espaço do
consultório em todos os sentidos: setting e/ou enquadre habituais; as pessoas neles inseridos;
a falta de contrato entre analista e paciente. Além de fazer parte deste encontro entre
pesquisadora e sujeito, diversos outros elementos: objetos e outras pessoas presentes, e suas
subjetividades implicadas. Resultando em sentimentos/sensações em relação ao encontro com
estes outros todos presentes, por parte da pesquisadora, que tiveram que ser pensados,
ademais dos conteúdos do sujeito entrevistado.
Necessitou, assim, apoiar-se em seu setting analítico internalizado (ou ainda,
enquadre interno), para a manutenção do trabalho que buscou realizar: ou seja, ainda que
aquele fosse outro local de trabalho, apoiou-se em sua escuta, seu lugar ético-analítico, a
assimetria de posições (lugar interno daquele que se debruça - via a escuta - sobre o sujeito
que fala de si), ferramentas estas de trabalho das quais dispõem o psicanalista, para que
pudesse ocupar um lugar fora do consultório (em ocasiões necessárias, tal qual o desta
pesquisa). Assim, apesar do desafio do ‘ambiente’ (interno e externo), a pesquisadora
considera ter podido manter o lugar da escuta ao pé do chevet (cf. Roussillon, 2012); ou da
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escuta analítica (cf. Figueiredo, 2011), nos diferentes locais de trabalho que ocupou ao longo
desta pesquisa.

2. Quando, em contrapartida, de contato com o material provindo via questionário
– do sujeito ‘Mauli’ – a pesquisadora se encontrou desprovida das manifestações típicas do
sujeito no ambiente clínico: a voz, os gestos, o ritmo da fala, os silêncios – ou seja, a presença
do sujeito no enquadre, assim como de sua própria presença – da analista/pesquisadora - no
enquadre, sendo retirado, assim, o jogo intersubjetivo (consciente e inconsciente), de campo,
viu-se numa situação quase oposta à anterior. Neste caso, pôde contar somente com o que as
palavras escritas lhe diziam e lhe causavam, no instante de contato com elas, e nas
articulações possíveis entre elas e a teoria psicanalítica da qual dispunha, num momento
posterior.

3. No caso de ‘Michel’, ao acreditar esquecer o gravador, a pesquisadora
compreendeu-se em conflito de lugares. Incômodo este que acreditou primeiramente ter
ocorrido devido à suposta hiper-racionalização de seu sujeito, mas que se revelou,
posteriormente, enquanto sua própria dificuldade em escutá-lo, com um gravador ao lado e
nos parâmetros oferecidos.

‘Michel’, por outro lado, foi a última entrevista realizada. Este momento do
percurso lhe possibilitou pensar sobre o que se passava e dar-se conta que se encontrava
ocupando um lugar diferente do que ocupara no início, antes de realizar as entrevistas
anteriores. Algum caminho havia percorrido enquanto pesquisadora e enquanto analistapesquisadora. Ou seja, neste momento um pouco mais avançado do percurso, parece ter
ocupado este lugar da analista-pesquisadora de forma mais coesa: sobre essa poltrona
estendida mas também, estrangeira, em cada uma das entrevistas (uma vez que a cada vez,
eram os primeiros contatos com o sujeito). Havia que construir o seu novo lugar de escuta,
como das outras vezes. Mas o que parece ter sido diferente desta vez, foi que, ao sentir-se
encontrando ‘melhor’ seu lugar nesta poltrona estendida para fora do consultório, pôde sentirse mais livre do aparato técnico para a pesquisa, o gravador.

A ‘poltrona’ havia tomado, pareceu, um pouco mais a sua forma: como a poltrona
própria do consultório. Um registro mais familiar, mais conhecido – ou, menos estrangeiro.
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Com o preço, claro, que teve que ser pago pela ‘porção pesquisadora’ (que não pôde gravar o
relato).
Falávamos antes, de transformação – termo que nos remete a outro aspecto
importante da pesquisa nesta disciplina. Conforme as aulas ministradas, e, apoiado em
Habermas (1965), Figueiredo nos disse47:
(...) produzem-se efeitos, mas não no sentido da aplicação da ciência com
finalidades de previsão e controle, ou pela mediação de uma tecnologia (...).
Usam-se também interpretações, mas não reduzidas à sua função
comunicacional (...). Seriam práticas teóricas sui generis e os saberes que
elas formam são intrinsecamente fundados e endereçados aos processos de
transformação.

Voltando ainda nosso olhar a esta pesquisa, propomos vislumbrar algo da ordem
da transformação, vivido por Michel. Do lugar de nômade, daquele que coleta experiências e
pensa no próximo lugar a habitar, ao que – nos pareceu - volta este movimento, para dentro
de si. O próximo lugar a habitar, seria aquele próprio, deixado lá atrás. A construção da
possibilidade de retorno àquele lugar irretornável: a própria casa. O contato novamente com a
origem, em suas palavras, ‘onde tudo começou’.
Certamente a base - o solo para o emergir deste movimento – é dele próprio. Já
encontrava-se nele, em terreno fecundo. Talvez o contato com uma escuta que manteve-se
reservada diante de sua fala, pôde fazê-lo revolver a terra deste lugar. Fazendo brotar em si,
uma outra escolha. Possivelmente outro fator poderia tê-lo feito desencadear o mesmo
processo. Mas neste caso, o fator parece ter sido o encontro para a entrevista, conforme
veremos melhor no capítulo Os Sujeitos Estrangeiros desta pesquisa, a seguir.
A menção ao sujeito Michel acima vem neste momento ilustrar que, apesar da
restrição da técnica neste contexto de pesquisa com o método psicanalítico, algo significativo,
em nosso ponto de vista, parece ter se comprovado possível de ser realizado.

____________________
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V. OS ESTRANGEIROS DESTA PESQUISA

Conforme mencionado no capítulo Método, o que se segue trata de um livre
sonhar os sujeitos entrevistados desta pesquisa. Ou seja, a partir da escuta de seus relatos,
fizemos nossas associações e articulações, pautados pela teoria psicanalítica.
Quando a autora fala sobre o que nela suscitaram estes sujeitos, não se refere à
contratransferência – uma vez que não havia uma transferência clínica instalada, e por
consequente, tampouco uma situação analisante. Porém, nem por isto deixou de ocupar um
lugar em contraposição a estes sujeitos, com uma escuta específica e, neste lugar, existir,
pensar e sentir. A autora fala a partir deste lugar.
Estes pensamentos – associações e articulações aqui expostos, a respeito dos
sujeitos desta pesquisa – cumprem um papel muito à margem ou ainda, muito distante
daqueles que buscam ‘validações teóricas’. Servem-nos, antes de tudo, enquanto material
relativamente livre para reflexão. Trata-se de encontros reais com sujeitos reais mas que, neste
momento, devem ser tomados virtualmente como fictícios. Isto, devido ao fato de, conforme
falamos no subcapítulo “Pesquisa em Psicanálise e esta Pesquisa”, não termos aqui a
continuidade de acesso a estes sujeitos, o que permitiria a construção e configuração de
estudos de caso clinica e teoricamente fundamentados.
Tomemo-los, pois, como simples gatilhos para exercícios de reflexão, sobre a
pauta do tema em discussão.
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V.1 LAURA - FRANCESA - 25 ANOS
“A medalha nos seus verso e reverso nos mostraria que a cada vez que alguém me
aparece como outro, uma “parte” ou “partes” deste alguém já estão fazendo ou fizeram o seu
trabalho matricial, ou seja, já estão presentes como o “meu” mundo,
como o “meu” código de interpretação”.
L.C. Figueiredo

Laura me foi indicada como possível sujeito desta pesquisa por uma colega da
Pós-Graduação. Primeiramente enviei a Laura um email, depois nos falamos por telefone,
para combinarmos o dia/horário da entrevista. Laura, logo de início, se prontificou a
participar.
Laura é uma bonita jovem nascida no interior da França, próximo a Paris. No
momento de nosso encontro, residia no Brasil há um pouco mais de um ano e se encontrava
fora de seu país há aproximadamente quatro anos. A entrevista se deu na língua materna de
Laura (Francês) durante aproximadamente duas horas, em meu consultório. Laura falava
‘livremente’ (sem limite de extensão e da forma que desejasse), conforme combinado.
Laura conta que sua mãe é psicóloga, também francesa. Seu pai é argentino,
exilado na França há muitos anos – desde antes de Laura nascer. Laura disse ter tido pouco
contato com a cultura de seu pai. Ele não falava sua própria língua em casa, nem muito sobre
sua origem, disse Laura. Aos 17 anos, Laura buscou estudos sobre a cultura latino-americana
em Paris, mudando-se então para lá. Mudança esta que a fez sentir-se, conforme contará a
seguir, ‘desenraizada’. Para ela, foi esta “a primeira vez em que se sentiu estrangeira”. Tanto
quando estava em Paris, conta, nos períodos de estudos, como quando voltava para sua cidade
natal, no interior da França – que já lhe parecia também, ‘estranha’.
Depois de dois anos, aos 19 anos de idade, Laura partiu para uma breve estada de
seis meses na Espanha e, aos 22, para a Argentina, onde ficou por três anos. Lá encontrou L.,
brasileiro, com quem veio a se casar posteriormente no Brasil, onde vivem agora há pouco
mais de seis meses. Laura, apesar de ter estado em outros países antes, diz acabar de viver um
período de grande inquietude e estranhamento desta vez, nesta nova cultura, a brasileira.

PASSAGENS:
“Bem de início eu saí de Reims para Paris... É curioso. Na verdade, agora que
falo, eu vejo minha passagem de Reims a Paris, como um verdadeiro
‘desenraizamento’... foi realmente um ‘desprendimento’... deixei os amigos, a
família... quando voltava alguns finais de semana, sentia que ‘não era mais de
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lá’. Por outro lado, em Paris, também não me sentia à vontade. A cidade
grande, cinza, um pouco impessoal, me era hostil... E eu tinha dificuldade em
fazer novos amigos, em ‘encontrar as coisas’. Sentia-me desenraizada em
ambas as cidades.”

Laura, de início, parece ter uma espécie de breve insight ao contar – e se
escutar – sobre seu primeiro movimento para fora de casa, ao se dar conta que seu primeiro
‘desenraizamento’, foi ao sair de sua cidade natal, em direção à capital.
Poderíamos talvez pensar, também já de início e como eixo norteador – e,
novamente, como um livre pensar de nossa parte, uma vez que Laura não estava em análise -,
que Laura se defronta com aspectos dentro de si mesma, quando fala deste desconforto, ao se
mudar. “Aspectos cinzas, hostis, um pouco impessoais...”. “Encontrar as coisas”:
possivelmente, a coesão dos objetos internos, próprios a Laura, projetados ‘no mundo lá de
fora’ – em Paris. Laura parece contar ir ao encontro de coisas estrangeiras, nela própria.
Laura continua seu relato:

“E os outros me mostravam isto, ao me apontarem meu ‘sotaque do interior’,
quando eu estava em Paris, e ‘meu sotaque parisiense’, quando eu estava no
interior”.

Parece começar a falar de referenciais. Seu “sotaque do interior” x “que não é do
interior”, faz-nos pensar em ‘pares opostos’: familiar/estranho, eu/o outro ou seja, à própria
questão do estrangeiro.
Laura prossegue contando que em Paris ‘chegavam grupos de estrangeiros’,
como colombianos, e ‘todo um grupo de compatriotas’ lhes aguardava. Iam viver na casa de
amigos, conhecidos, ou simplesmente conterrâneos, que lhes acolhiam e de certa forma, os
protegiam. “Uma rede”, disse Laura.

“Quando se vem do interior do próprio país, como eu, as coisas não se passam
assim... uma vez que Paris é diferente de qualquer outra cidade francesa... e onde
não temos a desculpa de sermos estrangeiros, uma vez que somos franceses. Só
que do interior!”
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Prosseguindo pelo caminho do nosso livre sonhar o mundo subjetivo de Laura,
esta parecia dizer sentir falta ‘de uma rede protetora’, assim como os chilenos “tinham” – ao
menos, em seu imaginário. Parecia dizer que ela não dispunha, dessa mesma ‘rede protetora’.
Pensando com a psicanálise, poderíamos aludir a uma rede interna (objetos internos coesos e
suficientemente ligados) que a protegesse.

“Eu tinha esta sensação de rejeição... de que lá não era meu lugar. E demorou
para eu tomar a decisão de partir. Eu era bastante jovem, estava na Sorbonne,
estudando a cultura latino-americana. Meu pai é argentino... Talvez um pouco
para compreendê-lo, ele, sua família... era bastante angustiante, em realidade. A
gente ia de vez em quando visitar a família... Então tinha sempre essa espécie de
‘mundo a parte’, lá... Eu... meu pai não nos ensinou o Espanhol, por exemplo. Eu
tive que me virar para aprendê-lo”.

Teve que ‘se virar’ para construir sua identidade de forma, talvez, mais coesa.
Para tentar juntar as partes de sua origem, de sua própria história. A rejeição, seguindo nossa
linha de compreensão, não era de Paris. Era o que sentia, novamente, internamente. Ao falar
aqui da distância que sentia em relação a uma ‘parte de sua família’: uma parte dentro de si,
representada pela figura da família de seu pai argentino. Uma família que visitavam
esporadicamente, da qual ela sabia pouco... e cuja língua não falava. Essa raiz, ela parecia
dizer/sentir, não ter, ou, ‘tê-la longe’.
Ela parte, então, em busca desta raiz, que parecia representar o pai, mas, em nossa
hipótese, em última análise, possivelmente como extensão da mãe. Veremos melhor mais
adiante.
Sua primeira saída de seu país, sozinha, se deu em direção à Espanha. Perguntolhe como havia saído da França. Como havia se dado, esta partida.
Laura responde que, “jogava garrafas ao mar”... O que de início aparenta ser um
clichê, se revelará de profunda singularidade. Explica que, na primeira noite, após ter chegado
à Espanha, andou em direção ao mar, colocou sua mala ao chão... olhava a lua, e derrubou
uma espécie de ‘lágrima de excitação e de inquietude’, por estar só. Disse ser esta uma
lembrança marcante para ela, uma vez fora de seu país. De solidão. “Poderia estar em
qualquer lugar... aqui ou ali... não importa. Eu entendi que estava só.”
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Poderíamos pensar, figurativamente, e ainda como exercício de reflexão, que
quem joga garrafas ao mar, geralmente, encontra-se náufrago, ilhado. Jogar garrafas ao mar
pode ilustrar uma tentativa de contato... aqui, com o mar-mãe. Em francês, palavras
homófonas: la mer, la mère. Ou, em outras palavras, a tentativa de um contato ou,
acolhimento, de algo que poderia em algum aspecto, naquele momento de Laura – que
compreendia-se só – com este “mar-mãe”, enquanto representante de conteúdos mais
profundos, íntimos, pessoais.
Sentir-se só, revela a particularidade do lugar que ocupamos no mundo.
Laura repetirá a palavra mer assim como a palavra mère algumas vezes ao longo
de sua entrevista. Intuí que alguma importância teriam, estas palavras, em seu mundo interno,
subjetivo, psíquico.
Dois anos mais tarde, partiu então em direção à Argentina. ‘Foi como reencontrar
algo de mim mesma’. Diz ela: “(...) como se tivesse, de alguma forma, voltado para casa”.
Possivelmente, por chegar ao lugar ‘lá fora’ (a Argentina), representante do lugar
dentro dela distanciado, misterioso: o lugar ‘um pouco à parte’, de seu pai, e da família de
seu pai.
Lá ficou por mais tempo que havia planejado. “Fui ficando...”. Conhecendo as
pessoas, aperfeiçoando a língua, diz ela. Ao final, conheceu L., jovem brasileiro, e passaram a
namorar. Laura vem então ao Brasil, para viver com L., com quem decide se casar pouco
tempo depois.
Contudo, saindo da Argentina, com L., Laura decide passar duas semanas pela
França. Para ver sua família, seus amigos, apresentar L., e ‘ver como as coisas estavam’.
‘Nada ou pouco havia mudado’, diz ela. ‘A situação difícil que havia lá antes,
continuava’.
Laura conta que quando partiu para a Argentina, havia anos e anos que ‘viviam
esta situação... do... estado de saúde deles”, de seus pais, ela diz, um pouco hesitante. Desde
que tinham se separado – quando Laura tinha 6 anos de idade – cada um de seu lado, disse
ela, ‘começou a ter problemas de alcoolismo. E se isolaram. E também problemas de
dinheiro...’.
Antes de ir para a Argentina, Laura quis passar um mês ou dois com eles, em sua
cidade natal. Depois, já na Argentina, havia ‘escutado rumores de que as coisas estariam
melhores’ – o que a levou de volta à França, ‘para verificar’, como disse antes. Mas que de
fato, ‘nada havia mudado’...

e ‘viu a que ponto tudo estava difícil’. E, quando lá retorna,
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cinco anos mais tarde, reencontra a casa de sua infância, ‘agora ainda mais difícil de ser
habitada’.
Laura parece nos falar acima, possivelmente, de um divisor de águas: a separação
de seus pais. Não pelo fato em si (que poderia ou não se configurar enquanto traumático),
mas pelo marco que Laura lhe atribui: desde aquele momento, a vida não foi mais a mesma. A
partir de então, o mundo, de certa forma, se despedaçou: o alcoolismo de ambos os pais, os
problemas de dinheiro, o isolamento. A perda da casa de sua infância.

“(...) eu me sentia culpada... mas... sabendo que eu não poderia mudar esta
situação, decidi partir... deixando isso tudo para trás. No começo fiquei bem mal,
sem nada a fazer... Depois meu pai veio à Argentina, ver sua família e me ver, e
ele estava num estado terrível... E eu me disse que nunca mais, nunca mais essa
situação aí me atingiria... essa casa, da infância... eu vi que efeito ela podia ter
sobre mim! Essa casa que antes havia sido uma parte normal, da minha vida....”

Laura parece aludir à dor da ruptura, da perda de um ‘período normal de sua vida’
– representado pela casa da infância -, que agora, já não era mais assim. Laura conta então
chegar ao Brasil, ‘sob o efeito’ deste fato diz ela, para viver com seu futuro marido.
Conclui ‘não ter saído para ir até outro lugar’. Saiu, para deixar algo para trás,
completa. Laura retorna à fala de sua vinda ao Brasil. Diz:
“O sonho romântico, o país que faz sonhar os outros...”, traz-lhe no entanto, em
suas palavras, um sentimento inquietante. Diz que a vinda ao Brasil havia sido ‘a mais difícil,
como país estrangeiro’.

“(...)é somente um ano mais tarde, que eu entendi o que eu tinha feito. Que eu
tinha decidido me colocar assim: chegar aqui sem projeto, sem visto... sem falar a
língua. Na casa de meus sogros. Eu entendi que escolha havia feito!”.
Estranha sua própria escolha, porque talvez inconsciente.

O que lhe parece

conscientemente ‘ruim’, talvez não o fosse de tudo. Veremos mais adiante.

“(...) acho que chegar a um país estrangeiro, realmente, é isso. Chegar a um país
estranho. Completamente diferente. E eu acho que eu não queria, na verdade...
chegar a um lugar onde eu não conhecesse nada... onde nem tivesse vontade

de
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fazer um esforço para me aproximar de tudo isso... de aprender a língua. (Um
lugar onde) sou sempre um pouco ‘esquisita’ e desajeitada... ignorante...
dependente... Eu não tinha feito esta escolha, na verdade. Enfim, não
conscientemente!”.

Diz, a respeito de sua chegada ao Brasil:

“De repente, não tendo uma vida normal, eu não tinha tempo de fazer as coisas
que geralmente se faz quando se chega a um país estrangeiro: descobrir a cidade,
aprender a língua... eu, não tinha nada para fazer e não tinha energia, então, nem
sabia muito bem como ir buscar pedaços de vida, contatos (...)”.

A vida estava, naquele momento, parece contar-nos Laura, em alguma medida
fragmentada. Não lhe seria possível, de fato, ‘chegar como quem chega a um país
estrangeiro, para descobri-lo’. Antes de tudo, ela parecia vir, por um lado, na tentativa de
separar-se de uma parte de sua história que lhe trazia muita dor. Mas, sentiu que precisava,
em alguma medida, buscar vida: pedaços de vida.
Em nosso livre sonhar Laura, teve a vitalidade de vir até o Brasil mas, não
encontrou de início “tempo” = energia psíquica, para entrar em contato com este outro lugar.

“De repente, uma vez no Brasil, vivendo dentro de um condomínio... eu via muros
e muros ao redor da estrada, sem calçadas, não via pessoas andarem... só carros.
Na verdade, eu estava completamente deslocada. Não entendia nada. E eu não
tinha o entusiasmo, a alegria, a energia... E em cima disso, a culpa, de não têlos... De estar num país que faz sonhar a tanta gente... Eu me sentia muito
culpada”.

Muros fora/muros dentro. Que muros seriam esses, de fato?

“Mas aí eu me casei e comecei a aprender o Português... e minha mãe veio para
meu casamento. Isto foi imprescindível: minha mãe veio para meu casamento. Ela
tinha parado de beber alguns meses antes... seguia o programa dos alcoólicos
anônimos... E aí, deu certo. Na verdade mudou tudo. Porque se ela não tivesse
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vindo... esse casamento, esse país, essa família diferente... eu acho que tudo isso
teria sido completamente irreal.”

Em seguida Laura parece mudar de assunto, falando do Visto, e de como se sentiu
aliviada quando recebeu – após seu casamento – a autorização de permanecer no Brasil. Um
mês após começou a dar aulas de Francês. Passa a falar por um tempo a respeito de línguas.
Sua fala toma um tom mais rápido, aparentemente mais racional.
Pareceu-me, sua fala neste momento, uma espécie de ‘descanso’ dos conteúdos
emocionais mais densos com os quais ela acabara de entrar em contato. Não a interrompo.
Após um momento, digo-lhe que vou lhe falar algumas palavras, e que ela me diga qualquer
coisa que queira, sobre elas. Começo com ‘casa’.
Ela diz:

“Eu me sinto em casa... acho que casa é um lugar onde a gente pode descansar.
Reencontrar sua solidão.”

Lembro-me então que as duas vezes que Laura mencionou ter estado em Reims,
sua cidade natal, por dois meses antes de ir à Argentina, e por duas semanas, entre a
Argentina e o Brasil, a cada vez, falou ter ficado na casa de seu pai. Pergunto-lhe se sempre
ficava na casa de seu pai, quando ia à sua cidade natal.
Sim, Laura responde brevemente. E parece mudar de assunto novamente.

“E aí... então, mas na Argentina eu não me sentia em casa. Tudo era do L. O
apartamento, as coisas... Era como se eu tivesse ‘me instalado’ na casa dele. E
antes de mim suas ‘ex’ tinham morado lá também, então... (ela sorri)”.

Laura havia mudado de assunto em parte... Falava ‘da casa de L.’ E, por alguma
razão, eu sentia uma lacuna em relação ao assunto casa, anterior. Ouso

retomar,

perguntando-lhe se então não costumava ficar ‘na casa de sua mãe’, quando ia a Reims.
E Laura conta, neste momento avançado da entrevista, que sua mãe ‘não tinha
casa’. Com um sorriso que me pareceu algo constrangido, Laura diz que sua mãe vivia em
seu consultório, na França. ‘Por questões financeiras’. Laura permaneceu em silêncio. Eu
também, por algum tempo.
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‘Mãe’ é a próxima palavra, digo-lhe, ‘por coincidência’.
Ela sorri. E permanece em silêncio por mais um pequeno momento... Seus olhos
se molham. Algo a mobiliza. Pergunta-me, fazendo um pequeno gesto com a mão, como
imitando uma onda de mar:
- A mãe ou... o mar? (La mère ou... la mer??”, Laura retoma o par homófono
mencionado antes).
- Mãe, lhe digo. (Ela entende que é ‘ mãe’, não sei ao certo como, já que
novamente, o som é o mesmo... Mas percebi que ela entendeu, ‘la mère’, por sua reação
emocionada. Ou talvez, as duas palavras, de fato, fossem a mesma... no idioma que ali
falávamos).
Laura diz não saber. Diz ‘não ter palavras’, para descrever sua mãe. De fato,
penso naquele momento, tratar-se-ia de algo anterior às palavras. Ela repete em seguida:

“Longe, longe”...

Laura mostra-se emocionada neste momento. Pergunto-lhe se está bem, e Laura
diz que sim. Ela ‘liga’ então as palavras – língua materna, mãe, casa... e prossegue:

“É verdade que... por mais complicada que ela seja, minha relação com minha
mãe, é completamente única... sui generis... eu acho que minha mãe é a única
pessoa no mundo, com a qual, quando estou com ela, é como se eu estivesse
só...”.
Permaneço em silêncio um momento. Escuto-lhe, em sua ambivalência. Não
somente nas palavras, mas sobretudo no tom emocional. Parecia ‘bom’, parecia ‘ruim’, o que
ela dizia. Ela prossegue:

“Minha mãe... eu posso lhe dizer qualquer coisa, fazer qualquer coisa, qualquer
cara, ela aceita. E, a respeito da língua materna, eu acho que é uma língua que a
gente não precisa pensar a respeito do que vai dizer, como do tipo metalinguagem... linguagem sobre a linguagem. É alguma coisa de imediato. E, minha
mãe eu acho, é alguma coisa como a língua de origem...”.
Após um momento, pergunto-lhe o que era para ela,‘ser estrangeira’.
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Primeiramente, Laura investiga um pouco ‘o sentido da palavra estrangeiro’. “Em
francês”, diz ela, é “ser estrangeiro a algo ou alguém”. Depois permanece em silêncio. Ela
pensa, e prossegue:

“Estranheza. Se sentir estrangeira. Como que com ‘um filtro de proteção...”.
Explica que quando está junto à família brasileira de seu marido, por exemplo,
‘sente-se estranha muitas vezes’... e sente-se percebida como tal. Diz sentir a ‘pressão’ dos
familiares de como ela será como mãe, como esposa, como mulher casada em uma outra
família.
A dúvida, poderíamos pensar livremente, poderia ser dela própria, projetada na
família do marido. A pressão que sente, vindo de dentro de si mesma.
Diz que, porém, também descansa com isto - no fato de ‘ser estrangeira’. Como
se ‘estivesse autorizada’, a manter certa distância, de tudo, e de todos, que a cercam.
Possivelmente de mim também, naquele momento. Falávamos a mesma língua...
Contudo, éramos estrangeiras, uma para a outra.

V.1.1 LAURA - IMPRESSÕES

Laura, em meu livre sonhar, parece ter saído em busca de um sentido, da
possibilidade de uma coesão, em sua própria história. Seu pai, segundo conta, era já de início
– antes de Laura nascer – um pai exilado48 - desenraizado (exílio) de sua terra. Em parte,
Laura sai em busca deste pai – ou de aspectos deste – que ela acredita poder encontrar lá fora:
na Espanha, primeiramente, que ‘fala a língua dele’, e depois na Argentina, local onde
acredita estarem, de fato, as raízes que ela busca.
Em busca, possivelmente, de algo que lhe recupere, ou repare, seu casal parental
interno, se pensarmos livremente com Klein (1991): agora desfeito, separado. (Laura
curiosamente, não fala de sua vida, depois dos seis anos de idade, momento da separação dos
pais, até sua saída de casa, aos 17 anos).
____________________
48

Em tempo: veremos aqui também ilustrado, no relato de Laura, a segunda geração de imigrantes
exilados, tal qual nos falará Raul.
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Assim, Laura não somente sai em busca de aspectos deste pai, mas, em última
instância, friso em meu livre sonhar e conjecturar, de aspectos de sua própria mãe. Da ‘mère’
(mãe-mar), que aparece algumas vezes em sua narrativa.
O mar é a mãe49. Falo, necessariamente, em uma figura de linguagem (a partir das
minhas próprias e livres associações de pensamentos), ao escutar Laura.
Mas, o mar também é imenso, perigoso, e imprevisível. E aqui parece emergir
então a ambivalência em relação à mãe. Laura se aproxima e se distancia. Joga garrafas, mas
não vai até o mar. Esta mãe, com quem ela está, mas sente como se estivesse só...
Contudo, ao casar-se – e possivelmente remediar de alguma forma este objeto
interno mãe (cf. Klein), esta parece trazer-lhe, com sua presença, ‘um elo de sentido’, ou seja,
uma integração interna. O que estava fragmentado juntou-se naquele momento. (Não à toa,
neste momento de sua fala, sinto como se ela ‘descansasse de conteúdos psíquicos mais
‘pesados’). Laura casa-se com L. e chega à casa de seus sogros, sem projeto, sem falar a
língua, sem visto, sem nada... É como se, metaforicamente, renascesse. Para ser agora cuidada
por este outro casal-parental (sogros) – integrados: um casal coeso, em meu livre fantasiar.
Eles têm uma casa, uma família. Para onde ela, e L., se mudam. E, veste como a uma segunda
pele, a identidade de estrangeira: “Dependente... um pouco desajeitada... um pouco
inocente”. Diz tranquilizar-se nesta condição: portadora de uma autorização tácita, para ‘ser
diferente’.
Ser estrangeira, para Laura, parece ser uma experiência multifacetada.
Levantamos aqui algumas hipóteses sobre os movimentos que realizou ao migrar,
aparentemente tão imbricados a seus movimentos internos. Tentando olhar – ou escutar –
mais de um dos lados de sua moeda. Como os próprios muros dos condomínios: que lhe
separam do mundo ‘externo’, mas, ao mesmo tempo, lhe protegem.

____________________
Podemos pensar com Winnicott, que, “(...) como estudioso do simbolismo inconsciente, soube
(sempre se sabe) que o mar é a mãe, e que na praia marítima a criança nasce (...)” Winnicott,
1971/1975, p. 134.
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V.2 LINO - BRASILEIRO - 28 ANOS
“A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente, é uma fantasia. Ao
invés disso, à medida em que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam,
somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com
cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos, temporariamente.”
(Hall, 2000).

Lino residente atualmente no Brasil. Entrei em contato com ele, que logo se
prontificou a vir até meu consultório. Sua entrevista durou em torno de duas horas.
Lino, ao chegar, me apareceu como alguém ‘estilizado’: portava uma boina,
camisa xadrez, de pele clara, corpo magro e esbelto, barba rala, olhos castanhos e feição
gentil.
Contou que estudou Música por bastante tempo durante sua infância, mas, ao
concluir o Ensino Médio em sua cidade, sentia que ‘não era Música o que queria fazer sua
vida toda’ – contrariando um pouco as expectativas e previsões familiares. Sentia muita
vontade de ‘conhecer outra cultura’, e assim partiu para a França, a fim de estudar Artes e
Espetáculos.
“Poderia ter sido outro país”, disse ele. Um de seus primos foi para a Espanha,
para as Olimpíadas. Lino cogitou a Espanha... mas, disse que tinha ‘memórias da França’: de
algumas músicas, e de algumas imagens, de sua infância.
Após dois anos na França, e alguma decepção em relação ‘ao que esperava de lá’,
Lino partiu para a Argentina, onde residiu e estudou por mais cinco anos. Após este tempo,
retornou ao Brasil com L., francesa, que conheceu em Buenos Aires e, com quem se casou,
após seu retorno ao Brasil.
Nosso encontro se deu um ano após este retorno.
Seguem abaixo recortes deste encontro, de Agosto de 2012, juntamente com
algumas articulações e considerações (a entrevista na íntegra encontra-se, como as outras,
anexada a este trabalho).
Iniciei falando-lhe um pouco sobre o trabalho proposto. Disse-lhe que poderia
‘falar livremente’ a respeito do tema, ou seja, ‘sua experiência enquanto estrangeiro’. Eu não
buscava nenhuma resposta em especial. Tampouco ele deveria se preocupar com o tempo –
depois do tempo que eu lhe tinha reservado, iríamos encerrar este encontro mas, caso
precisássemos de outro, tínhamos esta opção.
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Lino iniciou contando como havia sido sua ‘ideia de ir viajar’, de sair do país.
Disse que tinha ido bastante jovem, aos vinte anos, mas que ‘era uma ideia que já lhe
rondava há algum tempo’. Tinha muita vontade de viajar, de conhecer o mundo, “desde
pequeno”.
Falou que seus pais viajavam muito pelo país quando ele era pequeno. Eles eram
‘um pouco hippies’, Lino disse. Viajavam acampando, vendendo peças de madeira na praça...
e ele ia junto. Depois tiveram restaurante macrobiótico. Hoje em dia ‘são menos radicais’, ele
fala. “Têm um antiquário e comem carne”, diz, sorrindo.
Contou que ‘chegada a hora do vestibular’, essa vontade que tinha ficado ali,
parada, havia retornado.

“Eu não queria decidir de uma vez só, aos 18, ‘eu quero só fazer música e
acabou... Eu não ‘tava muito certo dessa decisão não... então eu comecei a
pesquisar sobre estudos no exterior... França, Argentina... até que descobri que
dava para entrar na faculdade na França. Aí foi... meu pai... uns amigos dele
tinham comércio na França, começaram a dar umas dicas, como falar, para
conseguir o visto... e aí foi naturalmente.”

Lino fala de seus irmãos:

“Sou o mais novo, somos três. O do meio foi, ele sempre foi muito aventureiro
assim... na verdade eu me espelhei nele, porque ele foi muito mais na verdade.
Ele ia... então ele foi, pra Austrália, nas olimpíadas... seis meses... e tal...
(permaneceu em silencio)”.

De início, sua fala parece remeter a algumas questões ligadas a processos de
formação identitária: os pais um pouco hippies, depois ‘um pouco menos radicais’; a escolha
da profissão: fazer ou não música ‘a vida inteira’; ‘a hora do vestibular’; e os movimentos de
seu irmão. Lino parece contar que vivia um momento assim, quando decidiu ir para a França:
de formação de sua identidade.
Passa a nos contar então dos percalços de sua chegada à França: da diferença entre
‘o esperado’, e o encontrado. Como veremos ao longo de sua entrevista, talvez Lino nos
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falasse da diferença entre sua idealização da França, e a França que lá encontrou, aos
poucos: à medida que pôde.

“Sim. É porque assim... tem a ideologia né, França, país romântico, as pessoas
amam a literatura... a cultura, a história (...) e o francês é muito... orgulhoso da
cultura dele, então... choca um pouco né. (...) Então tinha um pouco essa ideia, eu
sabia que não iria encontrar a França das músicas, da chanson, mas eu sou
muito assim, né... naquela época, era muito romântico Paris, torre Eiffel, então,
quando cheguei, fiquei uns dias em Paris, na casa de um pintor, então tudo, ah!
Tudo é lindo... romântico, a pintura, a boemia, tal. E quando eu cheguei em
Albertville, sei lá, era chegar em Valinhos e... não tinha nada pra fazer”.
Lino prossegue falando deste impacto. ‘Franceses certos de si’, diz ele. ‘De sua
personalidade...’, ele diz. Algo que parece ter marcado Lino, que, em nossa hipótese, buscava
a sua.
Ainda em nossa hipótese, “manteve-se romântico”, ‘para poder ir até lá’,
idealizando a Torre Eiffel, a pintura, a boemia. Ou seja, projetando suas idealizações da
‘França’. Enquanto ‘ele mesmo’, por assim dizer, era algo ainda incerto. Ou dito de forma
talvez mais justa: em plena formação, como ele mesmo diz:

“E... meio que eu fui assumindo... porque eu ‘tava numa época de... formação
acho que de caráter, não sei como se diz isso... meio que formando a
personalidade, um pouco também, ou terminando de...Então eu fui muito pegando
as referências meio na França, até hoje eu falo, sou meio brasileiro, meio
francês, porque, fui muito influenciado... aquilo tudo respondia muito aos

meus

anseios.”

Dito de outra forma, Lino parece nos contar ter-se identificado.
“Caí meio como paraquedista nesse curso, eu pensei “Nossa, Artes e
Espetáculo” vai ser a melhor coisa do mundo(...). Era isso que eu gostava, isso
que eu me identificava. E ‘tava virando um dilema. Porque eu ‘tava virando um
francesinho, chegava na padaria, o cara nem sabia que eu era estrangeiro, me
vestia.... quer dizer, na verdade assim, era uma mistura, o que eu via, o que eu
assimilava ali do quotidiano, e a minha idealização de França romântica,
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boêmia. Então assim, comecei a... sei lá, usar uns chapéus, assim... usar
roupa meio de brechó. Mas eu ‘tava mais, um estilo boêmio assim

uma

vamos dizer,

idealizado sobre como era a França do meu sonho... eu idealizava muito. Usava
bicicleta, comprava pão punha debaixo do braço, comprava flores, na bicicleta,
com pão e andava... sabe coisas assim? Meio que um personagem.”

‘Tornar-se francês’, não seria algo possível - não falamos obviamente de questões
legais ou de cidadania, mas de questões identitárias. Assim, só restaria, ‘ser um personagem’.
O que Lino parece nos contar ter precisado fazer - em alguma medida. Parece ter adquirido
temporariamente aspectos que ele considerava serem de ‘um francês’, para sua própria
organização psíquica, durante aquele momento inicial de sua estada, na França. Assim, Lino
parece projetar-se ‘enquanto francês’ no cenário em que vivia – a França – tal qual numa tela
de cinema. Após algum tempo, porém, surgiu a dúvida:

“(...) Lá tinha uma dúvida assim, depois desses dois anos que eu ‘tava lá, como
assimilei muito rápido a cultura francesa, comecei, não sei... queria fazer cinema
por um lado, por outro, tinha medo de ‘acabar virando francês’. Porque pra fazer
cinema eu tinha que fazer a faculdade inteira, cinco anos lá, depois fazer a opção
de entrar numa escola de cinema... e aí, mais quatro anos de escola de cinema...
ou seja, dez anos de estudos, pra poder chegar a fazer cinema. Aí, poxa dez anos
pra fazer cinema, eu acho complicado...”.

Novamente, em nossa hipótese, remetendo-se a questões identitárias, Lino fala ter
temido ‘torna-se um francês’; o que quer que isto representasse para ele.

“E... então meu medo era esse, de ficar dez anos lá, me integrar, e não conhecer
outras coisas... não conhecer outras culturas..”

Talvez Lino falasse de um medo de ‘sedimentar-se’ neste personagem quasefrancês, ou, nesse emaranhado de idealizações, que, necessariamente, não eram reais. Lino
parecia intuir que esta estratégia (chamarei assim), não daria conta de tudo – de tudo o que
desejava.
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“Tinha a Argentina na minha cabeça também... mas na época, eu ‘tava muito na
dúvida. Um pouco em depressão assim também (...) era uma dualidade. Por um
lado, foi umas das épocas mais criativas da minha vida, escrevi todos os roteiros
de longa-metragem – uma coisa que demora pra caramba – vários curtas, tal...
passava noites ali, à la francesa assim com cigarrinho, vinho... (risos) e ... é
muito boêmio assim essa vida. Mas ao mesmo tempo tinha uma nostalgia de uma
coisa que, eu não, não tinha visto, não conhecia... queria viajar... e ‘tava ali
naquele curso que não respondia ao meio anseio. Então comecei a ficar muito
ansioso. Queria resolver esse problema, não conseguia, não conseguia, aí
comecei a pesquisar, descobri que na Argentina tinha várias escolas de cinema.”

Lino parece contar-nos aqui viver uma dualidade. O momento intensamente
produtivo, em linguagem psicanalítica e neste momento, hipotética (‘sonhando o personagem
Lino’), parece falar-nos de um momento de colorido ‘maníaco’, em defesa possivelmente ao
outro lado da moeda, “um pouco em depressão”, do qual Lino também fala, aludindo
possivelmente, em algum grau, à perda de seus objetos idealizados (cf. Klein), projetados ‘na
tela francesa’. Aquele curso que agora ‘não respondia mais ao seu anseio’, poderia ilustrar
isto. “A Argentina tinha várias escolas de cinema” – a Argentina, esta sim, agora, o atraía.
Era ela agora, a idealizada. Lino diz, então, em tom explicativo:

“(...) A França... as pessoas lá são muito de colocar num... como se diz, colocar
numa caixa postal, uma caixinha. E os franceses têm isso, muito das profissões
(...) “Ah, eu sou um brasileiro, estudo Artes e Espetáculo”. Ok. Engenharia. Ok,
engenheiro chato. Artes e espetáculo, protesto... Assim, já tem um certo
preconceito em cada profissão. Meio que te colocam numa caixinha assim e, é
muito difícil você sair.”

Curioso ele dizer “caixa postal” – que envia coisas para todos os lados do mundo.
Talvez como um aspecto dele próprio, que naquele momento buscava um outro lugar que
respondesse a seus anseios. Tantos destinos são possíveis/tantos Linos são possíveis!
Enquanto parece enxergar os franceses como ‘tendo suas próprias identidades, coesas’ – que
Lino chama de caixinhas.
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Assim, ao mesmo tempo em que ‘fala da França’, talvez Lino se sentisse ‘se
colocando numa caixinha’: só que, não a caixinha de uma identidade real – ‘como o francês’
- mas a caixinha de seu personagem. De sua idealização; de seu francês idealizado.

Diz ele:
“E eu... era muito estranho. Eu me vestia como, nos anos 50 talvez... tinha essa
coisa nostálgica, era brasileiro e ao mesmo tempo estudava artes e espetáculo...
e... nunca conseguia me identificar numa dessas caixas deles. Então acho que
tinha isso, essa... essa... não uma frustração por não ter encontrado meu... (não
conclui a frase)... Mas, por não ter encontrado, você acaba assim começando...
depois desses dois anos, comecei já a me sentir um pouco estrangeiro também lá.
Totalmente.”

Ao não encontrar ‘a França de sua infância’ (da chanson, das fotos – de suas
lembranças, de suas idealizações).
Parece começar então, naquele momento, a ‘se estranhar’. Ou seja – a fazer
algum contato com sua porção estrangeira. Já que afinal, ele não era um francês. Ele era de
fato um estrangeiro. Mas só agora, parecia ter podido entrar em contato com esta outra
realidade: de ser um estrangeiro, para a França e, mais que tudo, para ele mesmo.

“(...) Não tinha nenhum preconceito porque nunca senti... mesmo por minha
origem italiana, lá você passa como francês ou como europeu, então não tem
problema de... pelo menos, de imagem, para eles você passa como francês. (...) Só
depois que você começa a falar que aí as pessoas vão te...”. Ele não conclui a
frase.

É interessante aqui, Lino se dar conta, aparentemente, de sua contradição. Antes,
dissera que ‘ninguém o reconhecia como estrangeiro’. Agora, ao se calar, em nossa hipótese,
talvez sinta que não é bem assim - não totalmente. Ao falar, te reconheceriam como
estrangeiro.

Ele prossegue, falando de seus movimentos da construção de sua identidade:
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“Então... como para mim era muito fácil me integrar, aí é que tá volta àquilo que
eu tinha falado, ‘de me tornar francês’. Era isso. por um lado eu não ‘tava me
encontrando, por outro minha cabeça pensava assim. Bom, se eu encontrar o,
vamos dizer, o ‘personagem’... não o personagem porque seria mentira né, mas
o... que sou eu, vamos dizer, na França, e isso significasse um desses perfis que
eles fazem... é uma coisa que já tá lá assim, no subconsciente, vamos dizer, eu ia
acabar virando francês. (...) Se eu encontrasse essa... essa tranquilidade, e
continuasse morando ali, eu ia acabar virando francês e isso no futuro ia me
causar problemas, porque eu não ia poder mais me identificar, sei lá. (...) Aí não
sei se foi uma fuga, sei lá, mas eu comecei a procurar outra coisa.”

Lino parece intuir que ‘algo não estava bem’. Se continuasse ‘sendo um
personagem’, não poderia ‘ser ele mesmo’: não ia poder mais se identificar.

“(...) A primeira vez que eu voltei ao Brasil eu já comecei a sentir que eu tinha
mudado bastante, quanto a meus amigos, principalmente. Me sentia um pouco
deslocado... desinteressado pelas pessoas... pelas coisas que as pessoas se
interessavam aqui... (...) a vida tranquila assim, sem coisas muito profundas
assim, sem... discutir História da Arte, não tinha gente pra... depois desses todos
anos na França, era só isso... todo mundo lá assim muito, de discussões,
filosoficamente, todas as noites quando você vai jantar as pessoas, não sei... são
muito da palavra, da discussão.”

Ao dizer que, de volta ao Brasil, não encontrava pessoas ‘que discutissem História
da Arte’, parece dizer que ‘não encontrava pessoas com as quais pudesse se identificar’... e
nelas, se espelhar. Novamente, em seus caminhos identitários.
Lino fala então de sua partida para a Argentina. De sua nova instalação em
Buenos Aires. Dos caminhos, dos encontros, e desencontros; da sua formação, agora, como
Produtor de Cinema. Retomo a entrevista mais adiante:

“Tinha muita gente ali, poetas, etc. Essas vidas que se cruzam. E aí a gente ficou
muito amigo dessas pessoas ali. Uma menina argentina, um espanhol que... eu
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que falei que me vestia como nos anos ’50, esse espanhol se vestia como no
século XIX (risos), usava um monóculo com florzinha, sabe...”

Lino parece ter identificado ‘um grupo de similares’. Ou seja, novamente, parece
ter se identificado com aspectos idealizados dele mesmo, e projetados nestes sujeitos um
pouco caricatos.

“Você nem era o pior então?” (pergunto-lhe em tom de humor).
“Não! (risos) Um personagem assim, tirado de livros... E aí a gente virou assim,
melhores amigos. Todos. Eu, Adèle, esse casal,... a gente era muito exuberante
como amigos. Ia aos cafés, ficava tomando café, e pintando, e não

sei o quê, o

outro, poeta. (...) De repente, tudo fez sentido. Fechou um ciclo assim. Finalmente
toda essa... ainda não vem a palavra que eu queria falar mas tudo bem. Toda
essa... divagação, toda essa viagem tinha sido meio ... não às cegas mas eu ‘tava
procurando uma coisa que eu não tinha encontrado ainda.

Ali eu encontrei, ok

agora sim. Fazendo um curso onde eu queria tá com uma pessoa que eu queria
tá... tudo era felicidade (risos).”

Lino parece falar novamente, de um lugar intensamente idealizado: “Ali tudo era
felicidade”.
“Uma coisa que eu não tinha encontrado ainda”, parece remeter à sua identidade,
‘que ainda não havia encontrado’. Acreditou ter encontrado ali, ao menos naquele momento.
Mais tarde ele dirá sobre essa palavra da qual não conseguia se lembrar. Que até o
final não se lembrou, mas que aludia ao ‘vagar um pouco sem destino’, o que ele diz aqui
enquanto ‘divagação’. Talvez, em nossa hipótese, como seus pais haviam feito em sua
companhia, quando pequeno.
Talvez para Lino, sair da França, além de tê-lo aliviado – como disse na entrevista
-, parece tê-lo também angustiado, em alguma medida. Não tinha mais a França idealizada, os
franceses, ‘o mundo ideal lá de fora’. Talvez o momento que chamou de ‘uma pequena
depressão’ – pela perda ou, rearranjo (psíquico), desses objetos todos (franceses, a França,
ele).
Mas, ao encontrar pessoas como ‘personagens’ (tiradas de livros! diz), sentiu-se
novamente à vontade. Interessante ele chamar isto, ‘um novo ciclo’.
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Ele prossegue:

“(...) Os argentinos já pensam mais como a gente... um pouco mais malandros
assim, mais espertos... eu sempre digo que na França eu aprendi a ser uma
pessoa assim... eu terminei de me formar como pessoa, vamos dizer, das coisas
que eu quero.... o que eu quero ser, tava ali. Na Argentina, eu perdi a inocência,
assim, realmente”.

Lino diz que seus ideais, ou aspectos referentes a seus ideais, permaneciam na
França. Mas que – em suas próprias palavras - identificou-se também na Argentina. A “perda
da inocência”, é o que ele nos conta a seguir:

“Eu namorava uma menina muito legal, tocava piano, inocente por um lado...
todo mundo dizia, essa é pra casar! E a gente pensava mesmo, estávamos pra
decidir nos casar... quando de repente, o irmão dela, que tinha a minha idade,
morre! No meio da faculdade... Foi uma tragédia, acidente de carro, dormiu no
volante... E foi muito louco, na véspera ele falava que tinha muitas pessoas no
mundo, que tinha que morrer algumas... E ela, da noite pro dia, mudou. Assumiu
o papel de responsável por todos... queria cuidar de todos... da mãe.... E eu decidi
que queria salvá-la, fazer ela voltar a ‘ser normal’. Foi muito difícil pra mim
também, não sei, como se eu tivesse perdido um irmão... e eu, de repente, comecei
a ter medo de morrer. Até então, eu nunca tinha tido medo de nada. (...) Tanto
isso acho que foi uma coisa que me ajudou a ir embora, viajar, conhecer o
mundo. Ali foi uma coisa aos 24 anos. Esse menino tinha 24 anos e morreu, do
nada, não tinha a menor explicação, como se desaparecesse, assim!”

A morte do moço que ‘era como um irmão’, de forma impactante e inesperada,
parece colocar Lino em contato com a dor - ao perder aspectos relativos à onipotência e à
ilusão da imortalidade, perdendo assim, em nossa hipótese, ‘partes dele mesmo’, projetadas
(cf. Klein).
Talvez desta forma, Lino ‘tenha perdido a inocência’. Tendo sido colocado em
contato com sua parte frágil, dependente - e também, finita.
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“Então isso ficou na minha cabeça. Eu, assim, tava em casa, saia ia ao banheiro,
me trancava ali e chorava.... ai depois voltava, como se nada tivesse acontecido.
E isso regeu minha vida durante mais um ano, a gente tava no segundo ano de
namoro. E isso me consumiu muito. Até que a gente se separou. Porque os dois
‘tavam assim, dois zumbis. (...) a gente não tava bem, vamos dizer.
Principalmente, de cabeça... pra poder assumir esses compromissos. Eu, que
‘tava numa marcha de recuperar essa pessoa e ao mesmo tempo, tinha criado um
personagem... ‘tava super triste e não contava pra ela. E ao mesmo tempo

ela

que ‘tava fingindo que nada tinha acontecido. Isso era muito bizarro, muito
estranho. A pessoa não podia se deixar quebrar, vamos dizer, pra poder se
reconstruir... aí.... a gente se separou”.

As defesas de ambos parecem ter sido insustentáveis. Lino ainda consegue,
naquele momento, ‘chorar no banheiro’: tenta circunscrever sua dor. Mas, precisava deixarse quebrar... Sentia-se como um zumbi – alguém que está morto, mas ‘anda pela vida’: nem
cá nem lá. Ele a/se viu assim. Talvez intuísse a necessidade de ‘poder se deixar quebrar’, ou
seja: viver seu luto.

“E, depois que aconteceu isso com o irmão dela, eu meio que me larguei
completamente. Ficava muito assim, horas sem comer, tomava só café, café com
leite... croissant... media luna, né. (...) Aí depois fui morar num apartamentinho,
fui superar essa morte, que representou tanto na minha vida. E aí conheci a L. e a
gente começou a namorar, a gente foi morar junto. E aí, a gente disse... por que
não tentar o Brasil, ou a França... eu queria muito voltar pra França, e... mas ai
falamos, ah vamos pro Brasil.”

Lino fala deste retorno. Que novamente, lhe causou algum ‘estranhamento’: Lino
não ‘se reconhecia’. Sentia-se esvaziado.

“Nos primeiros meses eu tava muito ausente, tava muito... como em depressão
assim vamos dizer. (...) procurava saber o que acontece com as pessoas quando
voltam... tem uma espécie de depressão da volta... e realmente, eu tive uma
pequena depressão. Uns dois meses, três, quatro meses assim, foram difíceis.
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Porque não me reconheci em nada assim... meus amigos não me interessavam (...)
eu tinha uma namorada, tava casando... resulta que na vida prática acabou sendo
muito bom. Pra ela, muito bom pra poder ter segurança aqui... conta no banco,
plano de saúde... documento... Se algum dia quero estudar na França, somos
casados, posso morar lá tranquilamente,

não preciso de visto. Daqui a 4 ou

5 anos posso tirar minha nacionalidade francesa... já não tenho aquele medo de
‘virar francês’. Já me formei como pessoa... 28 anos, sei lá.”

Um possível retorno à França, que havia sido tão idealizada. Onde, finalmente
agora, ‘poderia virar francês’ – “sem riscos”.

“Vai fazer um ano que eu ‘tô aqui de volta. Então assim, ainda tenho nostalgia
um pouco da Argentina, da França também... ainda não sei se eu quero ficar aqui
pra sempre. Mas eu quero tentar. Tenho na minha cabeça que eu preciso fechar
um ciclo. Antes de ir pra um lugar. Não dá pra continuar essa vida nômade...”

Lino parece intuir que precisa ‘se encontrar’, antes de ‘sair em busca’ de
identificações novamente... antes de fazer girar o ciclo – o mesmo ciclo -, novamente.

“Cinco anos aqui, três anos lá, três anos lá... tem que criar raízes em algum
lugar. Senão... complica. Também acho que assim, a carreira é uma coisa que
você faz, com o tempo. Um degrau, depois o outro. Se você corre sempre pra
outro lugar, pra começar do zero... não dá. (...) Me sinto um pouco como.... o
livro do... aquele o Estrangeiro, do Dumas... francês. Que é isso, se sente um
estrangeiro, no próprio país dele. (...) Mas eu me sinto um pouco assim. Um
pouco estrangeiro, na própria pátria assim. Um pouco... certas coisas que eu não
identifico... Ao mesmo tempo que fora do Brasil eu recuperei muitas coisas que eu
não tinha aqui, como folclore, carnaval, samba... Adoro o folclore, aprendi a
respeitar as diferenças no Brasil...”.

Lino parece falar de certa conciliação, dentro dele, com o “Brasil” – com aspectos
de si próprio. Parece dizer ‘ter ido lá fora, fazer este trabalho de ‘descobrir-se estrangeiro’.
Retoma, ao final da entrevista, um pouco sobre sua infância/adolescência.
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“Ali começou esse negócio de se vestir estranho, a gente dizia, “a gente é
hippie”... então comprava umas coisas de brechó. Calça boca de sino. Com
dezesseis anos... não é que eu me sentia estrangeiro, mas me sentia diferente,
estranho, era uma pessoa, estranha sei lá... acho que eu...”

Tentava, possivelmente – e possivelmente em vão - identificar-se com seus pais
hippies. Com as roupas de brechó, que depois lhe seguirão na França também. Roupas de
outras pessoas. Só que, ‘dos anos 50’. Parece dizer-nos, novamente, que parece ter ido buscar
lá fora.

“Adolescente costuma expressar mais quando se sente diferente do resto, nas
roupas, tal, mas conforme você vai ficando mais velho essas coisas... você já não
precisa mostrar, já tá na cabeça né, você aceita. Já sabe porque que você é.”
(risos)

V.2.1 LINO - IMPRESSÕES

Lino parece nos contar a intensa e rica odisseia (aludindo ao título de sua leitura
da adolescência, cf. entrevista integral), de sua ‘busca de identidade’. Deste seu percurso por
estes dois países (França e Argentina), com o Brasil entre eles, e, psicanaliticamente,
poderíamos pensar em seus movimentos psíquicos subjacentes a este processo: idealizações,
projeções, identificações (cf. Klein, 1991).
Diz ter-se ‘espelhado’ no irmão mais velho: “aventureiro, viajante”. Parece ter
tido nele um ‘gatilho’, para sua saída do país, que parecia anunciada desde muito antes.
“Memórias da França”, dizia ele. Memórias de sua infância. De seus pais, hippies. Num
processo de análise, poderíamos talvez lidar com a possibilidade (hipótese) de objetos
internos reais que lhe eram frustrantes em alguma medida, enquanto Lino partia em busca dos
idealizados. Desta forma, suas viagens – a ida à França e posteriormente à Argentina parecem ter sido bastante permeadas por estes movimentos. Que ele descreve tão bem:

“(...) quer dizer, na verdade assim, era uma mistura, o que eu via, o que eu
assimilava ali do quotidiano, e a minha idealização de França romântica,
boêmia... A França do meu sonho... assim, eu idealizava muito. Usava bicicleta,
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comprava pão punha debaixo do braço, comprava flores, na bicicleta, com pão e
andava... sabe coisas assim?(...) Meio que um personagem."

Desta forma, também – em nossa hipótese, numa espécie de ganho secundário –
se protegendo, em certa medida, do encontro com o real diferente: com o
estranho/estrangeiro. Dentro e fora dele. O francês não de ‘seus sonhos’, mas um francês que
ele ainda não conhecia. Ou, o estrangeiro, de fato (dentro, e fora de si).
Tentando tornar ‘conhecido’, o que lhe era até então, desconhecido: o outro,
francês, e ele mesmo, de encontro com este outro lugar. O que, neste momento, Lino não pôde
realizar: necessitou uma espécie de personagem. Mesmo porquê, “ele mesmo”, não era algo
ainda claro nem muito sedimentado (vale lembrar, ninguém nunca é – tal qual a epígrafe no
início deste relato. Mas talvez menos ainda, um jovem de sua idade).
No conto “If I were you” (Se eu fosse você)50, que encontramos em Inveja e
Gratidão e outros trabalhos, de M. Klein (1991), Fabian, o protagonista, se introjeta (“entra”)
nas pessoas que, de alguma maneira, considera ‘felizes’ ou ‘bem-sucedidas’, ou possuidoras
de algo que ele não tem. Ele “vira elas”.
Neste mesmo conto, Fabian faz um pacto com o diabo, adquirindo assim esta
capacidade: de entrar e possuir o corpo e a mente das pessoas, transformando-se nelas.
Obviamente, escolhe as pessoas que quer se tornar. Diz-nos Klein (1991), em sua
interpretação do conto:
Fabian havia ido dormir muito deprimido com sua pobreza, sua inadequação,
e cheio de medo de que não pudesse ser capaz de se transformar em outra
pessoa. Ao acordar, vê que é uma manhã ensolarada e luminosa. Veste- com
mais cuidado do que o habitual, sai e, sentado ao solo, torna-se eufórico.
Todos os rostos à sua volta parecem ser lindos (...). (Klein, p. 184).

Talvez Lino – nosso personagem – também tenha ‘acordado descontente’, desde
lá de sua infância... e com medo de que não pudesse ser outra coisa.
“Podemos assumir”, diz-nos ainda Klein, “que essas emoções – e as identificações
vorazes por introjeção e projeção – foram vivenciadas, inicialmente, nas relações de Fabian
com seus objetos originários, mãe e pai.” (ibid, p. 184). A lembrar, para a autora, os processos
de identificação com o outro (objeto), fazem-se a partir de mecanismos introjetivos e

____________________
Traduzido do francês por J.H.F. McEwen, Londres, 1950.
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projetivos. Quando o sujeito se identifica com aspectos do outro, por via da projeção,
introjeta-os em seu psiquismo.
Em alguns momentos, Lino, diz mimetizar certos aspectos que considera
‘franceses’. Adere sobre si, quase como uma segunda pele, ‘um cidadão francês’. Mas neste
caso, Lino não mimetiza um cidadão francês que ele encontra na França. Mas o cidadão
francês, que ele já carrega dentro de si, em sua mente, a caminho da França.
Em relação à idealização, Klein, a partir de Freud, diz:
Freud, em vários contextos, descreveu esse processo e algumas de suas
implicações: por exemplo, referindo-se à idealização numa relação de amor,
ele afirma que o objeto está sendo tratado da mesma forma que nosso
próprio ego, de maneira que, quando estamos apaixonados, uma quantidade
considerável de libido narcísica transborda sobre o objeto. Nós o amamos
devido às perfeições que nós nos empenhamos tanto em alcançar para nosso
próprio ego. (Klein, p. 174).

Talvez Lino se encontrasse apaixonado pela ‘identidade francesa’. “(...) desse
modo, o objeto se torna uma extensão do self” (ibid). Além do que, ‘transformando-se em um
francês’, provavelmente sentia-se

‘mais aceito pelos franceses’. Eles, que ‘já têm uma

identidade’.
Neste ponto, nos vemos obrigados a discordar de Kristeva, quando a autora nos
diz:
Queremos mudar de língua, mas queremos guardar a música da outra. Por
quê? Temos a impressão de conservar nossa identidade, pois parece evidente
que falar uma língua estrangeira é despersonalizante (Kristeva apud
Kacelnik,
1994, p. 23).

Parece não ter sido o caso de Lino, naquele momento. Que parece ter buscado,
justamente, despersonalizar-se. Contudo, sente-se confuso: teme ‘fundir-se’ à identidade
francesa, ‘tornar-se francês’. E assim, indiferenciar-se para sempre.
Até que, em certo momento, depara-se, finalmente, com o estrangeiro dentro de
si: “Senti-me um pouco estrangeiro... totalmente”. Não surpreende, sentiu-se decepcionado.
A realidade não era exatamente como ele ‘a havia sonhado’.
Momento este em que, agora, aproximando-se de suas próprias fronteiras de
identidade, teme sedimentar-se neste personagem. O que o impediria então, segundo seu
medo/fantasia – ou intuição - ‘de ser outra coisa’.
Ser um personagem, diz-nos Bollas (1998),
É obter uma história de objetos internos, de presenças interiores que são a
marca dos nossos encontros, embora incompreensíveis ou menos levemente
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conhecidos: são unicamente poderosos fantasmas que não povoam a trama,
mas habitam a mente humana (p. 44).

Lino fala de ciclos – “fechar ciclos”. O termo, muito usado no jargão popular,
parece,

no

entanto,

se

remeter

a

algo

‘que

gira

em

torno

de

si’.

E, já que circular, trata de um sistema fechado. Diz mais de uma vez ter ‘fechado um ciclo’.
Algo que gira, e se repete. O que pode ser feito sem elaboração: como pode ser a dinâmica
psíquica.
Apesar de sua experiência na Argentina ter sido em parte diferente de sua
experiência na França – a maior proximidade geográfica parece coincidir com alguma
proximidade de Lino, consigo mesmo: na Argentina parece ter construído algumas relações de
forma diferente que as construídas na França, até onde nos conta; e não diz ter querido se
transformar num portenho. Parece ter tido ali – na Argentina -, segundo nos conta e segundo
nossa hipótese, uma experiência um pouco mais coesa psiquicamente, ou seja, menos
dissociada.
Apesar disto, algo se repetiu: os aspectos de identificação maciça, dos objetos
projetados, dele mesmo. A boemia, os artistas, os atores, a menina que era para casar. O
ciclo repleto de movimentos dentro dele, da ‘construção’ de sua própria identidade.

“Finalmente toda essa... ainda não vem a palavra que eu queria falar mas tudo
bem. Toda essa... divagação, toda essa viagem tinha sido meio ... não às cegas
mas eu tava procurando uma coisa que eu não tinha encontrado ainda.”

Talvez a sua própria imagem. A imagem de “Lino”, tal qual um francês segundo
ele – boêmio, romântico, e com a baguette embaixo do braço – parece ter se esquivado do
espelho, após os dois anos. E ele, parece então ter-se visto, “totalmente estrangeiro”.

“Vai fazer um ano que eu to aqui de volta... ainda não sei se eu quero ficar aqui
pra sempre. Mas eu quero tentar (...). Antes de ir pra outro lugar. Não dá pra
continuar essa vida nômade...”

Talvez um pouco como Édipo, poderíamos pensar livremente: em busca de sua
identidade – há que se chegar em algum lugar... um lugar em si: quem sou eu?, Édipo teria se
perguntado.
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Quem é Lino?, afinal. Além daquele menino que tentou ser francês, na França das
memórias de sua infância... e, não conseguindo, já na terra dos hermanos, como disse, onde
‘perde um irmão’, e depois, casa-se com uma francesa.
Estas são coisas que somente Lino poderia nos dizer. Aqui, sabemos, nossas
articulações não passam de conjecturas que fazemos, na ausência de Lino. Que nos brindou
com material tão rico. Brindo-o, em retorno, com um pensamento de Cintra (2001):
Melanie Klein diria que ao atravessar a posição depressiva dá-se um
remanejamento de todos os ídolos: mãe e pai todo-poderosos e a criança
magnífica e despótica. Há perda de brilho e grandiosidade, e ganho de um
sentimento de consideração para com o outro, estrangeiro para mim.(...) E
que exige deixar morrer deuses e demônios e abandonar crenças infantis de
que há um bem e um mal absolutos que podem ser perfeitamente localizados
(...). Só há verdadeiro crescimento à medida que os ídolos declinam e
desaparecem juntamente com a ideia de um pensamento mágico e
imediatista. No lugar deste último será preciso desenvolver um verdadeiro
trabalho de pensar, sentir e elaborar conflitos. E ainda criar uma grande
capacidade de conviver com o estrangeiro, tolerar dor e frustração e aceitar a
condição humana de desamparo, transitoriedade e finitude. (p. 79).

Ao final do conto, Fabian, em busca de ‘si mesmo’, chama seu próprio nome, e
diz: “Eu quero ser eu mesmo novamente”. E Klein completa: “andando pelas ruas, vai
clamando esse nome, que personifica seu maior anseio, e espera ter uma resposta”.
Anseio é um termo recorrente na fala de Lino. Talvez porque anseie, de fato,
pela busca de si.
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V.3 MAULI - ITALIANA - 32 ANOS

“Cego assim, não me decifro. E o imaginar-me sonhado, não me completa (...)”.
Thiago de Mello, “Narciso cego”

(Entrevista via questionário escrito)
Conheci Mauli em uma escola de idiomas (no Brasil), no ano de 2.000.
Simpatizamo-nos logo de início. Mas estivemos em contato por pouco tempo – alguns meses
-, pois logo em seguida tomamos rumos diferentes. Voltamos a nos falar quando ela me
telefonou, em torno de dois anos mais tarde, pedindo aulas de Francês para seu companheiro,
um jovem médico-residente que concluiria sua residência em Paris. Preparei-o no idioma
durante um pouco mais de um ano, até sua ida à França. Nos últimos três ou quatro meses
deste tempo, Mauli também me procurou para aulas de Francês: haviam decidido que iriam
juntos.
Agora, doze anos mais tarde, ‘procuro-a’ via Internet (por email), para esta
entrevista-questionário, à qual Mauli logo se prontifica a responder.
Mauli nasceu em Trieste, na Itália, e foi alfabetizada em Italiano. Tem seis irmãos,
e seus pais são missionários religiosos. Aos 6-7 anos de idade, ‘saiu contra sua vontade’ –
segundo conta - de seu país, devido à vida missionária de seus pais, e está fora desde então.
Passou um breve tempo na Espanha, ainda quando criança, e após isto, viveu em mais de 20
cidades diferentes através de cinco países, ‘sem contar as que visitei’, conta ela.
Veremos alguns trechos do questionário respondido por Mauli, em Inglês, sua
‘segunda língua materna’ (a qual aprendeu desde pequena, em sua própria casa, junto de sua
família).
-“Por que você partiu de seu país de origem?”, é a primeira pergunta do
questionário.
“Deixei a Itália quando pequena, não foi uma escolha minha... se fosse, eu não teria
feito, já que sabia que raramente veria meus primos e avós”, responde Mauli. Completa que
morou alguns anos na Espanha, antes de, então, vir ao Brasil. A saída do Brasil se deu, já
adulta, “para experimentar novas culturas e viajar, o que veio a ser algo bastante ‘viciante’”,
diz ela.
À seguinte pergunta do questionário,
- “Como foi sua experiência no(s) país(es) onde você viveu como estrangeiro(a)?
Até onde se lembra, como se sentia?”, ela responde:
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“Emocionante, divertido, feliz, desafiador, solitário, desconfortável, doloroso,
alienada , amadurecedor, e às vezes me pergunto se ignorância é realmente uma
bênção.”

À próxima pergunta, que se remete novamente à sua experiência em países
estrangeiros – “momentos fáceis e difíceis” – Mauli responde:

“Tendo vivido em cinco países, e mais de 20 cidades, percebi que o que fazia a
adaptação mais fácil é simplesmente como eu me ligo com a nova cultura e se a
cultura tem traços que fazem parte do que eu acredito e se minha nova vida me
permite fazer o que eu preciso/quero mais fazer. Para mim, as pessoas são o fator
mais importante na facilitação da adaptação a um novo ambiente. Clima e beleza
do local são também cruciais (veja pergunta cinco)”.

A próxima pergunta investiga como havia sido sua aproximação à(s) lingua(s)
estrangeira(s) dos locais onde morou.
Mauli conta então como foi a primeira das experiências que teve neste sentido.
Como não falava Espanhol (sendo a Espanha o primeiro país estrangeiro para onde foi, aos
sete anos), ao ‘tentar falar Italiano’ com as outras crianças, quando não sabia a palavra em
espanhol, tentava encaixar uma palavra em Inglês, “O que não dava certo”, disse. Completa
sua resposta dizendo que “a língua é a única barreira entre ela e a nova cultura... o principal
obstáculo do qual se livrar”.
Em seguida, Mauli fala da ‘inversão do clima no Brasil’ – para onde ela e a
família tinham vindo somente para as férias. Achou “isto tudo estranho e pouco ‘natalino’”,
mas apesar de tudo, ‘se apaixonou pelo calor quase do ano inteiro’.
Completou ter sido razoavelmente fácil a adaptação no Brasil, já que era jovem –
“tudo aconteceu fácil e naturalmente no Brasil, e aprendi a amá-lo, mesmo estando longe de
gente querida. Já que no Brasil ‘ser estrangeiro’ é geralmente um ‘fato legal’, nunca tive
problemas em adaptar-me e usar isto, quase sempre, para minha vantagem”.

Diz ter sido diferente na França. O primeiro país para onde se mudou, já adulta,
com seu companheiro. Lá, disse ela, foi fácil ajustar ‘socialmente’ – já que havia muitos
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outros jovens em condições similares às deles, também em busca de amigos – mas “foi difícil
‘ajustar’ profissionalmente falando, uma vez que eles (os franceses) são tão quadrados e
seguem tudo à risca (…)”.

“Após dois anos em Paris, não conseguíamos mais lidar com o mau-humor
parisiense, a falta de empatia e menos ainda o inverno cinzento de lá que só
acentuava o pior lado das pessoas… Então fomos embora”.

Mauli diz ter se mudado para o Canadá para ‘experimentar o inverno’ e o que
seria a vida num dos países considerados de melhor qualidade de vida; porém com a intenção
de seguirem para a Austrália, que acabou não acontecendo, diz ela.
Conta que o inverno foi emocionante no início mas depois se tornou uma das
coisas mais difíceis de se lidar, “uma vez que a falta da luz do sol afeta as humores e o ritmo
biológico. Mas adaptar-se em Montreal foi bastante divertido, já que as pessoas lá têm a
mente aberta, e a maioria vem de culturas Latinas, que lhes garante calor e atitude para
curtir a vida, o que fez com que nos sentíssemos mais ‘em casa’”, diz ela.
Viveram também em Toronto, onde já havia muita gente estrangeira, na maior
parte asiáticos, com os quais Mauli se identificava pouco. Posteriormente, mudaram-se para o
Quebec, onde estão agora.

“Diferentemente de moradores de grandes cidades, eles (no Quebec) não
entendem ‘o que é ser um estrangeiro’. A amizade do dia-a-dia, o bom humor, e o
bom-senso de como ser socialmente agradável não é parte da vida diária deles
aqui, que é o que estou acostumada a lidar culturalmente....”

Mauli parece então dar uma ‘virada sarcástica’ em sua escrita:
“Mas ‘pera aí! Que vida social? Não deveríamos estar fazendo a mesma coisa?
Cortar a grama num domingo de sol, ir dormir às 10 da noite para poder fazer a
faxina da Primavera ou lavar o carro ou talvez trocar as fraldas como a maioria
dos casais de nossa idade? Bem, acho que não podemos ter tudo em uma cultura
e realmente não é fácil ser diferente!”
A próxima pergunta referiu-se a ‘momentos de grande satisfação’, ao longo da
trajetória fora de seu país de origem. “Desde que deixei o Brasil”, diz ela, “viajar e
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experimentar culturas diferentes e estilos de vida diferentes realmente se tornaram meus
objetivos”. Em seguida, ela descreve o que até então eu sentia como sua forma de ‘se
adaptar’ – palavra recorrente em suas respostas:

“Estar em segurança e à vontade, em qualquer lugar do mundo (…) Isto criou
uma relação entre meu companheiro e eu, a qual nunca teríamos tido, se não
tivéssemos vivido o que vivemos juntos(…) Ter podido fazer coisas e aprender
outras como ‘hobby’, o que teria sido bem mais difícil fazer ou ter no Brasil.
Conquistar meu sonho profissional de ser Designer de Interiores – uma profissão
ainda não desenvolvida no Brasil – e ver meu companheiro conquistar as coisas
que sempre sonhou… Fez o que sou e como vejo o mundo”.

A pergunta seguinte questiona se seu país de origem é onde ela gostaria de
retornar um dia, para viver. Ela responde que não, pois ‘não é lá que seu coração está’.
“Fale livremente sobre o que estas palavras representam para você”, dizia o
questionário.
Lar: “onde meu coração está”, ela responde.
Língua materna: a qual ela responde com uma pergunta interessante: “é a língua
parental que aprendemos primeiro, ou a qual nos sentimos mais confortáveis para falar depois
que perdemos nossas raízes?”
País de origem: “onde nasci”.
- Sente falta de seu ‘país de origem’?

“Se falo da Itália, sinto falta das pessoas mais queridas que de repente ficaram
ausentes em minha infância e em minha adolescência. Sinto falta dos cheiros, dos
gostos, da beleza única; das minhas raízes.”

“Fale livremente alguma coisa a respeito da sua experiência enquanto estrangeira.
O que é ser estrangeira para você? Diga qualquer coisa que lhe venha à lembrança.” Mauli
escreve então:

“Alienada: sem laço, sem amor, sem amigos, sem raízes.
Um novo estado, um novo desafio, uma nova vida esperando-se o melhor.
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Uma situação na qual você precisa aprender a se adaptar.
Confusões e equívocos devidos à falta de conhecimento e experiência.
Alguém que está numa terra/cultura à qual ele não está acostumado”
A palavra estranged 51, a qual por alguma razão, é a primeira a aparecer. Seguem
algumas observações.

V.3.1 MAULI - IMPRESSÕES

Ao entrar em contato com o questionário respondido por Mauli, num primeiro
momento, tive uma impressão bastante diferente quando do contato com as respostas faladas
pelos sujeitos das entrevistas. Devo dizer que, ‘estranhei’ alguns aspectos.
Primeiramente, tive a sensação de que o questionário escrito me revelava a
distância entre nós: ela, sujeito, e eu, pesquisadora. Estranhei também um pouco, o que senti
como sendo certo ‘automatismo’ das respostas. Pontuais, circunscritas.
Relendo algumas vezes, esta sensação foi se enfraquecendo um pouco... e, passei
a sentir que, mesmo desta forma via questionário escrito, algo da subjetividade dela, se
revelava sim de fato, ali, em suas palavras escritas. Até mesmo em algumas das respostas que
me haviam soado primeiramente como fortes clichês.
Conclui que a escrita – a entrevista via questionário escrito - favorecia isso: uma
certa impessoalidade. Como na pergunta que questiona se seu país de origem é onde ela
gostaria de retornar um dia. Ela responde que não, pois ‘não é lá que está seu coração’, uma
frase já bastante escutada antes. Num segundo momento, ‘escutei’ sua resposta, como ‘sendo
sua’, de fato. Um clichê, sim talvez, mas do qual ela havia se apropriado, e que tinha um
sentido particular, próprio.

____________________
51

estranged = 1. hostilizado, não-empático, indiferente, alienado. 2. Removido/retirado de um lugar
acostumado ou ‘lugar de associações’. Os verbos - estrange, alienate, disaffect – referem-se à
disrupção de um vínculo de amor, amizade, ou lealdade. Estrange e alienate são comumente usados
com referência a vínculos ‘cuja relação harmoniosa foi substituída por uma de hostilidade e
indiferença’ (Oxford Dictionary of The English Language, Oxford University Press, 1991).
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Tive também a sensação, ainda do primeiro contato com as respostas de seu
questionário, de que Mauli havia se enveredado numa direção que parecia dizer respeito às
respostas de ‘um viajante’, de um turista.
Senti-me primeiramente um pouco contrariada. Pensei, “não era isto que eu
buscava”. Não buscava sua experiência enquanto ‘turista’. Sobretudo o tema clima, parecia se
repetir – mas também as pessoas, e os lugares.
Mas, em seguida, entendendo melhor o que eu sentia, refleti que eu não havia de
‘querer alguma coisa’. “Não era o que eu buscava”!?! O que Mauli me ‘dava’, com suas
respostas, era o que ela tinha a me oferecer, naquele momento, naquele meio. Não havia que
ser de um jeito ou de outro. ‘Escutei-a’ novamente, relendo-a...

E tive então outras

impressões/sensações.
Entre outras, de que Mauli, sim, falava possivelmente em certa medida a partir ‘do
lugar de um viajante/itinerante’. De sua experiência, de ‘turista’. Pois era este um lugar que
parecia ocupar desde pequena, junto de sua família também itinerante. Talvez fosse esta
mesmo a forma de Mauli se relacionar com sua condição de estrangeira, desde que tinha 6-7
anos. Em uma ‘esfera’, próxima à habitada por ‘um turista’. O que quer que isto signifique,
para ela, inclui, possivelmente, um aspecto de distância, entre ela, e o ‘novo ambiente’. Como
a distância que eu senti, do primeiro contato com seu questionário respondido.
Por outro lado, tive também a impressão que, de alguma forma, Mauli, ao
‘escolher’ (escolha inconsciente) responder seu questionário tal qual uma turista/viajante, de
acordo com minha hipótese, tenha acreditado ‘se adaptar’ – palavra recorrente em suas
respostas - ao que achou seria o que eu buscava, em minha pesquisa.
Assim, Mauli escreveu, em grande parte – vemos isto mais inteiramente em seu
questionário na íntegra -, sobre hábitos culturais, climas, línguas.
Parece nos mostrar que há uma área de si mesma, ‘bem adaptada’ ao mundo – ou
seja, em acordo, em consonância. Mas que, outra área, ela tenta desesperadamente preencher
(como seria para todos): em seu caso e em minha hipótese, o vazio das raízes que perdeu – ou,
que lhe foram arrancadas, contra sua vontade. Gerando assim um buraco inicial, por assim
dizer, difícil de ser preenchido. Ainda que ela continue tentando – como em um vício, do qual
fala: “(...) viajar e experimentar culturas diferentes e estilos de vida diferentes realmente se
tornaram meus objetivos”.
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Com estas palavras, a título de exercício reflexivo, chamou-me a atenção Mauli
não mencionar ao longo de suas respostas, dados da realidade intrínsecos aos movimentos de
ir e vir que se deram em sua vida: o por quê de ter saído da Itália; o por quê de ter saído do
Brasil; depois de ter ido à França, posteriormente se instalado no Canadá... Não que devessem
aparecer, mas o que me chama atenção, é que eles nunca aparecem. Os fatos por trás destes
movimentos: são porque ela decidiu ir conhecer tal país ou cultura, ou porque foi junto de
alguém: de sua família itinerante, primeiramente; depois, junto de seu companheiro,
acompanhando-os?
Quase como o ‘negativo’ da foto, do qual ela não fala. Este negativo que não se
vê, como na foto... e a realidade, se torna a foto contada: a imagem revelada.
De outra parte, Mauli respondeu, em vários momentos, como ‘nós’. Penso ser este
um ponto importante de sua experiência. Tenho impressão que este ‘lugar’ que Mauli ocupa,
de ‘viajante no mundo’, ela tenha ocupado, como disse antes, primeiramente com sua família
missionária (pais e irmãos), e agora, ao lado de seu companheiro. Como se, de certa forma,
Mauli fosse levada – em primeiro momento, ‘contra sua vontade’. Mas agora não mais.
O termo raízes passa a ser algo recorrente, em sua narrativa – as raízes de onde ela
veio, e depois, perdeu. Talvez Mauli busque de alguma forma, estas ‘raízes’. Mas não as
encontra no mundo externo, porque as encontra, novamente em nossa hipótese, em alguma
medida confusas em seu mundo interno. Nos fala de lugares e de coisas (clima, beleza), e
pouco das relações afetivas. Parece ser difícil se ligar.
Lembro-me de uma passagem:
No que consiste, para o humano, essa primeira face do real que ele é
condenado a encarar, e a representar, ainda que não lhe agrade nem um
pouco? Não é o mesmo que o meio ambiente que se oferece, sem mistérios,
ao instinto da cria animal; no caso humano, esse real é o outro, primeira
encarnação todo-poderosa do outro – a mãe, de cujos cuidados depende toda
satisfação pulsional. (Kehl, p. 92)

‘Seu coração’, é ela. E ela está onde está, numa hipótese livre e interpretativa, seu
companheiro-mãe. Isto quer dizer, uma relação afetiva significativa. Essa relação que
criou/ocupou junto dele. Não está mais na Itália... não está mais, em lugar nenhum talvez. A
não ser junto desta relação que parece reinscrever a relação primária (assim como os
encontros amorosos de forma geral).
Assim, o ‘colorido’ de seu relato, apesar de falar de muitos lugares – países,
cidades -, pareceu passar-me, a mim, à ‘minha escuta’ – algo de uma tristeza, de uma dor -
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novamente, num livre-sonhar Mauli. Algo relativo à perda. “Tantos países habitados, fora os
visitados”, pareceu revelar, por trás da ‘conquista’, a dor que se repete.
O clima que tanto idealiza lá fora, parece remeter-se ao clima que perdeu, em si:
as relações afetivas iniciais, das quais fora arrancada. Ficando suas raízes, num lugar que não
encontra mais.
Mas ela parece procurá-las, de alguma certa forma. Tornando isso, uma “forma de
viver”. Quanto mais lugares conhecer, e passar pela prova de se sentir à vontade – de nele se
adaptar: a fórmula (“o trauma”, de certa forma) que se repete. (Isto certamente não quer dizer
que não conheça lugares bonitos, e, em alguma camada, viva experiências interessantes de
viagens. Falamos, com nossos pensamentos hipotéticos, de um nível mais profundo da
experiência).
“(...) experimentar novas culturas e viajar, o que veio a ser algo bastante
viciante”. É interessante aqui, o termo viciante de Mauli. O vício parece se remeter à busca de
um prazer que nunca se saciaria – tal qual o vício de uma droga. A busca do prazer perfeito –
e portanto, inexistente.
Talvez, porque de fato, no fundo, ela – nossa personagem Mauli - não se adapte.
Olhando pelo outro lado da moeda, quase como ‘se a cultura precisasse se adaptar a ela’. Se a
cultura for quente, tiver uma língua que ela transpasse (enquanto barreira)... ela se adapta.
Mas um adaptar-se que não é necessariamente o de criar raízes.
‘A língua materna’. Diante da pergunta qual seria a sua, ela responde com uma
dúvida: “é a de origem... ou a que um se sente mais confortável?”. A dúvida não é de ordem
linguística, e sim afetiva. Ela já ‘não sabe mais’, qual é a língua materna...
(...) as origens da linguagem estão estreitamente vinculadas às primeiras
experiências sensoriais, na dimensão da relação primária com a mãe (...)
“Madre língua”, “Mother tongue”, “alma mater” são algumas entre tantas
imagens verbais que exprimem sugestivamente esta ideia de que a função da
linguagem é “retirada” do seio materno, junto com o leite. (Amati-Mehler et
al., 2005, p. 97-98)

“Portanto”, diz-nos Kacelnik (2008), “a língua materna regula a lembrança
daquela que nos introduziu a fala.” (p. 103). Uma lembrança que, para Mauli, parece apagarse aos poucos, como uma fotografia, exposta ao sol, ao vento, à chuva – ao clima.
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V.4 MICHEL - FRANCÊS - 44 ANOS
“O amor é a saudade de casa”
Freud, ‘O Estranho’.

Michel me foi indicado enquanto possível sujeito para esta pesquisa por um
colega de Mestrado, que o conhecia indiretamente.
Fiz meu primeiro contato com Michel por email. Ele me respondeu algum tempo
depois, dizendo que seria um prazer participar da pesquisa e, que, “sua história era
interessante”. Contou-me também, neste mesmo email, que havia lido em algum lugar sobre
uma pesquisa na qual haviam concluído ‘que as pessoas levavam, de um modo geral, um ano
a se adaptarem a um novo país. Mas dois anos a se readaptarem a seu próprio país, uma vez
retornadas de um país estrangeiro’.
Combinamos um dia/horário. Durante a noite da véspera desta primeira entrevista,
Michel me escreveu (por email - o qual só vi posteriormente), descrevendo-se fisicamente,
para que eu o encontrasse. Uma vez no local e hora combinados, apesar de não ter visto seu
email com sua descrição - tampouco ele sabia a minha - , encontrei-o rapidamente.
Michel é francês e tem 44 anos – prestes 45. Michel é hoje professor particular de
Francês em São Paulo.
Como era o horário do almoço, propus-lhe comermos alguma coisa. Após um
sanduíche na cantina da Pós-Graduação, dirigimo-nos a uma sala vazia. Lá iniciamos. A
entrevista se deu em seu idioma, o Francês.
Fiz-lhe uma primeira pergunta, mais um ‘convite’, a falar sobre sua experiência de
‘ser estrangeiro’ (conforme vimos no capítulo Método).
Michel saiu da França em torno dos 30 anos de idade. Pensou primeiramente em
ir para a Austrália: mudança de rota, veio ao Brasil. Viveu oito anos em Belo Horizonte, onde
esteve envolvido com trabalhos de arte – teatro, cinema, produção. Depois mudou-se para São
Paulo, onde vive agora há sete anos.
Durante grande parte desta primeira entrevista, Michel mostrou-me o quanto
conhecia da cultura brasileira – nomeou vários músicos, escritores, tradições brasileiras. Falou
extensamente sobre as cidades que visitou, uma a uma. Falou dos contrastes entre Belo
Horizonte e São Paulo, as cidades onde viveu. Seus museus, cinemas, bairros e culinárias.
Contou como aprendeu o Português, dos primeiros trabalhos que aqui teve, e
como obteve seu Visto permanente. Em suma, mostrou o quanto havia ‘mergulhado’ na
cultura e na vida brasileiras. Do quanto se havia inserido neste país, nesta cultura.
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Falou também de sua tradição política – de seu envolvimento com o caráter
político de um país. Assim era na França, disse, onde Michel às vezes militava em prol de
seus ideais políticos – e assim passou a ser no Brasil, disse, onde acompanha tão perto quanto
possível, ‘nossa política’.
Deteve-se bastante tempo sobre as questões políticas locais e algumas
internacionais... Certos momentos históricos marcantes, como a queda do Muro de Berlim; a
ditadura, a eleição de Lula no Brasil, entre outros. Disse que havia nascido em 1968... que lhe
era ‘natural ser assim’.
Esta

primeira

entrevista

permaneceu

majoritariamente,

num

espectro

aparentemente lógico-racional de diálogo. Descritiva, a maior parte do tempo, que foi algo
em torno de duas horas.
Enquanto o escutava, percebia sua maneira lógica, clara – cartesiana -, de falar.
Além de, algumas vezes, percebê-lo olhar para o gravador entre nós.
Falou-me de sua ascendência italiana. De que havia visitado a Itália em uma de
suas férias recentes, e alguns de seus parentes... O quanto eles comiam e faziam massa na
própria casa. Ele mesmo havia engordado quatro quilos! Deteve-se sobre a cultura italiana, de
seus avós e de sua mãe, mas também de forma bastante descritiva. O que pareceu, de certa
forma, nos manter afastados de ‘afetos’, na maior parte desta primeira entrevista, com raras
exceções. Pouco falou da França, do que lhe passava nele, dentro dele; pouco falou de sua
família francesa, do que havia ‘deixado para trás’. Em determinado momento, perguntei-lhe,
“e a França?”.
Ele sorriu. Disse que a França lhe havia dado, mas também machucado. Havia-lhe
“forjado, e machucado”. “O que é normal”, completou, “quando se forja algo”.
Michel disse ter vivido um lado interessante da França: “o lado intelectual”, e
também revolucionário. Mas, ao mesmo tempo em que a França lhe havia ‘forjado’, repetiu,
lhe havia também machucado. Certas coisas haviam lhe machucado profundamente, disse.
“Decepcionou-se”, disse. Com certas escolhas, com o racismo. Nunca sentiu o racismo na
pele, pontuou. Mas sua mãe sim, quando era criança, por ser italiana nos anos 60 na França.
Em sua época – de Michel – o racismo já era contra os árabes, explicou.
Partiu então para este tema: do que se passa na França, em relação ao racismo, à
política. François Hollande agora... Michel dava-me a impressão de distanciar-se novamente.
Tentou voltar, ao dizer que “havia se machucado na época de Le Pen, do Front National”... E,
talvez, completou, “de lembranças pessoais”.
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- Como quais?, pergunto-lhe.
“Não sei”, ele hesita em responder... Disse que havia visto um filme na véspera:
“Paris”. Um filme que falava do quotidiano da vida em Paris, das pessoas. Viu um pouco
certos perfis que poderiam ser considerados clichês, mas que não o são, “infelizmente”, ele
comenta. Disse ter reconhecido todos esses perfis, das pessoas, dos comerciantes, um lado
charmoso, e outro não: “um pouco racista, um pouco mau”.
Mas nunca havia abandonado seus deveres de cidadão, completou. Havia até
mesmo trabalhado nas eleições francesas no consulado em São Paulo. Fazia questão de votar.
Disse que ao chegar ao Brasil, porém, encontrou todo um outro lado, por qual se
apaixonou. A simpatia, a abertura... Mas que isto também estava mudando agora. Com o
aumento do poder aquisitivo, o poder de compra... “o capitalismo muda as pessoas”, ele disse.

“Não somente o carro ou o DVD hoje em dia. Mas ter por ter. Viajar, pegar
avião, isso é bom. Mas isso de ter que ter o carro, de ter não sei o quê... isso
muda as pessoas. O outro lado da moeda”.
Disse ter sentido bem a diferença, em quinze anos. Em quinze anos, “o país
mudou”, disse Michel. “Após FHC... acompanhei isto tudo. A estabilidade econômica, a
diminuição da pobreza, o aumento do poder aquisitivo”.
- O Brasil mudou.... e você? pergunto-lhe.
Ele sorriu novamente. Percebeu que eu me remetia a ele, quando lhe perguntava
algo.
Michel disse que tinha a impressão que o Brasil havia mudado mais que ele. O
DNA do Brasil, e o seu não. Sua essência permanecia, ele disse. Falou um pouco sobre a
dificuldade de ‘ter recomeçado’ a vida em São Paulo, após sete ou oito anos em Belo
Horizonte... Estava só, com poucos amigos, longe da família. E era agora ‘um outro
momento’, diferente de BH, quando era mais jovem, livre, tinha bastante dinheiro de seu
trabalho, e pareceu-lhe então como ter vivido ‘uma segunda adolescência’. Disse que em SP,
teve que lutar, para ‘não ser engolido pela cidade’.
Mas tinha muitos recursos internos, completou. E que havia ido até o fundo de
seus recursos, esgotado-os. Disse ter chegado a um momento crítico, em torno de 2007. Após
três anos e meio em SP, época em que se separou – “E não foi fácil”, disse. “Numa cidade de
15 milhões de pessoas, estando-se só”. Reiterou que havia ido ao limite de suas forças, mas
depois, continuado.
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Em uma de suas falas finais, neste dia, dizia-me que estava sentindo como se
‘estivesse fechando um ciclo’, não somente na cidade de São Paulo, mas no Brasil... Iria
pensar em um novo país para onde ir. Era especialista em ‘viver experiências’, disse, e assim
continuaria fazendo. De alguma forma, porém, eu sentia algo superficial em sua fala a
respeito ‘de ir para um novo lugar’, e ‘adquirir novas experiências’. Como se faltasse
convicção, à sua decisão.
‘Explicou’ que não poderia viver em rotina... viver 40 anos na mesma cidade, e
fazer a mesma coisa, todos os dias. Seria-lhe impossível. Perguntei-lhe se ele sabia onde
gostaria de ir. Ele disse que não... ainda não. Mas que não poderia retornar à sua cidade natal.
Perguntei-lhe por quê, e ele respondeu que “porque já havia vivido lá vários anos”... e porque
não era o momento, a hora. Para ele havia um começo, um meio, um fim... Michel parecia
tentar encontrar a resposta... disse, ao final, que o lugar onde se nascia remetia-lhe ao ‘feto’ a uma ‘prisão fetal’. Olhou-me, e riu. E eu lhe disse que era interessante o que ele dizia e que
podia continuar, se quisesse.
Logo após, descreveu por um tempo sua história familiar – a chegada de seus avós
italianos à França, logo após a primeira Guerra. Falou também de seus ideais, de ‘tornar-se
um cidadão mundial’; dos direitos humanos, da liberdade de escolhas... “Quebrar os muros”,
completou. Tinha 20 anos quando o Muro de Berlim havia sido quebrado. Disse que sempre
foi assim, tinha ideais. Havia nascido em ’68, ‘era normal’..., repetiu, e sorriu.
Disse também, que era homossexual. Que havia tido relacionamentos longos, aqui
no Brasil. Mas que agora estava só. Falou um pouco sobre isto; como havia sido a
‘descoberta’ de sua sexualidade. “O mais natural possível”, ele disse. “Me apaixonei...”.
Mencionou algo que havia escrito no primeiro email para mim: que se sentia mais
estrangeiro na França, hoje, que no Brasil. Perguntei-lhe se já havia se sentido assim, antes de
sair da França. Ele disse que não... Sentia-se diferente, “o outro”. Mas que isto fazia parte...
Fácil, era ‘se misturar’. Que quando alguém não reivindica quem é – sua escolha política, suas
escolhas, sua opinião, “você se mistura... e isso é fácil. A partir do momento em que você
reivindica, a você mesmo, você é apontado no dedo, estigmatizado.”
“Então, você não ‘é estrangeiro’, mas é uma forma, de ser estrangeiro... (...) Esse
medo do desconhecido, do que vem de outra parte... as pessoas têm medo do que
não é conhecido, do que é diferente. Por que ele decidiu isso? Por que ele é tão
decidido em sua escolha?, devem pensar de mim (...) Eu me sentia diferente. Mas
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não estrangeiro. Agora após 15 anos no Brasil, quando retorno à França, me
sinto um pouco estrangeiro...”.

Lembrou-se do estudo que leu sobre brasileiros que são obrigados a retornar ao
Brasil após tanto tempo nos Estados Unidos ou no Japão, e têm dificuldade em se adaptar.
Perguntei-lhe o que pensava disto, e ele disse que sentiu que ‘teria menos dificuldade de ir
morar num país estrangeiro – Portugal talvez, não importava...’, do que retornar à França. Ser
apontado como diferente. Pela frente, as pessoas se interessam... mas pelas costas, diriam
baixinho, “ele viveu 15 anos no Brasil, ele é um pouco estranho... você não acha que ele tem
um sotaque?”, dir-lhe-iam às suas costas, disse Michel.
- Você já viveu isto?
- Não, ele riu. Mas eu sei que é assim...
Concluiu que, porém, quando está lá, é como ‘se estivesse em férias’. Então ‘não
lhe desagradava tanto’... ser visto assim. “Acho que viver seria mais difícil. Não seria fácil.”
Ao final deste dia, fomos interrompidos por alunos que teriam aula na sala onde
estávamos. Mudamos de sala e, novamente fomos interrompidos. Em vista destas interrupções
e do horário avançado, propus-lhe que marcássemos um segundo encontro, ao que ele
concordou prontamente.
Algo curioso então aconteceu, neste ínterim.
Passei a sentir certa resistência em agendar a nova entrevista com Michel. Em
realidade, algum tempo passou para que eu chegasse a esta compreensão – de que estava
resistindo. Adiei uma primeira vez, encontrando uma ‘razão’, adiei uma segunda... Dando-me
conta disto, tentei pensar. O que se passava? Pensava na entrevista. E, me lembrava do quanto
Michel havia falado com um discurso lógico, coerente, racional – descritivo, ao longo das
mais de duas horas que estivemos juntos. Havia sido a mais longa das entrevistas que eu havia
feito para esta pesquisa, até então. E a mais difícil de ser ‘destilada’, posteriormente: o que
transcrevo aqui, foi filtrado a muitas águas, reduzido ao custo de muita ebulição, por assim
dizer. Além do que, de alguma forma gravá-lo, havia ficado claro, tinha imposto ‘um muro
entre nós’. “Quebrar os muros”, ele havia dito... Pensar em encontrá-lo para ‘gravá-lo’
novamente, passou a me incomodar. Eu tinha a sensação de que iria fazer alguma coisa
‘artificial’, repetida. Minha motivação em encontrá-lo, havia-se reduzido nitidamente. Apesar
disto, em torno de um mês depois, por email combinamos um próximo horário, para uma
segunda entrevista.
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E então, outro fato curioso aconteceu.
No dia de nosso segundo encontro, em determinado momento percebi que ‘havia
esquecido o gravador’! Residindo em outra cidade concluí que seria impossível ‘ir buscá-lo’.
Enviei-lhe então um email falando-lhe do ocorrido, e pedindo que adiássemos – com pouca
esperança de que ele o visse antes do horário que havíamos combinado, sabendo de seu pouco
acesso aos emails.
Por não saber se ele havia ou não recebido minha mensagem, no horário
combinado, fui à sua procura, enquanto pensava o que faria, caso o encontrasse, sem
gravador. E tomei uma decisão.
Encontrando-o, expliquei-lhe. Disse-lhe que estava sem o gravador, mas que
gostaria que fizéssemos nosso encontro, de qualquer forma. Eu tomaria nota de algumas
coisas, palavras-chave, e reconstruiria nossa conversa posteriormente... ‘Um pouco como
fazemos com uma sessão de análise’, eu lhe disse.
Disse-lhe que seria uma tentativa. Manter-me-ia, claro, fiel ao propósito do
encontro e da pesquisa. Caso eu sentisse que não havia sido válido, lhe pediria outro encontro
se assim ele se dispusesse. Michel não se opôs a nada.
E assim, tivemos nosso segundo encontro, que se mostrou ainda tão mais rico,
inusitado, e intenso, que o primeiro. Com a diferença de que, desta vez – sem o gravador –,
não me senti ‘retirada’ de meu lugar de analista; tampouco atribuí a ele, ‘a hiperracionalização’, como a dificuldade da primeira entrevista. A dificuldade, acredito, havia sido
minha. Como discutiremos mais adiante.

2. Entrevista sem gravador, a partir das anotações e posterior reconstrução do encontro.

Combinamos de almoçar próximo à universidade. Michel me perguntou se eu
havia re-escutado a primeira entrevista – a gravação. Eu lhe disse que sim. Não sei o que ele
quis saber ao certo com esta pergunta... Se eu havia achado a entrevista suficientemente
interessante para escutá-la novamente? Ou se eu havia ‘pensado’ no que ele havia me dito ou seja, ‘estado’ com ele neste ínterim?
Perguntei-lhe como havia passado, desde nosso primeiro encontro. Michel me
disse, para minha surpresa (inicial), que havia estado sem voz durante dois dias, após a
entrevista que havíamos feito. Disse-me e olhou-me com olhar surpreso também. “Dois dias
sem voz!”, repetiu.
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Enquanto aguardávamos as saladas, Michel falou livremente sobre algumas
coisas, como as eleições que estavam por acontecer... e a forma com que tentava
‘conscientizar’ o porteiro de seu prédio, a ‘votar bem’. Tendo falado um pouco, parecia
aguardar uma direção minha, para prosseguir, para ‘dar início à entrevista’. Disse-lhe então,
que eu iria fazer como havia feito em algumas das outras entrevistas: eu lhe diria algumas
palavras para que ele me dissesse o que quisesse, sobre elas. O que ‘lhe viesse à cabeça’. Foi a
forma que decidi iniciar, já que não lhe faria perguntas.
Comecei então lhe dizendo ‘pátria’ (era uma das quatro palavras que eu havia
utilizado em alguns dos questionários/entrevistas conforme o capítulo Método). Ele repetiu a
palavra... Pátria, pátria. Disse-me que ele era, na verdade, expatriado, por opção. Completou
que não era um “Viva a França... azul, branco e vermelho” (as cores da bandeira francesa).
Acreditava ‘nesses valores’, disse (a lembrar, igualdade, fraternidade e liberdade), mas não
em relação à França. A França não era isso, não representava mais isso, para ele, Michel
disse.
“Língua materna”, era o próximo termo. Michel logo a associou a ‘mãe’. É a
língua da mãe... das primeiras palavras... das primeiras emoções, primeiras sensações... da
descoberta, ele dise. Uma língua, uma forma de pensar as coisas, de ver as coisas...
“É a tradução de uma cultura”, concluiu ele.
“Mãe”, era a próxima palavra. Michel falou por um tempo... disse que tinha uma
boa relação com ela... sentia falta dela. Mas, na vida, “você ganha, e você perde”, disse-me.
Mas não se arrependia de nada, acrescentou.
Após ‘as palavras’, pelas quais passamos mais ou menos rapidamente, Michel me
anuncia então, com ar decidido:
“Voilà ... Eu decidi retornar ao meu país”.
Sou pega por certa emoção.
“Farei 45 anos em Abril...”, ele prossegue. “15 anos no Brasil. Será como ‘um
retorno à fonte’... ao país... às relações familiares... e, a mim mesmo”.
Sentindo ainda uma mistura do que parecia ser uma ‘surpresa’, mas que no fundo
não me parecia tanto, talvez, continuo a escutá-lo.

“Tenho boas lembranças da minha decisão de vir ao Brasil. Foi como um
casamento”.
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Durante os próximos minutos, Michel fará uma série de ‘associações’ a respeito
do que acabara de dizer – ‘como um casamento’. Associações que pareciam virem-lhe à
mente, à medida que as pronunciava, palavra por palavra, pausadamente... Como se ele
próprio se surpreendesse com o que ia dizendo/descobrindo.

“Como num casamento, tive que fazer concessões... conhecer o outro... conhecer
a mim mesmo... ...adquiri uma nova ‘belle-famille’”. (Em francês, a família do(a)
cônjuge). “Esse casamento me deu bastante amor, e eu também, lhe dei bastante
amor... Mas foi um casamento sem filhos. Um casamento egoísta. Para ‘tirar
proveito’... para tirar o que tinha de melhor...”.
Disse que decidiu retornar à França, por seis meses. “Para sentir... para ver”.
Sentir o que ‘tinha perdido’.
- Sim, você me disse que ‘ganhamos e perdemos’. Você me falou um pouco do
que ganhou aqui... O que você perdeu, Michel?

“Os momentos privilegiados, em família.... o contato com minha mãe... o ‘lado
francês’, da história... o que se passava lá.”

Passou a falar então, sobre São Paulo. O que, desde o início, me pareceu sua
forma de falar dele, de si próprio.

“A cidade está em metamorfose... em mudança. Deixar a cidade mudar, e ver o
que se passa aqui, mas de longe... E, de acordo com o que se passar aqui, e
comigo lá na França, isso dará uma equação do que eu irei fazer”.

Michel parecia dizer perceber as mudanças dentro dele.
“Dar um tempo”, ele completou, em Português. Prosseguiu em Francês:

“É bom, às vezes... para os dois. Para mim, e para a cidade. A cidade vive sua
vida, eu, vivo minha vida. Depois, veremos... o que se passa. Se é possível ficar
juntos novamente, ou não.”
“Como em todas histórias de amor (...) e eu estarei então, novamente, entre todo
mundo...”.
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“Procuro uma verdade. O contato com minha gente. Uma maneira de ‘resgatar’
(usou a palavra em português, novamente)... Colocar minha vulnerabilidade, meu
lado vulnerável, a meu serviço...”.
“Voluntariamente estar sem proteção... mas, justamente para ter respostas. Meu
principal motivo, é que tenho necessidade de respostas... é por isto que estou
tranquilo”.

Um momento antes, eu havia lhe dito que ele me dava impressão de ‘estar
tranquilo’, em sua decisão.

“Pois somente assim, eu terei respostas... Eu, Michel, nu... nenhum problema.”

Disse que se lembrou de que, na Mitologia, um herói retornava nu, aos olhos dos
outros... mas ‘repleto de coisas em seus pensamentos’, em si mesmo. “Com seu estado de
espírito tranquilo... eu me sinto assim”, concluiu.

“Ou ainda”, disse ele, “como Jesus! É engraçado... eu que não sou religioso, nem
nada. Mas um pouco como Jesus talvez... que andava nu, aos olhos dos outros.”
“Será talvez um pouco assim”, disse. “Para mim. Tudo será como ‘pequenas
dores’, uma vez na França novamente. As lembranças desagradáveis... mas
também as lembranças das boas coisas, ao longo destes 15 anos... dores que
ficam. Outras que se vão... Não reencontramos tudo. Há coisas que
reencontramos, outras não.”

Neste dia, senti que eu estava ali, para escutá-lo. Foi o lugar que ele me concedeu,
e que eu aceitei. Minhas poucas intervenções pareceram ‘desnecessárias’. Não era um
diálogo. E tenho impressão dele ter se dado conta disto, depois de nosso primeiro encontro.
Nem mesmo era ‘mais uma entrevista’. Michel parecia falar, ou precisar falar, um pouco de
tudo aquilo que ele havia ‘acumulado’: de suas experiências, de seus próprios processos
internos. Eu o escutava.
Percebi que o primeiro encontro – mais lógico e racional – havia sido necessário,
para dar lugar a este segundo. Entretempo, Michel havia decidido ‘viver sua próxima
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experiência’, em seu próprio país. Apesar de toda “dificuldade de se retornar a seu país” – o
que havia tanto lido, e me contado.
Ao final, após ‘encerrarmos’, perguntei-lhe como tinha sido este segundo
encontro para ele. Ele disse que se sentia bem. Que desde o início, quando soube através do(a)
amigo(a) de um amigo(a) que eu estava fazendo esta pesquisa com este tema, que ele ‘logo
havia se interessado’. E que teve a sensação de que aquilo, ‘era sobre ele’, disse sorrindo.
Identificou-se com o tema.
Havia decidido que participaria, antes mesmo de eu fazer contato com ele... Mas
claro, não sabia ‘como seria’. Eu poderia ser alguém ‘estranha’, ele riu.
Mas não, completou. Ele havia gostado da forma que eu o havia abordado e
‘realizado nosso encontro’. O cuidado com as perguntas, com a entrevista em si. Tinha se
sentido bem, e à vontade. Sentia ‘confiar em mim’ (lapso que cometi ao digitar: escrevi
primeiramente, “confirmar” em mim ).
Disse-lhe que eu também, havia sido tocada pelo encontro com ele.
E que me sentia tranquila com o fato de não ter tido o gravador: o encontro, para mim, havia
se realizado, e sido válido.
Ele me perguntou então se eu estaria aqui neste final do ano, ou se viajaria.
Entendendo sua pergunta como um interesse por uma possível continuidade, propus-lhe que
nos reencontrássemos uma vez mais, antes de sua partida. Ele havia decidido ir um pouco
antes de seu aniversário, que seria em Abril. Sugeri encontrá-lo no início de Março. Ele achou
uma boa ideia, disse que seria ‘um bom momento’, um pouco antes de sua viagem.
Retornando a meu carro, dei-me conta que na verdade, para minha surpresa, eu
não havia esquecido o gravador. Ele estava lá, bem ao fundo de minha bolsa. Tão ao fundo, a
ponto de não vê-lo à primeira vista.
Truques do inconsciente!

V.4.1 MICHEL - IMPRESSÕES

Algo me ‘intrigou’ em Michel: o que o mantinha distante de sua terra natal, por
quinze anos? Que distância era essa, entre ele e seu país natal? O que havia lhe machucado e,
ao mesmo tempo, forjado? Que lugar era este – sua França - onde ele preferia (ou conseguia),
ultimamente, ‘somente estar em férias’?
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De maneira interessante, Michel não faz menção alguma ao termo ‘estrangeiro’:
ser estranho/estrangeiro. Parece contar-nos, ao invés – o inverso da moeda -, o quanto era
familiar: o quanto havia mergulhado e conhecido, a cultura brasileira. Tentava dizer, talvez,
que era um estrangeiro, nem tão estrangeiro assim?
Mas, contando-me uma longa história de conhecimentos, com tantas experiências
culturais, curiosamente, eu me sinto estranha – como capturada num enredo lógico demais,
estruturado, descritivo -, enquanto ele se mostra ‘familiar’. Como os dois lados de uma
moeda.
Se fosse uma sessão de análise, poderíamos pensar em movimentos de
transferência/contratransferência.

Poderíamos

de

fato

pensar

em

movimentos

de

sedução/rejeição, entre o par analítico. Ao tornar-se ‘demasiadamente interessante’, eu me
afasto. Intuindo que algo parecia estar sendo abafado: os afetos, as vivências afetivas de sua
história. Ao tentar mostrar-se interessante, Michel torna-se ‘desinteressante’: demasiadamente
organizado. A ponto de, apesar de saber da riqueza de seus quinze anos de experiência no
Brasil, eu resistir, em algum nível inconsciente, à segunda entrevista.
Mas, quando “esqueço” o gravador – quero vê-lo, de outra forma. Ou, numa
forma de relação diferente. Em minha hipótese, na primeira entrevista, Michel falava para o
gravador. Como numa entrevista para um documentário, sobre estrangeiros no Brasil...
Coisas bonitas de serem escutadas: sua vasta e rica experiência cultural, aqui adquirida.
Ao longo de seu caminho, no entanto, Michel fala de muros. O ‘Muro de Berlim’,
e, em minha hipótese, haveria outros em alguma medida (como há em todos): o muro que
mantinha dentro dele, entre ele, e a França; o muro que mantinha comigo, naquele momento;
e, o muro dele, com aspectos dele próprio.
Michel parece ter vivido dois grandes processos de ‘migração’: primeiro, a
chegada ao Brasil (a Belo Horizonte), e a segunda, a São Paulo – já em outro momento de sua
vida, e que coincide com uma separação: “não foi fácil”, diz ele.
E há também a história de sua família, marcada pela migração: a dos avós
italianos, após a primeira Guerra. No que alude a uma ‘fala psicanalítica’, Michel fala em
‘prisão fetal’: o que lhe significa isso? Fez-me pensar em seu mundo inicial, original (da
origem), ‘envolta’ por um mundo externo já existente, antes dele: sua família, com sua
história, com sua origem. Em outras palavras, um muro que ele não poderia quebrar. A
liberdade de escolhas que tanto deseja – a de ‘cidadão do mundo, sem fronteiras’, e que, em
realidade, não teve: Michel é homossexual (assim como qualquer escolha sexual não teria
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sido uma ‘escolha livre’), e é de família estrangeira, imigrada para a França (assim como
todos temos origens demarcadas). (Sempre vale lembrar, esta é minha hipótese, meu sonhar
meu personagem Michel). Enfim, sua liberdade, tinha fronteiras.
Talvez fosse esta a parte que não aparecia (tanto), por trás da pessoa culta,
politizada, viajada, intelectualizada: uma porção sem escolhas, forjada, e, de certa forma,
machucada. Torna-se ‘cidadão do mundo’ (à sua maneira), como se assim pudesse distanciarse das raízes não-escolhidas, aprisionadoras.
Ao relembrar a célebre frase cantada por Edith Piaf, “Je ne regrette rien”, Michel
parece se referir a uma ‘dupla negação’: não me arrependo de nada. Numa análise teríamos
melhores condições de saber disto: não, e nada.
Michel dá-se conta de seu longo percurso de batalhas, e recorre ao mito para o
exemplo do ‘retorno’. Enfrentou mares e tempestades, e retornou. Nus aos olhos dos outros,
mas ‘repleto de coisas por dentro’.
Tive a impressão de que esta entrevista com Michel, mais que com os outros
sujeitos, teve uma ‘função terapêutica’. Michel parece ter realizado um ‘trabalho interno’,
mental, após nosso encontro. Prova disto, é a perda de sua voz, seu silêncio. Novamente, em
minha hipótese, talvez tenha sido necessário Michel se calar, após nosso primeiro encontro,
para a realização de um trabalho mental, mais profundo.
Para então, parir sua decisão: retornar à França. À origem, “à fonte’... ao país...
às relações familiares... e, a mim mesmo”, diz.
Tivemos um terceiro encontro – como havíamos falado - alguns dias antes de sua
partida. Neste, Michel me mostrou um livrinho que havia ganhado de alguém: “1001 coisas
brasileiras”. Uma longa lista de nomes das particularidades brasileiras, desde o doce ‘Romeu
e Julieta’, até o partido político intitulado ‘Tucano’. Michel marcou com tinta amarela os
nomes que a ele, pessoalmente, tocavam de alguma maneira: as que havia conhecido, as que
gostava...
Leu para mim algumas delas. Michel parecia particularmente contente com o
presente. Pareceu-me uma forma, para ele, de ‘não se esquecer’, do que, agora, deixava para
trás.
Falou dos outros presentes que havia ganhado das pessoas que conhecia. Entre
eles, uma vela, com o perfume de sua mãe: Angel, disse ele. Um perfume que ele adorava.
Disse que deixava muita coisa aqui no Brasil. Entre elas, quadros – mas levava
um, que era a foto dele bebê, junto de seus pais. Falou de presentes que ele dava de volta às
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pessoas que lhe haviam presenteado: com a possibilidade de que elas o dessem de volta,
novamente a ele, um dia - algo que às vezes fazia, explicou-me.
Mencionou ainda o carinho de suas amigas, o carinho das despedidas. Dos alunos.
Dos amigos, das pessoas de seu quotidiano. A funcionária do supermercado que frequentava,
e que havia se despedido dele, com tanto carinho.
Michel organizou tudo para sua partida.
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V.5 RAUL - PERUANO - 59 ANOS
“Cuando me buscan nunca estoy,
Cuando me encuentran yo no soy”
- Trecho da canção de Manu Chao, “Desaparecido”

Raul é residente na Suécia há 29 anos, para onde foi na condição de exilado
político. Foi casado três vezes, tem seis filhos, e dois netos. Novamente separado, Raul tem
agora uma companheira brasileira.
Encontrei Raul em uma ocasião informal: uma reunião de amigos na casa de uma
amiga, que é, por sua vez, amiga de sua atual companheira brasileira. No momento da
entrevista ele estava de passagem pelo Brasil, onde sua companheira reside. Raul retornava do
Peru, onde havia estado pela primeira vez desde o início de seu exílio.
Neste dia em que nos encontramos, falei-lhe – a Raul - um pouco sobre minha
pesquisa, meu tema, para verificar se de fato ele gostaria de participar. Falei-lhe em Espanhol,
e toda nossa conversa – inclusive a entrevista - se deu neste idioma.
Ele aceitou. Após uma hora aproximadamente perguntei-lhe se poderíamos então
realizar a entrevista, em algum lugar mais calmo da casa. Ele concordou e nos retiramos para
o andar superior, onde não havia ninguém.
Antes da entrevista se iniciar – e de eu ligar o gravador -, Raul disse se recordar
exatamente o dia, a hora e a temperatura do momento em que chegara à Suécia pela primeira
vez. “Fazia 15 graus negativos”, disse ele. Mas, no entanto, ‘sentia-se bem’. Estava vivo,
‘havia escapado’.
Liguei o gravador e ele prosseguiu. Falou de como no início havia sido difícil não
poder se expressar corretamente na língua local, o Sueco. Ele e outros peruanos decidiram
formar uma organização política, contou.
“Faço parte do último grupo do qual falamos”, prosseguiu.
Antes de iniciar a entrevista gravada, ele também me dissera que “Havia dois
grupos de estrangeiros: aqueles que partiam porque queriam - por desejo -, e outros,
forçados a ‘ser estrangeiros’, principalmente por questões políticas”. Como em seu caso,
completou.
“Por que partiu?”, perguntei-lhe.
“Se iniciou uma perseguição contra toda minha família... um irmão meu foi ...
participou no... na guerra no Peru, que se iniciou a partir dos anos 60.
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Houve um confronto contra as forças do estado... perseguiram toda a família.
Minha irmã foi aprisionada. Minha cunhada foi aprisionada. Na companhia de
meu irmão, que faleceu. Então, tive que sair... e... bem... Suécia! Por que Suécia?
Poderia ter sido Equador, porque eu estava trabalhando no Equador”.

Raul parece fazer um ‘salto rápido’, entre o Peru, e a Suécia. Explicou como se
deu a escolha do país, que foi ‘mais ou menos por acaso’, disse ele. Uma oportunidade havia
surgido. Ele relata como foi. Um grupo foi expatriado, ele decidiu acompanhar este grupo.
Havia a possibilidade também do Equador, onde ele tinha contatos profissionais. Mas, foi
para a Suécia.
Um pouco adiante na entrevista, Raul conta com certa ironia, como até hoje
quando passa a um novo projeto em seu trabalho, que costuma ser sempre com novos clientes,
estes, ao virem-no, perguntam-lhe lentamente de onde ele é e, se entende o idioma sueco.
Raul, em contrapartida, diz responder lentamente – no mesmo ‘tom didático’ em que lhe
fizeram a pergunta – que fala bem o sueco. “O suficiente para trabalharmos juntos”,
completou.
Pergunto-lhe se isto não o incomoda – após 29 anos neste país, a cada vez ‘passar
por um estrangeiro que não fala a língua local’. Sinto ter sido um pouco direta, em minha
pergunta. Seu tom irônico, no entanto, me havia soado como encobridor, em alguma medida,
de alguma outra coisa. Tentei buscá-la. Ele respondeu que sim, no início. Mas que agora,
‘brincava com isto’.
Em outro momento, pedi-lhe que falasse um pouco sobre sua língua materna.
“Em realidade… falo Espanhol. Mas nunca o considero como língua materna.
Nós nos sentimos como violentados, nos tiraram nossa língua, e proibiram falar
nossa língua, com a conquista espanhola. Eu por exemplo... a falo, não sei se
bem. Mas a falo. Tampouco posso falar a língua dos meus antepassados. Porque
não a aprendi. Sinto um vazio a este respeito...”.

Raul parece remeter-se ao povo peruano, ao dizer “nós nos sentimos”. Mas,
aparentemente, àquele povo anterior à chegada dos espanhóis, e da colonização. Sente ‘um
vazio’, uma falta... daquela primeira língua, que não aprendeu, mas da qual sente-se
arrancado.
- Sente o Peru como sendo sua casa?, pergunto-lhe.

103

A pergunta, apesar talvez de parecer óbvia, remete-se a algo que se formava em
mim, em contato com Raul naquele momento. Talvez ela tenha traduzido – uma vez que não
estava prevista no roteiro semiaberto - , o sentimento que eu provava, de algo ‘confuso’.
‘Lugares não-claros’... Se o Espanhol não era sua língua, e se na Suécia Raul era estrangeiro,
onde era sua casa? Ou, que lugar identitário habitava ele?

- Claro. Sinto o Peru como o país onde nasci. Poderia ter nascido em outra
parte... Mas, além disto, sinto que lá, me formei politicamente.

Retomo a entrevista mais adiante.
Peço-lhe que ‘fale livremente’ sobre as palavras que lhe direi (casa, língua
materna, mãe, pátria). São as quatro palavras que utilizei nas três primeiras entrevistas;
escolhidas por se remeterem à origem de todo sujeito segundo nossa hipótese (conforme
capítulo Método). Era a vez da palavra ‘mãe’.

- Mãe... (repetiu primeiramente em bom tom. Depois, sua voz abaixou). Mãe é
uma mulher muito sacrificada que nos criou e... nos ensinou muito na vida. Eu
gostava dela... gostava. Mais que de meu pai. Talvez pelo papel social, está mais
próxima... É a mãe que assume o papel do ‘lar’. Me identifico mais com a mãe.

Pergunto-lhe se ela continuava no Peru, e ele me respondeu que ela havia
morrido, um mês atrás. Que por isto havia ido ao Peru.

Raul respondia concisamente às

perguntas, sem afeto aparente, e permanecia me olhando em silêncio. Como se ‘aguardasse a
próxima pergunta’ - como em um interrogatório, ocorreu-me. Eu, de minha parte, parecia
querer resistir a ocupar este lugar ao qual passava a me sentir convocada, ao lugar de quem faz
as perguntas, e dirige a conversa. Sentia também alguma tensão, entre uma pergunta e outra.
Quase como se, tão logo ele soubesse a próxima pergunta, tão logo ele poderia respondê-la ‘concluir a tarefa’.
Ia ficando mais nítido para mim que, para Raul, era muito difícil entrar em contato
com os conteúdos que, de fato, subjaziam a estas respostas – as quais ele resumia,
racionalizava (em minha hipótese), e silenciava.
O ‘meu tema de pesquisa’ dizia de fato muito respeito à sua história - sabíamos
disto. Porém, eu me percebia aproximando-me de uma história – novamente em minha
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hipótese, em meu ‘livre sonhar Raul’ - minada de traumas. Raul era como um campo minado,
que demonstrava, em sua fala, ter muito cuidado para que nenhuma mina enterrada,
explodisse. Sua voz, postura, rosto, permaneciam milimetricamente calmos.
Eu, de meu lado, começava a perceber o limite de minha aproximação.
Na parte final da entrevista, Raul disse desejar – e ter decidido – retornar ao Peru,
para viver no povoado onde nascera. Onde sua mãe morava. Pergunto-lhe se se falavam.

- Sim, pelo computador…. podíamos falar (...) O que se passou é que minha
mãe, quando morreu meu irmão, se transtornou. Psiquicamente. Perdeu seu
filho.... depois colocam sua filha na prisão... E eu desapareço, porque tinha que
desaparecer neste momento. Contudo minha irmã, a partir deste momento, minha
irmã se encarregou de cuidar de minha mãe... E, nos falávamos... muito pouco
mas, nos falávamos.

Raul permanece em silêncio.
- Você sente falta do Peru?”, pergunto-lhe. Eu desejava escutá-lo mais.
- Se sinto falta?
- Sim.
- Digamos que... eu gostaria de fazer parte destas lutas que se dão diariamente,
constantemente. Desta maneira... penso em retornar.
Aqui novamente, Raul remete-se ao discurso político, grupal.
- Para viver?
- Sim, para viver. Faz parte dos planos que tenho com M. (sua companheira).
- Onde?
- No povoado onde nasci.(...) Na parte norte do Peru, próximo ao Equador.
- Esta região que mudou, como você dizia... (cf. entrevista integral em anexo).
- Sim, mudou um pouco...
- Mas não muito?
- Bem, agora tem eletricidade.
- E por que você gostaria de voltar?
- Por quê?
- Sim.
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- Porque ali, passei os melhores anos de minha vida. Era muito dura a vida nesta
época mas... eu era menino, era jovem. Por exemplo, quando era menino, e
saíamos deste povoado, eu sempre queria voltar. Depois do período escolar, eu
passei quatro meses no povoado. Todos iam a Lima, a capital. Minha mãe, meus
irmãos e eu voltávamos ao povoado”.

Raul parece referir-se, ao falar de sua infância, ao momento de sua vida ‘anterior
às mudanças’.
Após um momento, digo-lhe que lhe faria a última pergunta. O que era para ele,
ser estrangeiro?, pergunto-lhe. E, como das outras vezes, Raul repetia a pergunta.
- Ser estrangeiro?
- Sim.
(pausa)
- A partir de minha experiência?
Sim, confirmo-lhe. E Raul responde, a partir de uma fala que se remeteu
novamente a um ‘grupo maior’.
- Ser estrangeiro... Não estou só. São milhões e milhões. Eu tive sorte. Há outros
que são estrangeiros e que têm que viver ‘ilegal’. E tem muitos assim, é horrível. Têm que
viver assim. Nesta condição.

Passou a falar dos trabalhos que teve na Suécia, ‘até chegar onde chegou’. A
conquista de seu percurso profissional.
- Por fim, pergunto-lhe, você gostaria de dizer algo mais, que até então não tenha
dito... sobre ‘ser estrangeiro’?
- Bem, se isto ajudar em alguma coisa toda a gente que migra, que saem (sic) de
seus países, e sofrem do indizível, porque os outros não os compreendem... com
formação escolar muito baixa. A geração que sai deles é uma geração, em geral,
cheia de problemas. Muito cheia de problemas. As crianças, os jovens, com
problemas de adaptação ao medo de onde estão. Em casa têm uma cultura. E
fora, têm outra cultura.
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‘Medo’ aparece aqui como lapso meu ao digitar – ao invés de meio. Permaneceu
assim até o momento de supervisionar este material. Não sei ao certo o que isto pode
significar, mas manterei assim.
Em sua resposta, Raul fala das ‘próximas gerações’. Me ocorre, no entanto, que
Raul não havia ainda mencionado ter filhos e netos.
Ele prossegue:
- A cultura do país que as acolhe. Ou às vezes não as acolhe. Então que este
trabalho sirva se não para ajudar a toda esta gente, para esclarecer, ou dar-lhes
uma luz...

Raul parece ter atribuído aqui, nos momentos finais de nossa entrevista, um ‘fim’
ao meu trabalho. Um propósito, que lhe parecia ‘bom’, apesar de alguma ambiguidade: “se
não para ajudar, para esclarecer”. Suspeita que um trabalho assim, como este, não poderia
ajudar a toda esta gente (a ele, inclusive). Mas, talvez, possa esclarecer alguma coisa.
Encerramos a entrevista.
Havíamos nos mantido, aparentemente, a um nível superficial de contato. Eu tinha
a impressão de que muito não havia sito dito. Mas, por outro lado, também intuía que era o
que era possível ser dito.
Posteriormente porém, analisando este material, pude ver que, sim, muito fora
dito, por Raul, naquele dia. Em seus silêncios, em seus não-ditos.
De volta ao grupo de amigos, na casa onde estávamos, Raul retorna à sua
companheira e lhe entrega o papel da entrevista que eu havia lhe dado no início. Este papel
apresentava a pesquisa e as perguntas que eu lhe havia feito. Ao entregá-lo à sua
companheira, ela nos pergunta se ‘tudo havia ido bem’. Raul lhe diz que sim. Pergunta-me ‘se
ele havia falado’. Eu lhe disse que sim, acabávamos de fazer a entrevista.
Ela complementou – “Não, porque ele não fala a ninguém... sobre a morte de seu
irmão. E que o Peru não concede perdão político”.
Eu, acostumada ao enquadre sigiloso e privativo do consultório, senti-me um
pouco incomodada, e permaneci em silêncio. De fato, ali não era o enquadre sigiloso e
privativo do consultório. Olhei para Raul, que, já distante de onde estávamos, parecia não se
importar. Talvez – em minha fantasia -, porque ela não poderia revelar nada além do que ele
já havia revelado: a mim, a ela, e aos outros. Em última instância, a si próprio.

107

A morte de seu irmão fazia parte do indizível de sua vida. O que de fato, ele havia
dito/não-dito. “Meu irmão faleceu”, dissera ele. Seu irmão, provavelmente, fora morto. É
verdade que ele não havia mencionado que não seria perdoado por seu país, por ter se
refugiado. Também porque seja parte de seu indizível. O perdão de seu país, de seus pais, e,
sobretudo, dele mesmo. Raul não sabia se poderia se perdoar, por ter partido; ou por não ter
estado lá, quando as coisas aconteceram. Por isto, talvez, dissera tantas vezes ao longo da
entrevista, “tive que partir”, “tive que sair, certo?”. Porque possivelmente - em nossa
hipótese -, talvez haja alguma culpa. Não uma culpa real – Raul não é culpado pelos
acontecidos em seu país, e em sua família -, mas algum aspecto de culpa, possivelmente,
inconsciente. Culpado, de ser um sujeito individual, de ter escolhido viver – enquanto outros
morreram. “Somos milhões...”. Colocando-se então, enquanto sujeito político, grupal, quase
sem individualidade – quase sem um mundo subjetivo próprio. Ou seja, “não somente eu fiz
isto.”
Volto meu olhar à companheira, que agora lê as perguntas da entrevista, e
comenta:
“Sabia que na Linguística, não falamos mais em ‘Língua materna’?”
Digo-lhe que não sabia.
“Pois é...”, ela prossegue. “Agora falamos em Língua de Origem”.
“Que interessante”, digo brevemente.
Continuo a sentir-me um pouco incomodada. Como se os conteúdos de Raul, que
estavam agora comigo, estivessem sendo invadidos. (Em meu livre sonhar, penso que, talvez
um pouco como Raul tenha se sentido, comigo – invadindo o que era dele: sua história
preciosa. Eu, alguém que ele nem conhecia...). Penso em pedir licença e me retirar.
Havia se instalado certo silêncio no grupo. Como se quisessem ‘ouvir mais sobre
a entrevista’ que havia retirado do grupo, eu, e Raul, por uma hora e pouco.
Ao final, preparando-se para ir embora, Raul se aproxima e pergunta ‘se eu
conhecia esta música’ – escreve um nome sobre uma folha de papel 52:

____________________
52

Cometo outro possível lapso ao digitar. Digito, “escreve seu nome sobre uma folha de papel”, ao
invés de ‘um nome’. Em minha hipótese, é possível que Manu Chao ‘o representasse’ (a Raul) para
mim, naquele momento. Pois tive a intuição, naquele instante, de que essas músicas me diriam algo a
respeito de Raul. O que quer que elas dissessem, não era à toa que ele me as ‘apresentava’.
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“Manu Chao: CLANDESTINO”
Digo-lhe que reconheço o nome. Ele escreve o nome de uma segunda música:
“DESAPARECIDO”
Raul menciona que era do mesmo autor/cantor. Algum tempo depois, busquei os
textos delas, que se encontram mais adiante.

V.5.1 RAUL - IMPRESSÕES: ACERCA DE RAUL (A cerca de Raul?)
Quando estou prestes a ligar o gravador, Raul se lembra do momento de sua
chegada à Suécia. A precisão da informação mostra-nos sua importância: fazia 15 graus
negativos. Quando ali ele chegou – na Suécia, e, em minha hipótese, no encontro comigo.
Que língua eu falaria com ele? Iria roubar-lhe algo? Tirar-lhe algo, também? Seríamos
estrangeiros um para o outro ou, falaríamos a mesma língua? Ao menos, a maior parte do
tempo? Ou, ‘o suficiente para trabalharmos juntos’?
O lugar quente e frio, do encontro, e da chegada. Do acolhimento e do
estranhamento, concomitantes. Como os ‘opostos’ que acompanham o encontro: eu/o outro; o
conhecido/o estrangeiro; o quente/o frio 53.
A fala de Raul, em parte, girou em torno da questão política da saída de seu país –
a grande catapulta para seu exílio. No entanto, sua fala se mantinha numa esfera
aparentemente racional. Suas respostas curtas, seu silêncio, a repetição constante de minhas
perguntas, seu ‘tom didático’ – com os suecos e comigo também. Respondia ‘em nome do
grupo’. Remete-se várias vezes à questão de um grupo – de um‘self grupal’, político: ‘os
peruanos’.
Já de início, talvez sua escolha para a Suécia, não tenha sido exatamente por
acaso. Havia um grupo que ia para a Suécia. Detendo-nos um momento aqui, não somente em
Raul, mas nesta questão: até que ponto o grupo torna-se uma identidade... até que ponto, ao
fundir-se ao grupo, este, torna-se um importante escudo? Poderíamos talvez pensar a respeito
disto, a título reflexivo, a respeito de muitos imigrantes exilados. Escudos necessários, à sua
sobrevivência psíquica.
____________________
53

O que pode nos remeter a título ilustrativo, à presença do pensamento antitético ao longo de todo o
percurso teórico de Freud: a dualidade ou ambivalência psíquica, sujeito x objeto (dentro x fora),
prazer x desprazer, ativo x passivo (etc.).
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Se tomarmos Raul quase como exemplo ‘fictício’ neste momento; um representante de um
grupo maior, para novamente, sonharmos estas questões, poderíamos construir a hipótese de
que lhe era de fato muito difícil falar a partir de si mesmo, enquanto indivíduo – ao menos,
naquele momento, naquele primeiro encontro entre nós. Sua subjetividade parecendo mesclarse com uma subjetividade maior, política, que criou e sustenta, e que lhe permite tolerar,
psiquicamente, sua própria história: de violência, perdas e rupturas. E, muito possivelmente,
tolerar sua própria ‘culpa’ – de não ter estado lá, quando coisas piores aconteceram, à sua
família, entre outros.
Como pode ter sido o caso de tantos outros exilados políticos, que, ao se
salvarem, deixavam para trás tantos outros, que não se salvavam 54.
Levanto a hipótese de que, na vida de Raul, além dos traumas vividos por todos –
chamarei aqui de trauma momentos que necessitam de intensa reorganização psíquica – tenha
havido também outros significativos, em torno à sua condição de exilado: além da prisão de
sua irmã; da perda de seu irmão; da partida forçada de seu país e a chegada a um outro, que
lhe era totalmente estrangeiro.
Ainda, para além destes, o trauma indizível ao qual ele faz menção: um trauma
que, por hipótese, atravessou gerações, de forma precária e sobretudo, não-simbolizada: a
dizimação de seu povo, em sua origem. Que lhe tirou a língua – a qual não aprendeu – já lá
atrás, nas raízes de seus ancestrais. Um trauma primitivo, arcaico, no sentido primeiro da
palavra, e transgeracional: sem simbolização, sem palavra, e em seu caso, sem língua.

V.5.2

A

TRANSMISSÃO

PSIQUICA

INTERGERACIONAL

E

A

TRANSMISSÃO PSIQUICA TRANSGERACIONAL

“Tiraram-nos nossa língua”, diz Raul. Este parece ser o indizível, o que não pôde
ser simbolizado. Faimberg (apud. Tratchenberg et al., 2005) pontua que somos nossa história,
e a nossa pré-história. Baseada em Freud, Tratchenberg (et al.), nos diz que a identificação,
nas suas mais variadas formas, é a via régia da transmissão da vida psíquica entre sujeitos e
gerações. (ibid, p. 52, grifos nossos).
No capítulo “O Negativo e as Transmissões Transgeracionais”, as autoras (ibid),
partidárias do mesmo pensamento de Faimberg supra citado acima, explicam:
____________________
54
Grinberg (1984) discute isto a fundo e brilhantemente, em um capítulo inteiramente dedicado a este
tema: a esfera da culpa que acomete a muitos em situação de exílio.
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Heranças arcaicas podem se tornar poderosas na forma de fantasmas que
habitam um ou mais membros de um grupo, (...) pela impossibilidade de um
luto ou por falhas (...) Missenard diz que o reprimido e o não representável
se situam no núcleo do funcionamento psíquico inicial e constituem a
substância comum entre mãe e bebê. Isso implica que a mãe possa transmitir
ao bebe também aspectos não metabolizados, traumas não elaborados,
vivências não significadas (...) Este – o bebê -, torna-se então depositário,
cativo de um luto não elaborado (...), que o aliena de si mesmo, obrigando-o
a viver uma história que, ao menos em parte, não é sua.” (p. 60)

Sinto-me ‘deslocada’ quando peço a Raul que fale sobre sua ‘língua materna’.
Pensei tratar-se do Espanhol, o idioma oficial do Peru. Mas Raul remete-se àquela que nunca
teve – a língua de seus antepassados, o Quéchua. Levo uns momentos para entender do que
fala.
“Em realidade… falo Espanhol. Mas nunca o considero como língua materna.
Nós continuamos sentindo que fomos violentados, nos tiraram nossa língua, e
proibiram falar nossa língua. Com a conquista espanhola. Eu, por exemplo... a
falo, não sei se bem. Mas a falo. Tampouco posso falar a língua dos meus
antepassados. Porque não a aprendi. Sinto um vazio a este respeito (...)”.
O vazio que diz sentir, parece-me, é plural. Não somente em relação a algo que
‘nunca teve’ – esta língua falada por seus antepassados, e que lhes foi arrancada – mas
também ao que teve, e lhe foi arrancado, e que diz respeito à sua própria história pessoal: sua
origem, sua infância, sua língua materna. A língua de sua mãe: a mãe que, ‘transtornou-se
psiquicamente’. Ela, e sua relação com ele, que mudaram para sempre.
No contato com ele, eu mesma sentia um vazio – em ressonância possivelmente,
com o seu vazio, do qual ele falava, e, vivia – e eu sentia. Se fosse uma sessão de análise,
poderíamos pensar em termos contratransferenciais.
Recorro novamente a Trachtenberg (et al.):
Na clínica, manifesta-se como uma impossibilidade de estabelecer contato
paciente/analista, num vazio das relações de intersubjetividade. O
representante dessa geração, receptora de um ato psíquico que não é
seu, termina por se alienar de seu próprio psiquismo, de receptor
passivo, porém, se identifica solidariamente com essa parte da história
de seus antepassados para cumprir uma finalidade narcisista própria
(...) (Trachtenberg et al. págs. 51 e 52).

Às vésperas de completar 60 anos, Raul deseja voltar ao povoado onde nasceu e
viveu enquanto criança. Na tentativa, talvez, de regressar a um estado anterior, ‘quando era
feliz’. Em minha fantasia, ao escutá-lo, ao momento antes das perdas, e das rupturas. O lugar
onde sua mãe era viva. O lugar antes das mudanças.
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“Porque ali, passei os melhores anos de minha vida. (...) Todos iam a Lima, à
capital. Minha mãe, meus irmãos, e eu, voltávamos ao povoado...”
Diz-nos Segers (2009):
De fato, a terra natal que se deixa, se torna o paraíso nostálgico da infância,
da língua, do clã. (...) O que atrai o exilado se situa no lado do que foi
abandonado, do que foi deixado para trás. Ele vive essa perda tão irreparável
quanto obscura em sua origem. (p. 31) 55

Um lugar antes da morte de seu irmão, da prisão de sua irmã, de sua partida
forçada, e do desespero de sua mãe, segundo conta. Um lugar ideal, e idealizado - “onde era
feliz”.
Lembro-me de um pequeno poema folclórico, citado por Grinberg (1984, p.
194)56:
“Lejana tierra mía,
Bajo tu cielo
Quiero morir un día,
Con tu consuelo.”

Perguntei-lhe se o local havia mudado.
- Bem, agora tem eletricidade..., diz ele.

De uma parte, é o que consegue reconhecer como diferente. De outra, pensando
livremente, um lugar que possa lhe trazer luz. Esclarecer, como desejou que meu trabalho
fizesse, ‘a toda esta gente que migra’. A ele inclusive.
Somente após o término de nossa entrevista, e, até mesmo do encontro informal ao perceber talvez que eu não lhe ‘pediria/perguntaria/tiraria’ mais nada -, Raul me ‘fala’ com
duas canções. Ou, Raul pede ao poeta, que fale por ele. Em outras palavras, que simbolize
por ele, o que ele mesmo não podia simbolizar, e transformar em palavras, naquele momento.

____________________
55

En effet, la terre natale qu’on a quittée devient le paradis nostalgique de l’enfance, de la langue, du
clan. (...) L’attrait se situe pour l’éxilé du côté de ce qui a été abandonné, de ce qui est laissé derrière
soi. Il subit cette perte aussi irréparable qu’obscure e son origine. (Segers,2009. p. 31)
56
Minha terra longínqua, Sob teu céu, Quero morrer um dia, Con teu consolo. (Grinberg, 1984, p. 194,
TDA).
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V.5.3 CANÇÕES DE RAUL

1. Manu Chao, “Clandestino”
Solo voy con mi pena
Sola va mi condena
Correr es mi destino
Para burlar la ley
Perdido en el corazón
De la grande Babylon
Me dicen el clandestino
Por no llevar papel
Pa' una ciudad del norte
Yo me fui a trabajar
Mi vida la dejé
Entre Ceuta y Gibraltar
Soy una raya en el mar
Fantasma en la ciudad
Mi vida va prohibida
Dice la autoridad
(refrán)
Perdido en el corazón
De la grande Babylon
Me dicen el clandestino
Yo soy el quiebra ley
Mano Negra clandestina
Peruano clandestino
Africano clandestino
Marijuana ilegal
Solo voy con mi pena
Sola va mi condena
Correr es mi destino
Para burlar la ley
Perdido en el corazón
De la grande Babylon
Me dicen el clandestino
Por no llevar papel
(refrán)

2. Manu Chao, “Desaparecido”
Me llaman el desaparecido
Que cuando llega ya se ha ido
Volando vengo, volando voy
Deprisa deprisa a rumbo perdido
Cuando me buscan nunca estoy
Cuando me encuentran yo no soy
El que está enfrente porque ya
Me fui corriendo más allá
Me dicen el desaparecido
Fantasma que nunca está
Me dicen el desagradecido
Pero esa no es la verdad
Yo llevo en el cuerpo un dolor
Que no me deja respirar
Llevo en el cuerpo una condena
Que siempre me echa a caminar
Me dicen el desaparecido
Que cuando llega ya se ha ido
Volando vengo, volando voy
Deprisa, deprisa a rumbo perdido
Me dicen el desaparecido
Fantasma que nunca está
Me dicen el desagradecido
Pero esa no es la verdad
Yo llevo en el cuerpo un motor
Que nunca deja de rolar
Yo llevo en el alma un camino
Destinado a nunca llegar
Me llaman el desaparecido
Cuando llega ya se ha ido
Volando vengo, volando voy
Deprisa deprisa a rumbo perdido
Perdido en el siglo... siglo XX...
rumbo al XXI

113

Mais que um exílio político por tanto tempo, em meu livre pensar, Raul
parece habitar um exílio psíquico, em certa medida. O lugar que eu parecia não situar,
no início de nosso encontro. “Onde era sua casa?”.

Recorro a Grinberg (1984) novamente, e a título de finalização:
Arrancado de seu lar e de seu meio, a dor da derrota fresca ainda e da
lágrima pelo perdido, o exilado tem que partir sem quase conseguir se
despedir (...). Chamado também de transplantado, deslocado,
expatriado (...). O rito coloca marcas virtuais ao inapreensível: essas
marcas são índices localizadores e orientadores (...). O rito é este
aparato de marcas que, entre outras coisas, desliga
com
toda
nitidez o que de tempo imemorial chamam de mundo dos vivos e
mundo dos mortos. Aos exilados geralmente falta este rito protetor, da
despedida” (Grinberg, p. 188-9, TDA)57.

Em outras palavras e, no que nos diz respeito diretamente a esta pesquisa,
Raul parecia me dizer – ‘minha dor’, não é por ser estrangeiro na Suécia. Minha dor é
outra.
Talvez com as músicas – capazes de simbolizar – , Raul apostou que eu
entenderia um pouco mais do que ele não podia dizer, e do que eu, em sua fantasia, não
poderia compreender.

____________________
Arrancado de cuajo de su hogar y de su medio, fresco aún el dolor de la derrota e el desgarro
por lo perdido, el exiliado tiene que partir sin alcanzar casi a despedirse (...) Denominado
también trasplantados, desplazados, despatriados (...). El rito pone marcas virtuales a lo
inaprensible: esas marcas son índices localizadores y orientadores (…) El rito es este aparato
de marcas que, entre otras cosas, deslinga con toda nitidez lo que de tiempo inmemorial se
llaman el mundo de los vivos e el mundo de los muertos. A los exiliados les falta generalmente
este rito protector, de la despedida. (Grinberg, p. 188-9)

57
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V.6 SÍNTESE: FRONTEIRAS EXTERNAS, FRONTEIRAS INTERNAS –
Ou, O lugar de Cada Um
“(...) Nesse instante – em que a imagem se esquiva e o espelho se despovoa -,
domina a paixão narcísica prometida pelo reino do “eu-ideal”. Salvo se uma repentina
interrupção da embriaguez provoque o despertar, percebendo-se assim com horror que a
imagem de si mesmo, tão amada por sua infinita indiferenciação, tornou-se monstruosa (...)”
Jacques Hassoun

Ao escutarmos nossos cinco sujeitos, deparamo-nos com a especificidade e
particularidade dos movimentos de cada um, em seus trânsitos pelo mundo. Cada
história é particular e única. Vislumbramos o quanto as dinâmicas subjetivas próprias incluindo possivelmente aspectos e processos inconscientes - se faz presente no
percurso de cada um, em suas experiências enquanto ‘estrangeiros’: quando migram,
mudam de país, de cultura, de referenciais.
Com o risco de um reducionismo (acreditando porém que sintetizar não
seria o mesmo que simplificar), ousaríamos inferir alguns elementos na essência dos
movimentos de cada um deles, e também de alguns aspectos aparentemente em comum,
entre eles.
Se quisermos começar por pensar em algo da ordem do comum, este
pensamento se assemelharia, talvez e ao menos em alguns de nossos sujeitos, a algo que
diria respeito a uma falta – ou a uma busca, que os movia. Como em Laura (que parecia
buscar o encontro com ou a reconstrução de uma parte de sua história, aparentemente
fragilizada). Ao mesmo tempo em que, na própria história de Laura, entre outras coisas,
poderíamos talvez encontrar algo da ordem do ‘deixar para trás’. “Saí, para deixar
algo para trás...”, disse-nos Laura. Assim como parece ter tentado fazer Raul.
Tudo indica termos podido observar como o movimento de partir de cada
um deles, parece ter sido forjado – como disse Michel – lá atrás, em outros momentos
anteriores. Às vezes, em questões até mesmo iniciadas em gerações anteriores, como as
questões trangeracionais: como parece termos visto um pouco em Laura (com a história
de seu pai), em Raul (com as gerações que o precediam), em Mauli (em suas raízes
italianas aparentemente distanciadas, logo no início de sua história), e também em
Michel, tendo na mãe, uma primeira migração que o remete a registros de preconceito,
segundo contou.
Escutamos todos eles – com exceção de Raul talvez – falar de uma boa
‘dose’ de idealização (certamente necessária) quando da chegada ao país estrangeiro:
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Lino, ao partir em direção à França (o país ‘de sua infância’); Laura, vindo ao Brasil (‘o
país que faz sonhar’); Mauli, que se apaixona por este país ‘quente o ano inteiro’; e
Michel, que também se apaixona pelo Brasil, ao ver aqui, ‘todo um outro lado’.
Parece-nos interessante também perceber como o colorido de certa forma
‘glamoroso’ que se pinta em torno daqueles que ‘viajam o mundo’, como poderia ser o
caso de Mauli, pode esconder por trás nuances cinzas desta ‘maneira de viver’: como
um preço a se pagar. Estrangeiro = o alienado, sem raízes, disse-nos Mauli. Ao imigrar,
Mauli aliena-se (torna-se ‘alien’, como na denominação norte-americana). Tornando-se,
de certa forma, constantemente viajante.
Vimos ainda que a França do desejo de um (Lino), parece ser a França que
também machuca o outro (Michel). Com essa afirmação, observarmos como o lugar
externo, não parece ser aquele que ‘dita a felicidade’ ou, o bom lugar – por mais
idealizado que possa ser. Mas, antes, o lugar interno, a vida psíquica, de cada um. E que
aquele da geração anterior, receptivo da herança (Raul), simbolicamente é também
aquele da geração que faz herdar, à geração posterior (Laura, filha de um pai também
exilado político).
De maneira interessante, os mitos são mencionados em dois dos cinco
relatos: no de Lino, que faz menção à Odisseia de Homero, como leitura de sua
infância, e Michel, lembrando-se do mito ‘onde o herói retorna nu a seu país’, e
também de Jesus Cristo – ‘que caminha quase nu, repleto de sentimentos, sensações, e
história’.
Ao debruçarmo-nos sobre a obra de Homero, veremos que nela os gregos
discorrem sobre o que poderíamos chamar de ‘paradigma do exilado sofrendo longe de
sua terra’ (cf. Koltai). Assim sendo, Homero retrataria os problemas do estrangeiro
isolado, separado de sua comunidade de origem à qual finalmente volta a aportar um dia
mas onde, em primeiro momento, não consegue ser reconhecido. (Tal qual Lino, que,
por um instante, não se reconhece mais junto a seus pares quando de passagem pelo
Brasil?).
Ou, em outras palavras, ao recorrerem a grandes histórias para falar de si,
nossos sujeitos falam-nos, talvez, do tamanho ou da grandeza da empreitada, à qual,
eles mesmos, se hão lançado.
Por fim, Raul, na condição de exilado político, parece ocupar uma situação
aparentemente distinta – ao menos em alguns aspectos - dos quatro outros sujeitos. Sua
situação/condição, como ele se define no início da entrevista, seria ‘um grupo à parte’.
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Ao menos, em parte. Pois, ao mesmo tempo em que, apesar de sua condição de exilado
imposta pela situação política de seu país – que o remete a uma identidade grupal em
muitos momentos – Raul é também, um sujeito do inconsciente. E, seus movimentos,
também atrelados a fantasias, desejos, marcados por sua história individual. Agora, ao
desejar retornar a seu país natal, o exílio, não é mais imposto.
Em cada caso, os movimentos externos pareciam refletir fielmente aos
internos – como não poderia deixar de ser. Porém, é possível que a diferença agora seja
que, com o fortuito e intensificação da globalização que faz entre outras coisas
aproximar algumas fronteiras, é como se, o quintal de casa, estivesse agora,
metaforicamente, maior. Como se este ‘campo externo’ estivesse, talvez, mais
estendido, para a vivência das dinâmicas internas.

VI. RETORNANDO À LUZ DOS CONCEITOS

Retomemos por um momento os principais conceitos e pensamentos que
encontramos junto aos autores com os quais dialogamos ao longo deste percurso, para
uma articulação finalizadora.
‘O que alimenta o desejo de partir?’ questionou logo de partida, conforme
vimos, Grinberg (1984). Respondeu-nos, o próprio autor, acreditar ser necessidades – e
falaríamos também em desejos –, conflitantes ou não, de origem mais profunda: mais
profunda que as racionalizações manifestas na fala de quem, às vezes, se exila. Parece
ter sido o caso de nossos sujeitos, em alguma medida importante. E, ousaríamos inferir,
de muitos outros sujeitos também, que se exilam... ‘por uma razão ou outra’.
Koltai (2000) apresentou-nos o estranho/o estrangeiro enquanto um
conceito-limite: seu aspecto intrapsíquico, e social. Todos nossos cinco sujeitos, em
determinado momento, parecem terem se referido diretamente a sentimentos de
estranheza/estranhamento, ou de algum contato com aspectos estrangeiros – dentro, e
fora deles (até onde esta dicotomia é possível, conforme vimos).
Após dois anos na França, Lino sentiu-se, finalmente, estrangeiro. Após ter
vestido na pele, o estrangeiro, o francês, que lhe era tão familiar... Ora fora, ora dentro.
Ora o mesmo. Como numa gangorra, num jogo – enjeu (fr.) – de identificações,
projeções, introjeções (Klein, 1991).
Laura, em certo momento, nos fala dos condomínios fechados no Brasil:
‘calçadas e calçadas sem pessoas’. Estranha esses muros, que a fazem sentir-se, de fato,
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‘num país estrangeiro’. Mauli, por sua vez, diz estranhar e sentir-se diferente, diante de
certas ‘maneiras de viver’, esperadas, na cultura onde se encontra. ‘Cortar a grama,
trocar as fraldas...’. Parece sentir-se estranha diante do que, acredita, era esperado dela:
não se reconhece nesses hábitos.
Raul parece ter sentido na própria pele ou, nele próprio, algo da ordem do
estranhamento, que possivelmente, em nosso livre pensar, se assemelharia à frase da
canção que apresentou: ‘Quando me encontram, eu não sou’, diz a letra da música.
Onde ele se encontra? Ou, que lugar (subjetivo) habita? Talvez ao encontrar-se
estrangeiro, num país estrangeiro, o maior estranhamento, tenha sido o de si próprio.
Estes momentos de estranhamento ou, de contato com aspectos estrangeiros
internos/externos, remetem-nos a um pensamento de Goldenberg (citado também
anteriormente), no qual ‘estrangeiro’ não aludiria tão somente a um estado ou condição
(intrínseca ao sujeito humano), mas a algo que circularia por entre as subjetividades,
em determinados momentos. Algo como um ‘estar estrangeiro’, disse-nos o autor. O
que parece descrever algumas experiências de nossos sujeitos.
Já com Kristeva (2004), vimos que ‘nossa verdade está em nossa
capacidade de nos exilar, de tomarmos distância em relação à (nossa própria) origem’.
Laura disse-nos ter vivido isto: soube-se só, nas areias da Espanha. Tomou a distância
necessária para entrar em contato com esta condição de todos, e sua também: a solidão
inerente. Um momento de exílio. Assim como, sabe-se, ao longo de um processo
psicanalítico – lugar por excelência de encontro com o estrangeiro (cf. Fédida, 2009): o
encontro do sujeito, com sua condição de sujeito só. Laura pôde conter em si, naquele
momento, a distância que cruzou. Assim como, poderíamos novamente inferir, possa
ocorrer com muitos outros sujeitos em exílio.
Segers (2009) nos fala ainda, que ‘todo vacilo de referenciais, balança a
serenidade, faz surgir uma angústia mais ou menos reprimível, desencadeia um efeito
estranho (...)’. Raul parece nos falar disto, ao contar como é ‘escutado’, ainda hoje, no
país onde ancorou há trinta anos: como estrangeiro que - para os outros - talvez não fale
o idioma. Ele, e talvez, tantos outros... aos quais não tivemos acesso. Mezan sintetizounos a questão, denominando-a de conflito identitário: quer queira quer não, é por ela
que atravessamos, ao atravessarmos fronteiras. ‘Dentro e fora’, para brincarmos
novamente com a gangorra da dicotomia falível.
Segers (2009) nos falou, por fim, dos casos da ‘errância’ (errance): o viajar
sem destino. Michel parece contar tê-la tocado... ou ao menos, estado próximo. Mas

118

rompido, aos nossos olhos, este percurso sem destino. Do lugar incerto - a ‘próxima
parada’, antes indefinida e não necessariamente desejada, Michel passou a desejar: o
retorno àquele primeiro lugar, antes de seguir adiante. Sendo que este adiante, era
dentro dele próprio. Dele, e possivelmente, de tantos outros, que erram... e em algum
momento, retornam. Distante da conotação de acerto ou erro, mas, antes, de busca.

VI.1 UM LUGAR DE DESTINOS CRUZADOS

Derrida (apud Oliveira, 2002) disse: “Um texto só é um texto se ele oculta
ao primeiro olhar, ao primeiro encontro, a lei de sua composição e a regra de seu
jogo” (p. 26).
Ora, a fala, de qualquer sujeito, revela isto afinal: que o ‘texto’,
inconsciente, ao primeiro olhar ou à primeira escuta, permanece oculto. Em suas
entrelinhas, em seu subtexto, ou seja, em seu texto latente por trás do manifesto
(Antonelli e Terzis, 2011).
Com nossos sujeitos, não é diferente. Em cada um, o trânsito por entre
países parece ocultar, em realidade, as regras de seu jogo. Como se os bastidores de
seus percursos ocultassem, por trás das cortinas, algo mais que os seres errantes que
vemos sobre o palco.
Não nos cessa de vir à mente o título de um livro: “O Castelo dos destinos
cruzados” (Il castello dei destini incrociati – Ítalo Calvino, Itália, 1969). Num castelohospedaria em algum lugar no mundo, estrangeiros de diferentes origens, vindos de
diversos lugares, se hospedam e se encontram, então, juntos ‘por acaso’. Sobre uma
grande mesa na sala principal, um jogo de tarot com as cartas espalhadas, conta-lhes
suas sortes. Eles as colhem, e as decifram.
Oliveira (2002) assim o define: “Representa a vida humana como uma
obra aberta”.

Diz-nos o autor:
Em ‘O Castelo dos destinos cruzados’ os caminhos se bifurcam,
oferecendo uma multiplicidade de escolhas. A narrativa de “Rolando
louco de amor” termina acentuando a importância da mobilidade,
como já dissemos, o mote das paixões humanas. (p.65, grifos nossos)
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A carta que encerra a narrativa do livro é ‘O enforcado’ (a figura de um
homem pendurado pelo pé esquerdo, de cabeça para baixo), com a qual Rolando (um
dos personagens da narrativa de Calvino) concluirá, de forma enigmática: “Deixai-me
assim. Dei a volta completa e compreendi. O mundo lê-se ao contrário. Tudo é claro”.
Apesar de sua condição - de ponta cabeça e amarrado por um único pé - , a
figura do enforcado demonstra, curiosamente, nenhuma dor ou desconforto (cf. anexo).
Ao contrário, sua feição parece fazer prova de algum contentamento – ou de alguma
paz, enfim, encontrada. A paz que Rolando, o personagem de Calvino, parece também
experimentar, após ‘ter dado a volta ao mundo’, e encontrado, supomos, um lugar em si.
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VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Partindo agora, a título de finalização, com a aposta do pressuposto de que o
inconsciente será sempre o inconsciente, uma vez que mecanismo fundante do sujeito
humano, concluímos também que o estranho/estrangeiro, intrínseco a ele, também
sempre o será – uma vez que o estrangeiro, primeiro, ‘surge’ nele próprio, indivíduo da
cultura, conforme vimos. Por outro lado, os fluxos atuais da globalização (voltamos a
ela por um instante) parecem querer apagar as diferenças: o detalhe, o próprio, o
particular. Parecem querer homogeneizar: afinal o homogeneizado, o padronizado, custa
menos.
A questão é, agora, ao final e a título de problematização: qual o lugar que o
estrangeiro seguirá tendo dentro e fora de cada um? Conseguirá seguir ‘existindo’ – ou
seja, mantendo seu lugar ou sua expressão -, sem ser atacado, eliminado58, escravizado,
dissipado, ignorado, ou ainda, invadido e indiferenciado, quer seja pelo fora quer seja
pelo dentro? Ou ainda, seguirá mesclando-se, mas sem se confundir? ‘Sem
identificação, ignoramos o outro; sem o brilho da diferença, perde-se a si mesmo’,
disse Tzvetan Todorov. Mas afinal, qual a medida? Se é que há alguma.
O suposto diferente/estrangeiro dentro e o diferente fora, o diferente tout
court, encontrará sempre um lugar ao sol, em nossa Cultura? Falamos de movimentos
externos e internos – do social e do psíquico. Novamente, até onde estas fronteiras se
encontram e/ou se distanciam. Neste movimento de tentativa de ‘equalização’ do
mundo, às vezes o que vemos, é a polarização, os extremos.
Tendo havido um processo específico de subjetivação do sujeito humano tal qual
nos contou Figueiredo (1992, 2002) ao longo dos séculos XVI a XX, marcado pelas
vicissitudes próprias daquele tempo, como será o processo hoje, marcado pelas
vicissitudes de nosso tempo. Entre estas, as inúmeras migrações, que, conforme vimos
em nossos autores, deixam marcas?
____________________
58

Tal qual a Shoah ou, o Holocausto, conforme conhecemos. ‘O massacre dos judeus’.
Exterminou a vida de aproximadamente 25 milhões de pessoas, entre civis e militares.
Inicialmente o termo referiu-se ao extermínio não somente dos judeus, mas também de
militantes comunistas, homossexuais, ciganos, eslavos, deficientes motores, deficientes mentais,
prisioneiros de guerra soviéticos, membros da elite intelectual polaca, russa e de outros países
do Leste Europeu, além de ativistas políticos, Testemunhas de Jeová, alguns sacerdotes
católicos, alguns membros mórmons e sindicalistas, pacientes psiquiátricos e criminosos de
delito comum. Posteriormente, voltou a denominar o exterminio dos judeus durante o regime
nazista. (Wikipedia, 2013).
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Quais serão estas marcas, nas subjetividades dos novos séculos, atravessadas por
multiculturas? As diferenças poderão elas ser preservadas? A quem importará, e a
quem não importará? Pois sempre a alguns importa, e a outros não.
Vemos, atualmente, em microssistemas tais quais escolas internacionais,
crianças sendo educadas e vivendo processos de indiscriminação: tolerância e
cooperação indiferentemente à origem cultural de seu pequeno colega estrangeiro,
desde muito pequenas. Sendo educadas em vários idiomas - e portanto, de acordo com
culturas diferentes – de forma também indiscriminada. Ou seja, crescem bilíngues ou
poliglotas com a naturalidade de falantes nativos, em suas escolas ou famílias
pluriculturais – atravessadas portanto, não somente por estes vários idiomas, mas
também por circuitos culturais-linquísticos múltiplos.
Assim, a criança que, originalmente aceita pouco as diferenças - se não
nenhuma -, discriminativa e preconceituosa em sua origem, agora crescendo em meios
mais multiculturais que antes (falamos certamente de uma pequena população
circunscrita, a título de reflexão), pode vir a ocupar o lugar de um adulto diferente?
Mais acostumado ele próprio, às diferenças? Quaisquer que elas sejam. Ou o mundo
globalizado, irá ele próprio se encarregar de minimizá-las? Vemos que se trata de vias
diferentes. A primeira, de um suposto processo de educação em relação à intolerância
ao diferente e ao estrangeiro – e não ao apagamento deste – enquanto que a segunda,
seria justamente esta outra faceta da moeda.
Em outras palavras: será sempre o estrangeiro uma questão? Ou seu rosto seu sotaque, sua origem – indiferenciado de outros, não nos deixará mais, intrigados
com sua presença?
Lançamos essa pergunta para a abertura de uma reflexão para aqueles que
seguirem escutando, pensando e estudando o tema.
O Futuro permanece (relativamente) aberto. A História, depende. A
‘pequena história’, aquela de cada um, pode de certa maneira ser ‘recontada’ e
‘reescrita’ em certo grau, ou seja, resignificada, como em um processo de análise. Já a
grande História, permanece menos ao alcance de tal feitura.
Mas resta-nos, estrangeiros – ou simplesmente, sujeitos humanos -, escrever
novas histórias. Pois faltará sempre, afinal, uma fronteira a cruzar.
Fácil seria se a solução fosse de fato aquela, sugerida por Rolando (no conto
de Calvino): colocarmo-nos de ponta cabeça pelo pé esquerdo, e assim compreendermos
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o mundo. Ou ao menos, apreendermos em sua justa medida o outro, suposto estrangeiro
– apreendendo assim, o estrangeiro em nós mesmos.
Lembrando-nos agora, do espaço da análise. Onde um dia, hipoteticamente,
se nossos cinco personagens ocupassem, poderiam tornar verdade ou não, o que
pensamos aqui. Ou seja, validar ou não, nossos pensamentos acerca de seus movimentos
pelo mundo. Não estamos dizendo que ‘necessitem de análise’, mas que este seria
talvez um lugar possível, onde a escrita de suas verdades, de suas histórias, poderia ser
de fato pensada com a escuta psicanalítica, na situação analisante – mesmo que
provavelmente assim, jamais conhecida por nós. Curiosamente, por mais que este
espaço – da análise -, seja por força maior o ‘lugar do encontro com o
estranho/estrangeiro’, é também o lugar que, ao mesmo tempo, acolhe. Ao analista, em
seu fazer – sua oficina -, e também ao paciente, em seu exílio. E vice-versa.
Pois por fim, indagamos: quando faz o estrangeiro, no fim das contas, paz
consigo mesmo? Quando que para ele(a), ser estrangeiro, não é mais o lugar que, de
certa forma, lhe conforta e lhe concede um certo lugar no mundo? Ou, em outras
palavras, quando encontra em si, o lugar que tanto busca? Ou, ao não encontrá-lo,
permanece então, em algum lugar? Afinal, para o estrangeiro, um único exílio não
bastou. E assim sobreviveu à separação. À primeira, e à(s) próxima(s). Imposta(s) ou
não.
Parece-me ser isto talvez, a palavra que Lino buscava, e não lhe vinha à
mente, ao longo de toda a entrevista. “Um certo divagar”, disse ele.
Cabe mencionar que, interessantemente, algo que não escutamos em nossos
sujeitos – ao menos nestes breves contatos que tivemos com nossos cinco sujeitos, foi a
menção ao medo (com exceção de Lino, quando do momento da morte do moço que
tinha sua exata idade).
Não mencionaram o medo – ao partir, ao viajar, ao deparar-se com o outro.
Não que não o tenham sentido. Mas talvez, de alguma forma, o tenham ‘murado’.
Numa passagem de um grande escritor contemporâneo, lemos: “Os meus
anjos da guarda tinham a ingenuidade de acreditar que eu estaria mais protegido
apenas por não me aventurar para além da fronteira da minha língua, da minha
cultura, do meu território”. (Murar o Medo, Mia Couto, 2011).
Que fizeram nossos sujeitos do medo do desconhecido? Do outro, do
estranho? Algo que não os paralisaram, nem os fizeram paralisar o outro, também
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estrangeiro. Como eu, entre outros, no encontro com cada um deles. Dos quais rendeu,
possivelmente, a melhor parte deste texto.
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“Não sabia muito bem como ir buscar pedaços de vida (...)”
- Laura

“(...) Esse medo do desconhecido, do que vem de
outra parte... as pessoas têm medo do que não é conhecido, do que é diferente.
‘Por que ele decidiu isso? Por que ele é tão decidido em sua escolha?’, devem
pensar de mim (...)” – Michel

“... ainda não sei se eu quero ficar aqui para sempre. Mas eu quero tentar.
Tenho na minha cabeça que eu preciso fechar um ciclo, antes de ir para outro lugar.
Não dá pra continuar essa vida nômade...” – Lino

“(Língua materna) É a língua parental que aprendemos primeiro,
ou a qual nos sentimos mais confortáveis para falar depois que perdemos
nossas raízes?” – Mauli

“Fazia 15 graus negativos. Mas eu me sentia bem... Estava vivo” - Raul

“Poderia estar em qualquer lugar... aqui ou ali... não importa. Eu entendi
que estava só.” – Laura
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IX. ANEXOS
IX.1 QUESTIONÁRIO
(Versão original em Português. Foi traduzido pela pesquisadora paro o idioma
de origem de cada sujeito que realizou a entrevista via questionário)
PROJETO DE PESQUISA – MESTRADO:
“O SUJEITO NA CONDIÇÃO DE ESTRANGEIRO: UM ESTUDO
PSICANALÍTICO ACERCA DE ALGUMAS VIVÊNCIAS MULTICULTURAIS
CONTEMPORÂNEAS”
(título provisório)
CLÁUDIA CRISTINA ANTONELLI
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO (PUC-SP)
NÚCLEO DE MÉTODO PSICANALÍTICO E FORMAÇÕES DE CULTURA
Escreva sem restrições suas respostas às perguntas abaixo, EM SUA LINGUA
MATERNA. Se você tiver mais de uma língua materna, opte por uma. Não há
limite de linhas para sua resposta. Responda o mais livremente possível. Quanto
mais expandir sua resposta, melhor será! Sua seriedade será importante.
Quando terminado, envie este questionário de volta à pesquisadora por email. Se
não desejar responder a todas as perguntas, não há problema. De preferência
responda ao questionário tão logo o receba.
Desde já agradecemos.
Qualquer dúvida contate:
claudia.antonelli@gmail.com

(O QUESTIONÁRIO SE INCIA NA PAGINA SEGUINTE)

QUESTIONÁRIO:
1. Fale um pouco (e livremente) sobre sua vida, desde que saiu de seu país de
origem. Por que saiu?
2. Como foi sua chegada ao primeiro pais estrangeiro em que viveu? O que se
lembra de ter sentido e pensado? Como foram suas experiências iniciais? (Se
viveu como estrangeiro (a) em mais de um país, fale livremente sobre os
momentos que desejar falar, não precisando ser em ordem cronológica).

3. Como foi o seu contato com a língua estrangeira? Como foi sua aproximação
a esta língua estrangeira?
4. Pode identificar momentos difíceis enquanto estrangeiro durante o período
em que esteve fora de seu país de origem?

5. Você considera o seu país nativo, como o lugar onde deseja retornar e viver
novamente um dia?
6. Discurse livremente sobre em que estas palavras te fazem pensar:
lar
língua materna
pátria
mãe
7. Você ‘sente saudades’ de seu país de origem? Se sim, de quê ou quais
aspectos.
8. Fale algo livremente sobre sua experiência enquanto estrangeiro(a).
Qualquer coisa que lhe venha à mente.

AGRADEÇO SUA VALIOSA COLABORAÇÃO.
CLAUDIA C. ANTONELLI
Maio-2012

IX.2 TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS ENTREVISTAS NO IDIOMA ORIGINAL
IX.2.1 LAURA
J’ai pas mal voyagé... dés que j’ai eu l’occasion de le faire je l’ai fait.
Déjà je suis partie de Reims pour Paris. Et bizarrement... en fait c’est seulement
maintenant que je vois mon passage de Reims à Paris, comme un vrai depaysement.
Ca a vraiment été um détachement... de mon groupe d’amis. Je continue a avoir Du
contact avec mes amis, ma famille... mais, ça a marque une difference. Quand je
revenais les weekends, je voyais que je n’etais plus de la-bas’. Et on me le reprochait,
faisait remarquer d’ailleurs. Je revenais un peu parisienne... tandis que je ne me sentais
pas vraiment parisienne... j’avais du mal avec cette ville enorme, grise, un peu
impersonelle.... j avais peu d’amis et du mal a me faire des amis, de trouver les choses.
Je me sentais depaysee aussi a Paris et on me le faisait remarquer aussi, pour mon
accent, tout ça enfin bref. Enfin cest la premiere fois que je le dis en voix haute quoi... il
n y a pas longtemps que je me suis rendue compte... comme... il y a des colombiens qui
debarquent à Paris, il y a tout un groupe et ils s’ installent avec des amis, qui les
protegent presque. Leur famille, leur reseau. Alors que quand on vient de province, on
est largue en fait. Parce que Paris est differente de n’importe quelle autre ville de
France. Et on a pas cette excuse ‘d etre etranger’.
(moi) Alors tu etais deja un peu etrangere, meme en France. Enfin pas exactement
etrangere mais... tu te sentais comme ça ?
Oui. Cette impression que cette fac n etais pas pour moi, cette ville n’ etais pas pour
moi... J avais cette sensation de rejet quoi... de... que ce n’etait pas ma place. Et j’ai
tarde a prendre la decision de partir. J etais encore jeune... j etais a la Sorbonne... j
etudiais la culture d’Amerique latine. Mon pere est argentin... Peut-etre un peu pour le
comprendre un peu, lui, sa famille... c etais assez angoissant quand meme. Mon pere est
argentin, il est parti d’Argentine en s’exilant pendant la Dictature, il s est installe, a fait
des enfants... on allait de temps en temps voir la famille. Donc j avais toujours cette
espece de monde à part, en Argentine. Je... mon pere ne nous a pas appris l Espagnol
par example. Et moi je me suis arrangee pour l’apprendre.
Donc il ne parlait pas l’espagnol a la maison?
Non.
Le francais, avec ta mere?
Oui. Mais... mon pere n’etait pas tres heureux non plus... j ai pas un souvenir d un
couple heureux... (...)
Comment s’est fait ton arrivee en Argentine? Cette dernière, la plus longue...

C est a dire je jetais de bouteilles a la mer... c est a dire je voyais les contacts que j
avais... et il y avait une amie de mon pere, qui avait travaille a l ONU aux Droits de
l’Homme. et un peu partout, et qui avait un projet en Argentine.. en proposant aux
enfants de rue a BA a travers l ‘art.. elle m’ a dit tu es la bienvenue. (...)
Je devrais rester 6 mois.. jai rencontre L. mon mari actuelement. Apres 4 ans j avais
marre d etre la-bas... qu’est qu on a fait on s’est dit on retourne au Bresil, ou en
France... il adore la France. Mais j ai compris que ce n etais pas une bonne idee... moi
en jeune diplome en Sociologie, lui jeune diplome em Cinema... lui etranger.. la France
en crise avec les etrangers...
- Tu sens que ton arrive en Argentine etait... enfim, comment ça a été? Je veux dire, pas
comment ça s’est fait mais comment tu as senti ton arrivee la-bas? Tu avais ete en
Espangne comme etudiante, à 19 ans, 6 mois à Barcelone.... En fait c’est en Argentine
ou tu as senti comme ton premier pays etranger?
Non c est bizarre mais en fait... ça ete le Bresil. C est a dire deja en Espangne, le
premier soir ou je suis arrivee, j’ai marche vers la mer, j avais posee ma valise, bon c
est vrai que je connaissais la langue, j avais de la famille.. mais d un coup, le premier
soir, je regadardais la lune, et j ai eu cette espace de larme avec excitation et
inquietude d etre seule. En fait, de comprendre qu on est seule.
La c est un souvenir marquant pour moi, d’arrivee a l’etranger. De solitude.
On pourrait etre a tel autre endroit, n’importe. J ai compris que j etais seule.
En Argentine, ça m’est arrive quelque chose de bizarre. C est q j suis partie de France..
j avais quitte certaines choses... notamment une situation familiale tres difficile a ce
moment la. Je n etais pas dans une situation normale, comfortable... je laissais une
situation qui me prennait bcp d energie. Je n’avais pas la curiosite et l attention ... et q j
etais la pour decouvrir des choses. Mais.. les choses argentines qui m avaient deja
marques un peu em France... les empanadas, la langue espagnole, alors comme si j
étais un peu rentree quelque part chez moi.
Au Bresil etait dur.... les 2 premiers mois. Du coup j ai une sensation de rejet...
Au bout de 3 mois c’est difficile. Ça passe, et apres ça revient... c est difficile a
nouveau.
Mais, c est seulement un an plus tard, que j ai compris ce que j’avais fait. Que j’avais
decide de me mettre ainsi: arrivee ici sans projet, sans visa... Sans parler la langue.
Sans parler la langue... chez mes beaux-parents. J ai compris quel choix j avais fait.
Arrivee au Bresil. (...) je pense que arriver a un pays etranger vraiment c est ça. Arriver
a un pay etranger. Un pays etrange. Completement different. Et je crois que je n avais
pas voulu en fait... arriver a un endroit ou je ne connaissais rien. Ni d avoir envie de
faire un effort de s approcher de tout ça... d apprendre la langue. D etre toujours un

peu gauche et maladroite, ignorante, dependante... J avais pas fait ce choix la en fait,
pas consciemment.
(...)
Euh... la situation avec mes parents, difficile, parce que... au moment ou je suis partie
pour l’Agentine, ça faisait des annees et des annees qu’on avait une situation... leur
“état de santé”, puisque, ils s’étaient separes, puis chaque de son cote a commencé a
avoir des problemes avec l’alcool, et s’isoler... et puis meme des problemes d’argent,
de... et moi quand je suis partie en Argentine, j’ai voulu passer um mois ou deux avec
eux... et a ce moment la j’ai vu a quel point c’etait difficile... et avec mon pere, qui est
deja age, il a 70 ans. (...) donc je suis revenue, 5 ans plus tard, dans cette maison... et
j’ai vu mon pere dans cette situation (...). je me sentais coupable...mais... en sachant
que j ne pouvais pas changer cette situation, j’ai decide de partir... en laissant cette
situaton derriere. Au debut j’etais tres mal, avec rien a faire.... Apres en Avril mon pere
est venu em Argentine, voir sa famille, et il etait dans un etat terrible. Et je me suis dit
plus jamais... q plus jamais cette situation la m’atteigne. (...) cette maison la, de
l’enfance... j’ai vu quel effet ça pouvait avoir sur moi... cette maison qui etait avant une
partie ‘normale’ de ma vie... donc voila.
Du coup en n’ayant pas eu ‘une vie normale’, je n’avais pas ‘le temps’ de faire les
choses qu’on fait quand on arrive dans un pays etranger. decouvrir la ville, apprendre
la langue... Donc d’un coup j’etais loge chez mes beaux-parents.... dans une petite ville
dans un quartir de banlieu, ou il n’y a pas de bus, moi je ne conduis pas. Moi je n’avais
rien a faire je n’avais pas l’energie, donc je ne savais pas bien comment aller chercher
‘des morceaux de vie’ (...) des contacts, etc.
Et puis je me suis retrouvee 24h sur 24h avec Leo, lui dans une attitude tres
adolescente, chez ses parents... tres capricieux, tres egoiste, du coup en prenant la
decision de me marier. Mais tres souvent on etait pas vraiment ensemble, on etait pas
au meme moment...
Du coup l’arrivee au Bresil, vivre dans des condominiums... je voyais des murs et des
murs et des murs autour de la route, sans trottoirs, je voyais pas des gens marcher. Que
les voitures. En fait, j etais completement depaysée. Je ne comprenais rien. Et je n’avais
pas l’enthousiasme, la gaieté, l’energie (...)
Et la coupabilité aussi, de ne pas avoir ça. L’enthousiasme. D’etre dans un pays qui fait
rever tellement de gens, je me sentais tres coupable.
Mais voila je me suis mariee et j’ai commence a apprendre le Portugais...et ma mere
est venue pour le marriage. Ça a été indispensable, ma mère est venue pour mon
marriage.
Elle avait arrete de boire quelques mois plus tot. Elle suivait le programme des
alcooliques anonymes. Et ça a été... ça a tout changé en fait. Parce que si elle n’était

pas venue... ce marriage, ce pays, cette famille différente. Je pense que ce serait
complètement irréelle.
C’était un processus.. au début je pensais que je ne pouvais pas.. mais puis une amie me
l’a demande... et puis au bout d’un mois j’avais quatre eleves. Ça me donnait des sous...
et puis je gardais un pied dans ma culture. Je suis devenue autonome... je commençais à
avoir des horaires, tout ça... (...) Quatre mois apres je commencais à me sentir bien...
Aujourd’hui, la France, te manque? C est le pays ou tu aimerais retourner un jour,
pour y vivre a nouveau?
Oui. On adore la France, la culture française, la nourriture française... les routes
impeccables... le paysage. Le confort de vie en quelque sorte...
Moi: Je vais te dire quelques mot. Je voudrais que tu en parles librement.... à quoi ces
mots te font penser.
Chez-soi
Elle repete – chez soi.
C’est une chose que je decouvre... la je viens de demenager avec Leo... Je me sens chez
moi. je crois que chez soi c’est un lieu ou on peut se reposer. Retrouver la solitude.
Meme en etant au Bresil?
Oui. (....) Ma mère a déménagé plusieurs fois...et puis la maintenant elle n’a plus de
logement..... la situation financière...
Elle habite où?
À son cabinet.
Donc tu n’es pas restée chez elle, les fois que tu es allee à Reims. Toujours chez ton
pére?
Oui, chez mon père. Et puis voila donc... et en Argentine je ne me sentais pas chez moi
non plus. Tout était à Leo. L’appartament de Leo, les affaires, les choses. C’etait quand
meme si, je m’avais installee chez lui quelque part. Avant moi il y avait vecues ses ex,
donc... (elle sourrit).
Chez moi maintenant je peux m’isoler, me reposer(...) Du coup je ne pouvais pas
rentrer chez moi parce que je n’etais jamais vraiment seule. Maintenant je peux.. un
peu trop d’ailleurs.
LANGUE MATERNELLE – à quoi ça te remet?
Dans laquelle on pense... et moi j’ecris, j’ecris beaucoup. Enfin l’espagnol maintenant
m’est quasiment maternel mais... un ami , parce qu’on a bcp d’amis bilingues, m’a dit
que la langue maternetlle est celle qu’on compte, je compte en Français....

MÈRE
(elle reste en silence un bref instant) La mère ou... (elle fait des gestes comme une
vague de mer).
Non, je lui dis. La mère.
Je sais pas. Je n’ai pas de mots pour décrire ma mère... Loin. Loin, elle repete.
Langue maternelle, mère, chez soi...
C’est vrai que... aussi compliquée soit elle, ma relation avec ma mère, c’est
completement unique.... Je pense que ma mère est la seule personne au monde, avec
laquelle, quand je suis avec elle, c’est quand meme comme si j’etais seule.
“Dans un sens, ‘positif’?”
Oui. Ma mère.... je peux lui dire n’importe quoi, faire n’importe quoi, avoir n’importe
quelle tete, c’est quand meme si j’etais seule.... elle accepte. Et, a propos de la langue
maternelle, je pense, c’est une langue ou on a pas besoin de penser sur ce qu’on va
dire, comme dans une sorte de meta-langage quoi... langage sur le langage. Mais
quelque chose d’imédiat. Et ma mere je pense c’est quelque chose comme la langue
d’origine...
Qu’est-ce que c’est pour toi etre etrangere?
(elle pense) Etre etranger à... “Ça m’est completement etranger”, elle donne un
example.
Etrangete. Se sentir etrangere. Comme avec un filtre de protection....

IX.2.2 LINO
C - Então, geralmente a pergunta que faço, para dar início, é – como foi sua
experiência de ter sido estrangeiro. Uma, ou várias delas... como foi? Qual foi o desejo
para partir... por que partiu, enfim...
L - Sei. É.... eu fui bastante jovem. Quer dizer, não sei se tão jovem. Tinha 20 anos.
Hoje tenho 28. É, 20 ou quase 20. Mas era uma ideia que ‘tava rondando há algum
tempo assim. Desde que eu terminei o colégio, eu tava com 17 ou 18. Não entrei na
faculdade direto. Fiz a faculdade, entrei, em Música na Unicamp... mas, eu tinha feito
conservatório, dediquei muita parte da minha infância e adolescência pra Música.
Porque eu adoro, piano, flauta transversal... tal. E tinha toda essa, meio que
encaminhado assim dizer. Todo mundo achava que eu ia fazer música... e eu não tava
tão certo disso assim na minha cabeça. Tinha banda, tal, namorada. Mas eu tinha
muita vontade de viajar, de conhecer o mundo, sempre tive. Desde pequeno.
C - É?
L - E tinha conhecido pouco. Assim, com 15 anos, ganhei uma viagem da minha tia, pra
Disney. Não pra outro lugar. Mas eu fui, foi legal... muito divertido. Mas não satisfez a
vontade de conhecer outras culturas. Principalmente de intercambiar. Porque Disney é
uma fantasia. Não tem intercâmbio real.... é. (silencio).
C - Quando você diz, desde pequeno, de que você se lembra?
L - Ah, disso de ver um mapa, um globo, e ficar, como será esse lugar, gostaria muito
de ir a tal lugar... com meus pais viajei muito no Brasil, de carro, os estados, curti
muito... eles eram assim meio hippies sabe. Então eles iam muito. Hoje eles tem um
antiquário mas na época faziam coisas em madeira, vendiam na praça, tinha
restaurante de comida macrobiótica, eram bem zen assim... sempre acamparam
bastante. Praia, e outros lugares. Então eu achei isso, essa coisa de se deslocar, talvez
a semente dessa vontade de rodar... vamos dizer. Mas depois, com 15, eu comecei...
bem eles já estavam mais assentados, já não tinha restaurante macrobiótico... já
comiam carne (risos)... não estavam tão radicais assim. E eu estudava no colégio Porto
Seguro, que a gente morava ali... meu pai era amigo do diretor, então eu não pagava
mensalidade... mas era assim, uma vida muito... a escola um estilo muito americano...
um pouco um conflito então.... mas, isso não me dizia nada... eu tocava... essa
sociedade assim... e eu tinha muita vontade de viajar. Mas tinha 15 anos, então meus
pais me seguravam ainda um pouco... “você tem 15 anos então, calma aí...’.
C - Hã-hã
L - E então aí eu conheci um amigo que os pais viviam no Rio de Janeiro, e aí começou,
vamos para o Rio... meus pais, não.... até que um dia então tá, vai... e aí começou.
Então a gente ia acampar na praia, acampar não sei aonde, em Minas Gerais. Então
começou aí essa coisa de ir viajar.

Depois, conheci a Argentina, com meus pais, e aí eu fiquei sabendo da Patagônia. E aí
virou meu sonho, conhecer a patagônia, ir viajar, ficar uns meses... fazer umas trilhas.
Até hoje nunca fui na verdade. Mesmo quando eu morava na Argentina não fui à
Patagônia. Mas, digamos que a ideia... o principio, a semente dessa vontade começo
por aí. E, ao chegar na hora de decidir o vestibular, o que você vai fazer da vida, e,
essa vontade que tinha ficado aí, mas ficou ali parada... voltou. E, não queria decidir
de uma vez só, 18, eu quero fazer musica e acabou. Eu não tava muito certo dessa
decisão não.. chegou aí então eu comecei a pesquisar sobre estudos no exterior...
França, Argentina... tava nessa duvida aí um amigo, no Rio de Janeiro tava entre SP e
Rio, meio que um amigo de infância assim, começamos a se interessar por cinema, a
gente fez um curta... e eu comecei a gostar muito dessa coisa de cinema.
C - Hã-hã
L - Aí a música começou a balançar um pouco, até que eu descobri que dava para
entrar na faculdade na França. Aí foi... comecei pesquisar muito, como faz, tal.
Comecei fazer aula, de Francês. Um ano antes de viajar. Aí foi. Meu pai... uns amigos
deles tinham (?) comercial na França, começo dar umas dicas, como falar, para
conseguir o visto... e aí foi naturalmente assim.
C - Aí você foi para a França.
F - Sim, para a França.
C - Com que idade?
F - 20. quase 20.
C - Pra onde você foi?
L - Fui pra Albertville.. uma cidade que foi sede... em 92 acho, das olimpíadas de
inverno. Uma cidade. Assim, como se fosse uma Valinhos da França assim, uma cidade
muito provinciana, não tem nada... mas, conhecia pessoas que eram daí assim. Quer
dizer, minha prima tava namorando um francês. Aí eu conheci ele rapidamente em SP,
ele gostei de mim, sei lá, aí ele falou vem pra cá, tem uma colônia de férias, aí você
consegue trabalhar nas férias e tal.
C - Hã-hã
L - Aí foi isso. Eu mandei uma carta pra eles pedindo... vc tem que mandar uma carta,
currículo, tal, pedindo trabalho nas férias. Aí eles aceitam. Na verdade pra eles é muito
melhor, porque eles pagam metade, como se fosse estudante trabalhando nas férias.
C - Hã-hã

L - E pra mim foi ótimo. Eu cheguei assim, lá a faculdade começa em outubro, então vc
tem o curso, a escola ou a faculdade... lá tem essa diferenciação de estudo. E no meu

caso, eu ia fazer um ano de francês para estrangeiros na verdade, não ia entrar direto
na faculdade. É um curso que chama, Cultura e Língua... ou Língua e Cultura
Francesa, então você, ou seja, tem um ritmo de faculdade, várias horas por semana,
mas basicamente você é ensinado da Cultura Francesa, não só língua, a história da
língua, a história da França, da arte...
C - E como é que foi pra você aí essa chegada... como foi?
L - Foi um choque assim. Bem, primeiro, eu tava muito decidido a ir... minha família,
tinha tido experiências assim... tinha um primo que viajou o mundo de veleiro, pai dele
era muito rico então ele tinha um veleiro, viajava, meu irmão foi... todos os primos
trabalharam nesse veleiro durante uns meses. Meu irmão foi, meu irmão do meio. Eu
sou o mais novo, somos três. Do meio foi, ele sempre foi muito aventureiro assim... na
verdade eu me espelhei nele, porque ele foi muito mais na verdade. Ele ia... então ele
foi, pra Austrália, nas olimpíadas... seis meses... e tal... (ficou em silencio, como se
‘perdido o fio do pensamento’).
C - (eu retomo) Como foi pra você, essa chegada, esse início na França?
L - Ah! Isso, aí eu tava assim, muito decidido, terminei o namoro assim pra ir. Namoro
de 3 anos, e... então cheguei um pouco com esse conflito, tinha terminado, namorada,
tal... já tinha feito muitas aulas de Francês, assim... sou muito autodidata. Então eu
escutava muito esses métodos em fitas, e eu ficava usando como se fosse ditado.
Escutava e escrevia, depois via se tava certo no dicionário,
C - Hã-hã
L - Então isso me ajudou muito principalmente na fala. E assim a parte de Francês, o
primeiro mês é complicado. Porque uma coisa é o que você escuta na fita, outra coisa é
o dialeto... tem, as pessoas que moram no Sul...
C - Onde é Albertville?
L - É do lado de uma cidade que se chama Grenoble.
C - Ah sim.
L - Tem Lyon... Lyon, Grenoble, e Albertville...
C - No Leste né, da França.
L - É. Entre os Alpes e a Provence. Rhône-Alpes-Provence, a região.
C - Você estranhou, como foi?
L - Sim. É porque assim... tem a ideologia né, França, país romântico, as pessoas
amam a literatura... a cultura, a história... mas ao mesmo tempo assim, eu fiz umas
aulas com um amigo que morou na França e fez o mesmo curso que eu queria fazer.
Mas ele só fez esse curso de Francês. Ele iria fazer 2 anos, e fazer Medicina.... mas ele

fez um, e queria mudar pra Filosofia... aí eles disseram, bem, Medicina e Filosofia não
dá; aí ele voltou. Aí... então ele tinha muito conhecimento, de França, dos conflitos da
imigração africana, principalmente África muçulmana, então esse conflito França e
povo árabe, muçulmano, que acontece até hoje né, nos guetos do país, e o francês é
muito... me vem a palavra em francês...
C - Qual é a palavra?
L - Fière.
C - Orgulhosos de si...
L - É, orgulhosos da cultura deles, então isso... choca um pouco né. (...) então tinha um
pouco essa ideia, eu sabia que não iria encontrar a França das músicas, da chanson
né, mas eu sou muito assim né... naquela época, era muito romântico, Paris, torre
Eiffel, então, quando cheguei, fiquei uns dias em Paris, na casa de um pintor, então
tudo, ah! Tudo é lindo... romântico, a pintura, a boemia, tal. E quando eu cheguei em
Albertville, sei lá, era chegar em Valinhos e... não tinha nada pra fazer. Uma casa
gigante, desse cara que namorava minha prima, foi com minha prima, ficou um mês lá,
e... tava tendo um conflito familiar. A casa era muito grande, então, a casa era da irmã
desse cara na verdade, tava casada na época, tinha duas filhas, e eles tavam meio que
se separando. Mas, muito reservado... os franceses são muito reservados... não é como
aqui, você tem um problema, então todo mundo vai saber... não. Fiquei sabendo muito
depois, adolescente, eu era muito, assim, inocente por um lado... isso foi um, acho que o
que eu mais desenvolvi talvez, foi perder um pouco essa... ficar mais espertinho. Eu era
muito, “ah... tá tudo bem... e tal...”. aí você vai aprendendo... adolescente mimado,
nunca fez compras, nunca lavou roupa... aí você aprendendo essas coisas na vida.
E aí isso foi ótimo. Porque era uma família e eu acabei meio que sendo adotado! Por
essa mãe, as filhas, muito gente finas, e eu acabei morando com elas em Grenoble
depois, porque a faculdade era em Grenoble. 1h de carro. Aí acabei trabalhando nessa
colônia de férias. Porque a colônia de férias era desse marido-mulher. Aí é que tava o
conflito entre eles... então o conflito era mais ou menos esse, eles tavam se separando,
então ela queria que eu trabalhasse na área dela, que era com deficientes mentais, e a
área dele era com crianças...
C - Hã-hã
L - Tinha uns chalés assim nos Alpes, então você ia trabalhar... muito lindo. Pra mim.
Então os conflitos, o problema era mais descobrir o que que eu tinha que fazer, como
responder a certa coisa numa outra cultura, mas tinha minha prima pra me ajudar....
C - Ela é mais velha?
L - Mais velha. 4 anos assim... mas, teve muito mais experiência de vida, vamos dizer...
perdeu os pais muito jovem.... o pai de cirrose, e a mãe dela, de câncer, assim... quando
ela tinha, entre 18 e 22 assim vamos dizer, então ela, perdeu os dois... então, teve que

amadurecer muito rápido. O pai dela era muito rico, tinha muitas dividas... então ela
teve assim que, negociar dívidas com o presidente do banco, então ela já tava muito...
bem, pelo menos pra mim nessa época parecia que ela já sabia tudo!
C - Hã-hã
L - Então foi como um pilar, assim, uma referencia.
C - E ela morava nessa casa também?
L - Morava. Ficamos um mês aí... e eu comecei a trabalhar nessa colônia de férias... e
a gente não se via muito, porque era meio que um internato assim. Você vai pra um
chalé, e fica lá um mês, são períodos (...). Depois assim, ah, eu ia começar em Outubro,
eu cheguei em Abril.
C - Ta. Pra ir se ‘ambientando’...?
L - É. Pra poder ter o visto eu me inscrevi num curso, de um mês assim, um curso
intensivo de Francês, então passei um mês lá, depois fui pra Grenoble... no
apartamento das filhas dessa família... Aí ela (?) foi pra Espanha, e eu continuei
trabalhando lá nas férias, no Verão deles, comecei a me ambientar mais com a família,
aí já comecei a trabalhar com crianças, ou dependendo do dia, com deficientes, então
assim, aprendi muito nesse começo porque, não falava Português praticamente... com
minha prima mas muito pouco. E ela também tava querendo aprender. Então... falar
com criança ajudou muito. Criança... mais fácil de entender... por incrível que pareça.
Então, na parte linguística principalmente não foi tão problemático. Até chegar ma
faculdade já tinham passado 4-5 meses ali, eu já tava bem.
E... meio que eu fui assumindo assim... porque eu tava numa época de, formação acho
que de caráter, não sei como se diz isso... mas, meio que formando a personalidade, um
pouco também, ou terminando de... né. Então eu fui muito pegando as referencias meio
na França, até hoje eu falo, sou meio brasileiro, meio francês, porque, fui muito
influenciado... aquilo tudo respondia muito a meus anseios. Como as pessoas são entre
elas e... respeitar sua individualidade... você tá na sua casa.. sei lá, chega alguém e
você não tá a fim de conversar, você diz desculpa.... se você falar, hoje não to a fim de
falar, não vai ser um drama. Você não vai parecer um.... um....
C - Um grosso? (pergunto-lhe em tom de humor)
L - É (risos).Aí você vai aprendendo essas coisas assim... não sei, que mais.
C - Acho que isso mesmo que você diz... você estava ‘em formação’ aí.... Como sujeito,
como pessoa.... então você diz que você ‘se identificou’ com muita coisa...
L - Sim, sim.
C - Aí... você começou a faculdade? Como é que foi?
L - Isso, aí... bem, essa faculdade lá, principalmente essa faculdade em Grenoble...

C - Você foi fazer... ah sim, aquela formação primeiro em língua, em cultura
francesa....
L - É, assim. Uma era fazer uma prova mais complicada... eu tava, num nível até bom,
pra viajar. Tinha um vocabulário legal até mas... não pra tá na faculdade, quando eu
cheguei lá. Vamos fizer. Aí eu fiz esse curso de um mês intensivo. Foi muito bom.
Terminou de fechar várias questões que eu tinha gramaticais... é... esse período lá foi
assim, terminou o que eu precisava pra falar, agora tá... aí você vai, pegando no
tranco... no curso... principalmente metodologia de pesquisa... como fazer redação...
eles são muito mais cri-cri com esses temas... E... o que eu ia falar...
C - O curso...
L - Eu ia falar uma outra coisa agora... você queria saber o curso?
C - Enfim, não o curso... mas você, como foi...
L - Ah sim. Tinha duas opções, acho que era isso que ia falar. Uma delas era como um
vestibular assim, como uma redação... e eu nunca fui muito bom em fazer redação, por
causa do tempo. Eu começo divagar assim... aí eu faço em três horas, legal, mas não
consigo fazer em uma hora. (risos). Formular a ideia.... eu tenho uma ideia linda assim,
mas não consigo... então, em vez de fazer esse caminho mais foda, eu decidi fazer o
caminho mais fácil que é, faz um ano de francês, em vez de mostrar que você já sabe
tudo, já entra na faculdade, você faz esse ano. Então foi ótimo, porque aí sim, eu me
preparei. Porque, isso que eu tinha te falado... eles são muito mais crica com temas de
formalidade... de como escrever uma redação... porque, um ensaio, uma redação, um
resumo... todo tem seu, sua forma exata.. se sair daí, é zero. E esse ano foi mais pra
aprender, tanto isso né, a metodologia de ensino que a faculdade dá, e também pra
terminar de aprender o Francês, que eu precisava o nível pra entrar na faculdade.
Então, basicamente foi isso, muita aula de história de, de... história da Europa, política
na Europa, geografia.. geopolítica vamos dizer assim. História da Arte... e aí eu
frequentava outras aulas como ouvinte, na parte mais de... a faculdade que eu tava
chama Grenoble III. Ela é especializada assim em, Língua, vamos dizer... uma das
melhores da França, principalmente línguas estrangeiras... então vem muitos franceses
lá pra estudar línguas, pra ensinar línguas em outros países.. e também pra formar
professores para ensinar estrangeiros. Isso é um filão nessa faculdade. Então tinha
muitos estrangeiros... muitos americanos, muitos italianos... muitos alemães, japoneses,
chineses... muita gente assim... muçulmana. Então, na faculdade era... como vou dizer..
uma mistura gigante. Gente de tudo quanto é lado, e eles são muito internacionalistas,
então, todas as aulas tinha muito essa coisa... “Você como brasileiro, qual sua opinião,
você como chinês”... querem fazer debate sabe. Debate, debate, debate. então, legal...
fazer intercambio assim... principalmente, com povos mais difíceis, chineses, são meio
complicados assim... muito preconceituosos eu acho... não gostam muito do... (?)...
franceses, não querem falar muito eu acho (risos).
C - Você ‘curtiu’ esse primeiro ano?

L - Curti... principalmente porque eu não encarei esse primeiro ano como... estudante
talvez... porque, eu dividia apartamento com uma das filhas desse casal que tinha uma
namorada. Lésbicas as duas. Então, a gente dividia os três.... e assim, elas estavam nas
artes plásticas. Elas estavam nas Artes. Tinha assim, Arte, Cinema, Arquitetura...
mesmo política. São escolas né, na faculdade. E aí eu tava muito com esse grupo, de
pessoas na Artes... tudo muito boêmio, muita festa... e os franceses tomam muito assim,
impressionante... muito, muito. E aí nos primeiros meses você quer acompanhar um
pouco mas eu não conseguia, dormia... não conseguia acompanhar o ritmo deles. Mas
queria...
C - Na bebida?
L - Não, não. Principalmente na saída... de dormir tarde...
C - Nas baladas?
L - É nas baladas... eu nunca fui muito de beber... minha família, teve a cirrose do meu
tio então, não tinha... não era muito esse problema assim. E... então eu tava mais, em
querer conhecer os franceses mesmo, que na faculdade que tinha só estrangeiro quase.
As pessoas que eu me relacionava, eram quase todos estrangeiros... fora os professores,
a maioria era americanos, australianos... então era muito assim escolinha americana.
C - É?
L - Principalmente esse primeiro ano... era muito tranquilo, muito fácil as matérias
deles... como eu tinha feito Porto Seguro, coisas assim, eu tinha tido uma base muito
boa... tinha assim, três aulas de Geografia, três aulas de História, então, eu sabia assim
as vezes mais coisas do que os caras tavam propondo ali vamos dizer... propunham
coisas muito gerais sobre a Europa, pra leigos assim. Você caiu de Marte, não sabe
nada sobre a Europa... vamos ensinar você. era mais ou menos assim a proposta deles.
C - Tá.
L - Então eu avancei muito rápido, principalmente na parte da língua, sei lá... três
meses eu tava no avançado, sendo que o curso dura dois anos... isso porque tinha feito
um ano no Brasil, tinha tido aulas... conhecido gente da, que tinha estudado na
Europa... tinha feito esse curso avançado, e tinha convivido muito com franceses
durante quatro meses, então, já tava integrado com a cultura, não precisava mais essa
imersão cultural que eles me propunham. Então pra mim foi muito... muita festa,
muita... não tava muito ligando pro curso. Aí depois que começou o curso, Artes e
Espetáculo que chama...
C - Ah tá.
L - Aí era mais ligado, como se fosse uma comunicação visual digamos assim... com
mais matérias de história da Arte, ainda, mais matérias de.. Filosofia, Semiótica, mais
e... muito teórico assim. Um geral assim.... todas as modalidades artísticas que são

para o espetáculo. Opera, musica, cinema, teatro... você tinha meio que aprender sobre
o geral de tudo isso. Mas é muito geral, não dá pra você decidir um negocio assim..
principalmente no primeiro ano, é muito geral. Isso é uma constante, os franceses,
como todo mundo tem que entrar na faculdade, eles acabam dando um curso assim,
meio diluído, pra poder... ensinar todo mundo... é um debate sobre a qualidade. Todo
mundo fala Ah, sobre a faculdade na França mas... não é assim... minha mulher pelo
menos ela fala que aqui na Unicamp, ela tem muita base de pesquisa que é muito mais
complicado lá, ela tava no Instituto de Altos Estudos da Sorbonne de Paris, e ela falou
que não tinha nada a ver com o que é aqui, de carga horária principalmente, de
quantidade de trabalho, tal. Por um lado eles são cricri com a forma, por outro lado
eles tem esse negocio que todo mundo tem que aprender, meio geral assim...
C - Hã-hã
L - Se você quer fazer cinema lá você tem que entrar numa escola de cinema. E eu tava
com essa Ideia de cinema na verdade. Caí meio como paraquedista nesse curso, eu
pensei Nossa, Artes e Espetáculo vai ser a melhor coisa do mundo... aí eu fiz mais um
ano disso, e eu acabei saindo. Queria fazer cinema... assim, peguei muitas aulas de
cinema, foi legal... e também continuei muito assim, na vida quotidiana francesa. Era
isso que eu gostava, isso que eu me identificava. E tava virando um dilema. Porque eu
tava virando um francêsinho, chegava na padaria, o cara nem sabia que eu era
estrangeiro, me vestia.... quer dizer, na verdade assim, era uma mistura, o que eu via, o
que eu assimilava ali do quotidiano, e a minha idealização de França romântica,
boemia. Então assim, comecei a... sei lá, usar uns chapéus, assim... usar uma roupa
meio de brechó. Mas eu tava mais, um estilo boêmio assim vamos dizer, idealizado
sobre como era a França do meu sonho... assim, eu idealizada muito. Assim. Usava
bicicleta, comprava pão punha debaixo do braço, comprava flores, na bicicleta, com
pão e andava... sabe coisas assim?
C - Hã-hã
L - Meio que um personagem. Então assim, foi muito divertido... foi uma experiência
ótima, principalmente humana, meus amigos dali até hoje... quando cheguei aqui, foi
muito conflito, até hoje assim, meus amigos de infância, não vejo muito, porque.. não
me identifico mais. Com a geração minha de colégio, de condomínio... pra mim, já não
tinha mais tanta resposta para os meus anseios assim...
Mas lá tinha uma dúvida assim, depois desses dois anos que eu tava lá, como assimilei
muito rápido a cultura francesa, comecei, não sei... queria fazer cinema por um lado,
por outro, tinha medo de ‘acabar virando francês’. Porque pra fazer cinema eu tinha
que fazer a faculdade inteira, cinco anos lá, depois fazer a opção de entrar numa escola
de cinema... e aí, mais quatro anos de escola de cinema.. ou seja, dez anos de estudo,
pra poder chegar a fazer cinema. Aí, poxa dez anos pra fazer cinema, eu acho
complicado... também...
C - O que que era ‘medo de virar francês’?

L - Então, era... isso... se você faz cinco anos de faculdade, na França, se mora cinco
anos na França... cinco anos com visto de estudante, de trabalho, você pode pedir para
ter a nacionalidade francesa... e isso seria um caminho mais pra mim, se eu quisesse
fazer cinema. Se eu quisesse fazer cinema, estudava cinco anos, aí já, porque eu tinha
dois opções... se você entra como estrangeiro numa escola lá você paga, como dois mil
Euros por ano... naquela época., era muita grana. 2004 assim... era uma grana.
Principalmente pra estudante. Estudantes franceses.. bem, você pode trabalhar de
barman assim, ou garçom assim, mas não dá pra trabalhar... como aqui a gente faz,
trabalha, estuda... duas faculdades... coisa de louco assim. Então. Isso também eu tinha
integrado assim... já não aceitava certas coisas que no Brasil aceitávamos. E... então
meu medo era esse, de ficar dez anos lá, me integrar, e não conhecer outras coisas...
não conhecer outras culturas... tinha a Argentina na minha cabeça também... que,
falava um pouco assim, quero conhecer a Argentina, e tal... mas na época, eu tava
muito na dúvida. Um pouco em depressão assim também porque... tinha essa história
da minha ex-namorada, começava a ter saudades, no primeiro ano assim... depois
integrei, comecei a namorar outra menina... outras histórias, mas mesmo assim era
uma dualidade. Por um lado, foi umas das épocas mais criativas da minha vida, escrevi
todos os roteiros de longa-metragem – uma coisa que demora pra caramba – vários
curtas-metragens, tal... passava noites ali, à la francesa assim com cigarrinho, vinho...
(risos) e ... é muito boêmio assim essa vida. Mas ao mesmo tempo tinha uma nostalgia
de uma coisa que, eu não, não tinha visto, não conhecia... queria viajar... e tava ali
naquele curso que não respondia ao meio anseio. Então comecei a ficar muito ansioso.
Queria resolver esse problema, não conseguia, não conseguia, aí comecei a pesquisar,
descobri que na Argentina tinha várias escolas de cinema, e era mais fácil para um
brasileiro estudar lá que, na França, ter que percorrer todo aquele caminho...
(36’22)
Burocrático. Preencher certos requisitos param preencher tal vaga. Tem que ter
muito... nisso eles são muito chatos. A frança... como a Alemanha.. são cada vez mais,
países estruturados, sérios. Como a gente não tem muito isso na nossa na cultura... as
pessoas lá são muito de colocar num... como se diz, colocar numa caixa postal, uma
caixinha. E os franceses tem isso, muito das profissões... então quando você conhece
alguém, geralmente eles querem saber que que você é. se você fala “Ah, eu sou um
brasileiro, estudo, artes e espetáculo”. Ok. Engenharia. Ok, engenheiro chato. Artes e
espetáculo, protesto... assim, já tem um certo preconceito em cada profissão. Meio que
te colocam numa caixinha assim e, é muito difícil você sair.
E eu... era muito estranho. Eu me vestia como, nos anos 50 talvez... tinha essa coisa
nostálgica, era brasileiro e ao mesmo estudava artes e espetáculo... e... nunca
conseguia me identificar numa dessas caixas deles. Então acho que tinha isso, essa...
essa... não uma frustração por não ter encontrado meu... (não conclui a frase)... Mas,
por não ter encontrado, você acaba assim começando... depois desses dois anos,
comecei já a me sentir um pouco estrangeiro também lá. Totalmente.

C - Tinha um desconforto.
L - Um certo desconforto. Não tinha nenhum preconceito porque nunca senti... mesmo,
por minha origem italiana, lá você passa como francês ou como, europeu, então não
tem problema de... pelo menos, de imagem, para eles você passa como francês.
C - Hãhã.
L - Só depois que você começa a falar que aí as pessoas vão te... Então tinha... como
para mim era muito fácil me integrar, aí é que tá volta àquilo que eu tinha falado, de
me tornar francês. Era isso. por um lado eu não ‘tava me encontrando, por outro minha
cabeça pensava assim. Bom, se eu encontrar o, vamos dizer, o ‘personagem’.. não o
personagem porque seria mentira né, mas o... que sou eu, vamos dizer, na França, e
isso significasse uma dessas perfis que eles fazem... perfis gerais assim, não vou dizer
que todo mundo é assim. Mas é uma coisa que já tá lá assim, no subconsciente, vamos
dizer, eu ia acabar virando francês. Se eu encontrasse esse... pelo menos minha cabeça
na época me dizia isso assim. Se eu encontrasse essa... essa tranquilidade, e
continuasse morando ali, eu ia acabar virando francês e isso no futuro ia me causar
problemas, porque eu não ia poder mais me identificar, sei lá.
C - Dá a impressão que você não queria se fechar, num estereótipo...
L - Isso, é a palavra que eu estava querendo encontrar antes... aí não sei se foi uma
fuga, sei lá, mas eu comecei a procurar outra coisa.
C - E você já tinha aí um interesse, uma curiosidade pela Argentina.
L - Já tinha.
C - Como é que foi, de onde vinha?...
L - Primeiro da viagem que eu fiz... o segundo país que eu visitei depois da Disney
(risos). E... quando eu tinha 16. Então eu era adolescente, eu achei muito lindo. Eu me
identifico muito com as cidades. Sou muito cosmopolita, então... metrô, cidade bonita,
antiga, os ônibus velhos, tem toda uma... pitoresca assim, não sei se é a palavra. Mas,
tem todo um folclore próprio. Então isso na minha cabeça, ficava assim como um sonho
distante, assim... mais próximo do Brasil... porque isso também me causava problema.
Porque eu estudante francês, todo esse tempo lá, eu nunca voltei pro Brasil. Meus pais
foram me visitar, mas eu não voltei. Então também tinha isso... saudades, querer estar
mais perto da família. Mas, por outro lado, porque todos meus amigos que ‘tavam na
França. Foi muito dramático assim. Várias festas de despedida, todo mundo
chorando... os franceses são muito... são meio frios no começo mas, quando você vira
amigo, a amizade lá tem um valor muito grande. Quase como se fosse irmão assim, os
melhores amigos... Essas meninas, as que eram namoradas, as mães delas eram muito,
muito, pessoas muito boas, uma delas, quase todos os fins de semana a gente ia visitar,
ficava lá, quase como se fosse um monte de filhos! A gente falava, minha segunda
mãe... e a outra parte, os pais dessa outra menina, moravam na Suíça, então a gente

pegava o trem, porque era muito perto de Grenoble... passava um fim de semana na
casa dessas pessoas. Passávamos Natal, neva, então todo mundo fica um mês inteiro
dentro da casa, fazendo comida, tomando vinho... família mesmo. E isso eu me
identificava muito.
Isso foi mais difícil, quando eu saí, perder isso foi um bac assim... por um lado tinha
essa minha ânsia de querer continuar, como fala... não sei a palavra.
C - Que tem qual sentido?
L - De pessoas que, que... não coseguem se fixar, assim...
C - Tinha esse sentimento, essa urgência?
L - É, medo de... de....
C - De perder essa liberdade? (me arrependo ao ter me precipitado à sua resposta).
L - É, da minha identificação com o Brasil.
C - Ah tá... Mas você tava dizendo que também tinha então esse outro lado, da família...
é isso?
L - Ah sim. Mas isso não pareceu na hora, só depois... quando eu tava na Argentina já.
Mas então como eu falei, esse primeiro ano na França dá um pouco de tristeza assim,
dos meus amigos, da minha família, minha namorada. Mas quando eu cheguei na
Argentina deu a mesma coisa, coma França!
C - Hã-hã.
L - Assim, passavam 6 meses... eu entrei numa na escola de cinema lá, uma escola
particular mas, que tinha uma mensalidade muito barata. Assim, pra mim, que tinha
trabalhado na França. Euro com Peso, que é valorizado... Eu cheguei, fiquei num
hostel lá. que tinha muitos estrangeiros... um mexicano, um colombiano, que acabaram
ficando meus melhores amigos... 6 meses a gente ficou nesse albergue, que era como
uma casa muito antiga, muito legal... depois a gente alugou uma pensão. E eu tava
fazendo esse curso, e meu amigo entrou em outra... a Argentina é bem conhecida pelo
cinema (...). então eu estava nessa escola com um diretor muito legal... Não sei se você
conhece o filme ‘K-Pax’?
C - Sim!
L - Então o K-pax foi inspirado num filme argentino, do diretor com quem eu estudei...
em espanhol o filme se chama “El hombre mirando al sudeste”.
C - Ah é?
L - É. E aí tinha muita gente da América Latina para estudar cinema em Buenos Aires...
aí a gente era meio pião de obra. Aí eu fiquei 5 meses, e depois saí. E fiquei uns meses

sem estudar... aí a gente foi para um bairro super legal em Buenos Aires, não sei se
você conhece. Palermo? Meio Via Madalena... e tinha um pouco dessa vida,
alternativa... muitas casas baratíssimas, assim. Então muitas pessoas compravam a
casa e começavam a fazer artesanato, depois vendiam na rua... brechós, então muitas
pessoas que tinham esse estilo que eu tinha... esse estilo de vida que eu tinha na
França, mas que não tinham muitas pessoas que tinham esse estilo de vida que eu tinha
criado, meio nostálgico, meio artístico. Meio não sei o que meio, ‘não sei o que eu
quero’... e em Buenos Aires muita gente que tinha essa mesma, perfil pelo menos. E não
só argentinos. E aí nesse meio tempo veio uma amiga francesa, Adèle, morar em BA,
querendo fazer um curso de 1 ano na faculdade, aí... ela foi lá morar com a gente, tinha
várias quartos. E... aí, quando ela chegou, foi morar também numa casa, da Norma... e,
muito simpática, essa Norma, e a gente fazia uns saraus assim. Tinha muita gente ali,
poetas, etc, essas vidas que se cruzam. E aí a gente ficou muito amigos dessas pessoas
ali. E essas pessoas começaram a virar nossos melhores amigos, uma menina
argentina, um espanhol que... eu que falei que me vestia nos anos ’50, esse se vestia
como era no século XIX (risos), usava um monóculo com florzinha, sabe...
C - Você nem era o pior então? (pergunto-lhe sorrindo).
L - Não! (risos) Um personagem assim, tirado de livros... E aí a gente virou assim,
melhores amigos. Todos. Eu, Adèle, esse casal,... a gente era muito exuberante como
amigos. Ia aos cafés, ficava tomando café, e pintando, e não sei o que, o outro, poeta.
Essa menina argentina tinha uma casa em Tigre, perto de Buenos Aires. Tinha varias
ilhazinhas, com casinhas... com pilares, são construídas em madeira. A maioria são
casas meio precárias, mas tem casas gigantescas, mas só você só chega de barco. E é
assim... um dos lugares mais visitados, quando você quer sair um pouco. Mais
tranquilo, a natureza... e a gente ia muito, fazia uns retiros, assim. Aí a gente ficava
nessa casa. não sei, escrevendo... mas até eu conhecer eles, eu tava assim arrasado.
Tava nesse curso que eu não gostava, e me arrependia amargamente de ter saído da
França. Nossa! Tava super triste, só pensava na França. Só falava com esse
colombiano, que tinha estudado em colégio francês. Então a gente falava francês, entre
nós. Então foi muito complicado até eu conhecer essas pessoas. Aí sim, falei, agora
entendi. Ainda bem que eu saí da França, que foi para conhecer essas pessoas. De
repente tudo fez sentido.
C - Hã-hã.
L - Fechou um ciclo assim. E nisso, nesses meses de amizade assim, acabei passando
no vestibular lá, numa escola de cinema, que é a escola pública, de Buenos Aires, que
em BA é a melhor escola... é muito reputada, muito difícil entrar, inclusive para os
Argentinos. Mas aí eu fiz vestibular, e acabei encontrando uma professora que tinha
encontrado numa outra escola. E lá você tem que direcionar para o que você quer,
assim. Direção, Roteiro, Montagem, Fotografia, Produção e som. Aí eu fiz pra
produção, e entrei. Aí foi... “Uau!”. Acho que na Argentina foi um dos meus momentos
mais felizes assim da vida. Ok, entrei na faculdade de cinema, e era exatamente... eu

tava assim, no lugar onde eu queria, tava começando a namorar uma menina, uma
argentina, muito simpática. E assim, aí, as coisas começaram a entrar nos eixos assim.
Finalmente toda essa... ainda não vem a palavra que eu queria falar mas tudo bem.
toda essa... divagação, toda essa viagem tinha sido meio ... não às cegas mas eu tava
procurando uma coisa que eu não tinha encontrado ainda. ali eu encontrei, ok agora
sim. Fazendo um curso onde eu queria tá com uma pessoa que eu queria tá... tudo era
felicidade (risos). E aí... é, entre 2006 e 2007 eu entrei na faculdade. Não é bem
faculdade assim, aqui não tem... aqui seria um curso terciário, um curso técnico
assim... mas lá é considerado a faculdade. Não é que é superior à faculdade mas é fora,
não faz parte... é uma escola de cinema, mas só pra cinema. Uma coisa meio entre uma
empresa e uma faculdade ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você tem que seguir
um currículo você tem que fazer filmes, conforme o trabalho que você escolheu.
C - E lá você fez o curso completo?
L - Fiz.
C - Três anos.
L - Isso...
C - E depois?
L - Tô falando demais?
C - Não, não! tá muito legal.
L - É que eu sou muito detalhista...
C - Fique à vontade. ‘tá tudo bem.
L - Aí eu comecei a vir pra cá. Isso ajudou muito né, porque... poder visitar os amigos,
tal. Porque quando eu fui pra... desde da França até a Argentina. Tb o primeiro ano na
Argentina foi mais complicado porque eu não tinha... assim, eu vim para o Brasil, e
dali eu já fui pra Argentina direto. Tipo cheguei no Brasil, fiquei duas semanas e de lá
já fui pra Argentina. Então, cheguei aqui, as pessoas falavam, nossa, você tá muito
estranho, tá diferente... mesmo, sotaque é estranho, seu sotaque tá muito francês, não
seio que... ah, esse cigarrinho... lá na França é muito comum você fumar cigarro, quero
dizer, tabaco enrolado... ah esse seu cigarrinho aí... então a primeira vez que eu voltei
ao Brasil eu já comecei a sentir que eu tinha mudado bastante, quanto a meus amigos,
principalmente.
C - Você sentia o que?
L - Um pouco deslocado... desinteressado pelas pessoas... pelas coisas que as pessoas
se interessavam aqui... sei lá, eu tinha muitos amigos que tavam, que iam em balada
assim em Campinas... e muitos amigos que são gays, assim, então muita fofoca, muito...
na night, sei lá... a vida tranquila assim, sem coisas muito profundas assim, sem..

discutir história da arte assim, não tinha gente pra.. depois desses todos anos na
França, era só isso... todo mundo assim muito, de discussões, filosoficamente, todas as
noites quando você vai jantar as pessoas, não sei... são muito da palavra, da discussão.
Aqui eu não sei se não tem tanto isso, ou pelo menos meus amigos não eram tão
chegados nisso. Era muito mais feeling, meus amigos de infância, eu nem preciso falar
nada, estou aqui sentado e, isso já basta, vamos dizer. Já naquele momento não
bastava, só estar ali sentado... não sei, eu queria mais dos meus amigos. Queria que
eles me propusessem, outras coisas. E era como se eu voltasse e eles estivessem igual
de dois anos atrás. De quando eu tinha ido pra França... e eu já tava completamente
diferente.
C - Hã-hã.
L - Não vou dizer assim completamente diferente mas bem diferente. Minha cabeça
pensava em outras coisas... então foi um choque nessas duas semanas que eu tava aqui,
foi um choque. Não deu pra matar saudades das coisas que eu sentia, não preencheu,
assim... e esse momento foi um pouco complicado. Depois que eu voltei, fiquei um
mês... aí sim, foi mais tranquilo.
C - Você já sabia que você ia ficar só duas semanas foi só na hora?
L - Sabia. Quer dizer, sabia mais ou menos... na verdade, eu tive que ficar 2 semanas.
Porque tinha que entrar com um visto que eu tinha, e tinha que ficar... não sei bem ao
certo mas era uma questão de documentação assim. Que eu precisava de um
documento... que precisavam carimbar... Acabei tendo que voltar 3 meses depois (...).
Mas...
C - E o retorna da Argentina pra cá, como foi?
L - O retorno da Argentina foi um pouco... não tive tanto choque assim, quanto o
primeiro. A cabeça assim, os argentinos já pensam mais como a gente.. um pouco mais
malandro assim, mais esperteza... eu sempre digo que na França eu aprendi a ser uma
pessoa assim... eu terminei de me formar como pessoa assim, vamos dizer, das coisas
que eu quero.... o que eu quero ser, tava ali. Na Argentina eu perdi a inocência assim,
realmente. Lá tem muitos espertos... tem muita coisa que tem aqui também. Malandro,
assim, não sei o que. Taxista quer trocar o dinheiro e você não percebe... sabe, esses
golpezinhos assim. Não vou dizer grandes... mas existe isso assim, de cidade grande...
até então eu não tinha vivido em uma cidade grande. Grenoble é uma cidade, como se
fosse uma Campinas em miniatura...
C - Tá...
L - Muito cosmopolita... tem biblioteca, cinema, teatro, tudo funciona... como cidade
europeia bem feita é assim. Mas é uma cidade provinciana ao mesmo tempo. Mas não
era uma cidade cosmopolita, como Buenos Aires... então ali eu aprendi isso.
Principalmente no cinema você precisa ser muito esperto, você precisa prever as
coisas. E eu ainda tava um pouco romântico assim, eu confiava muito nas pessoas. Ali

eu acabei aprendendo a ver no olhar... não vou dizer que eu sei se a pessoa é boa ou
não, mas saber dizer o que que eu posso dizer pra outra pessoa, o que eu não posso.
Saber se a pessoa quer me passar pra trás ou não... no cinema acontece muito isso, te
querer passar pra trás. Quer se fazer de amigo e quer na verdade roubar sua ideia... no
cinema é uma guerra de egos total. Todo mundo que tá lá quer ser estrela. E os
produtores são os que mais sofrem. Porque o produtor é o que toca o projeto pra
frente... sempre dizem assim, o diretor é a mãe, e o produtor é o pai. De um projeto. O
diretor dá à luz assim o projeto. Ele pega um roteiro e dá a forma pra como vai ficar na
tela.... tava torto, tal cenário, tal fundo... e o diretor pega tudo o que ele quer (o
diretor) e vai procurar! Ai, eu preciso conseguir tal pessoa, tal ator, tal não sei o que.
Ai, vai ligar... empreender... comida, transporte, tudo isso faz o produtor. que é o
trabalho grosso. E nisso acontecem muitos problemas. Assim, tenho que reservar a
câmera para tal dia.. ai você fala na classe ‘vou reservar a câmera pra tal dia’. Mas
você não vai, e de repente um cara descobriu que você também quer e ele vai e faz
antes de você! então isso aconteceu assim, várias vezes... ai você começa a ficar, não
mau assim, mas duro (risos). Você termina de crescer assim, sei lá. Coisas que eu não
to muito acostumado. Mas é normal isso. Lá, eles... Se você dá muita manga.... se você
começa falar muito, sobre sua vida, conta tudo muito sincero, eles... tem um pé atrás.
São muito desconfiados. Por causa disso. Porque já estão muito acostumados com
isso... então, primeiro eu fiz muitos amigos na faculdade. Todo mundo era meu amigo,
todo mundo queria ser muito amigo. Ai, brasileiro, não sei o que... esse grupinho que
eu tinha de pessoas, artistas, muitas pessoas, muitas meninas bonitas no grupo... então
todo mundo quer ser seu amigo no começo... e isso meio que... tive vários problemas...
Por um lado eu tava muito dedicado a esses amigos (do grupo) . E ali na faculdade de
pessoas tavam buscando outras pessoas pra se identificarem, formar grupinhos... e
formavam-se vários grupinhos.. mas eu, já tinha meus amigos, não tava nem aí com
esses grupinhos assim. Frequentava um pouco todos. Mas não fiz um grupinho. E isso é
um problema numa escola de cinema porque os filmes, são feitos por grupos. E se você
não faz um grupo, não tem um grupo forte, você acaba tendo que formar com os que
estão na periferia. E muitas vezes são completamente diferentes, é muito mais difícil
botar pra frente um projeto de cinema que é uma obra coletiva. Todos precisam estar
em sintonia. Então isso foi uma coisa que eu aprendi lá... (...) (Lino fala um pouco mais
sobre as peculiaridades técnicas de se fazer cinema em Buneos Aires, ou na França).
C - E, depois de tudo isso, de toda essa experiência, como foi para você retornar ao
Brasil... como você se sentiu... como foi?
L - No começo foi bem difícil. Foi mais difícil do que eu pensava assim... Então, deixa
eu te contar como eu saí da Argentina, pra você poder entender por que eu voltei... Eu
namorava uma menina muito legal, tocava piano, inocente por um lado... todo mundo
dizia, essa é pra casar! E a gente pensava mesmo, estávamos pra decidir nos casar...
quando de repente, o irmão dela, que tinha a minha idade, morre! No meio da
faculdade... foi uma tragédia, acidente de carro, dormiu no volante... . E foi muito
louco, na véspera ele falava que tinha muitas pessoas no mundo, que tinha que morrer

algumas...E ela, da noite pro dia, mudou. Assumiu o papel de responsável por todos...
queria cuidar de todos... da mãe, assim. E eu decidi que queria salvá-la, fazer ela voltar
a ser normal. Foi muito difícil pra mim também, não sei, como se eu tivesse perdido um
irmão... e eu, de repente, comecei a ter medo de morrer. Até então, eu nunca tinha tido
medo de nada. Medo de altura, nada... eu me pendurada na sacada.. Sabe, essas coisas
de esportes radicais, assim. Eu descia a montanha de bicicleta. Nunca tive medo, assim.
Tanto isso acho que foi uma coisa que me ajudou a ir embora, viajar, conhecer o
mundo. Ali foi uma coisa aos 24 anos. Esse menino tinha 24 anos ele morreu, do nada,
não tinha a menor explicação, como que desaparece, assim. Então isso ficou na minha
cabeça, assim. Então eu, assim, tava em casa, saia ia ao banheiro, me trancava ali e
chorava.... ai depois voltava, como se nada tivesse acontecido. E isso regeu minha vida
durante mais um ano, acho que a gente tava no segundo ano de namoro. E isso
consumiu muito, de mim, assim. Até que a gente se separou. Porque os dois tavam
assim, dois zumbis. A gente já tinha um conflito, começou a ter uns conflitos... mas ao
tempo dizia, vamos casar, vamos morar juntos, não sei o que... mas a gente não tava
bem, vamos dizer. Principalmente, de cabeça, vamos dizer... pra poder assumir esses
compromissos. Eu, que tava numa marcha de recuperar essa pessoa e ao mesmo tempo,
tinha criado um personagem... tava super triste e não contava pra ela. E ao mesmo
tempo ela que tava fingindo que nada tivesse acontecido. Isso era muito bizarro, muito
estranho. A pessoa não podia se deixar quebrar, vamos dizer, pra poder se
reconstruir... aí.... a gente se separou, aí, conheci outras pessoas. Aí no ultimo ano
recuperei tudo que eu tinha perdido assim nesse tempo.. corri atrás, no fim foi muito
complicado, tive que conseguir fazer tudo eu. O diretor era muito complicado, um cara
que tinha 40 anos, que dava aula de história, aula particular, mas tinha o sonho de ser
cineasta. O cara já tava meio frustrado assim... ele queria fazer coisas impossíveis no
cinema. Ficção cientifica, queria fazer um novo Star Wars, e ali não é uma escola desse
perfil. É uma escola de cinema muito independente. Então, primeiro ano complicado,
terminamos. Segundo ano super triste, todo mundo sabia que eu tava mal assim, então
foi, terminei. Aí terceiro ano eu tava separado, foi a recuperação assim. Recuperei tudo
o que eu tinha perdido mas, comecei a ficar muito mal de saúde. Eu tenho
hipoglicemia, que é uma coisa normal, quase uma diabete menor. Mais fácil, mais
tranquila. Mas tenho que fazer uma dieta, comer a cada três horas, tomar açúcar. E
durante todo o período,.. eu comecei a descobrir isso quando eu tinha 17, até a
Argentina eu não cuidei bem. Então nunca se manifestou isso, nunca desmaie. E lá,
depois que aconteceu isso com o irmão dela, eu meio que me larguei completamente.
Ficava muito assim, horas sem comer, tomava só café, café com leite... croissant...
media luna, né. Então isso começou a se refletir, esse ultimo ano de saúde, eu tava
muito mal. Desmaiava, tava fraco, não conseguia correr atrás das coisas que eu
precisava, que tava muito complicado que os outros (...). então foi uma superação de
vida, assim, terminar minha faculdade. Mas terminei. Aí depois fui morar num
apartamentinho, em San Telmo, que é um bairro super legal... fui superar essa morte,
que representou tanto na minha vida assim. E ai conhecia L. e a gente começou a
namorar, a gente foi morar junto. E aí, a gente... por que não tentar o Brasil, ou a
França... eu queria muito voltar pra França, e.. ela ia ficar seis meses só na Argentina.

Ai ela começou ficar um ano, ai ficou mais seis meses. Ai falamos, ah vamos pro Brasil
tal. Aí a gente foi pra França, pra conhecer a família dela. E voltou. Isso em julho do
ano passado. Ai chegou aqui. E eu tava com a minha cabeça assim, ‘puta... eu fiz a
melhor escola de cinema da Argentina... fiz aula com , sei lá, Coppola, cara super
grosso... grosso não, em Espanhol grosso é super bom, super “uau”...
C - Hãhã
L - Um...
C - Um fera.
L - Um fera. Esses cursos que não tem no Brasil. E cheguei aqui achando nossa, vou
conseguir trabalhar na produtora dos meus sonhos, na O2... lá com o Fernando
Meirelles... era meu sonho quando vim pra cá. E aí começou a complicar a... porque a
gente tava em Valinhos, São Paulo é muito caro... e aí, não sei assim. Nos primeiros
meses eu tava muito ausente, tava muito... como em depressão assim vamos dizer.
Dizem... procurava saber o que acontece com as pessoas quando voltam... tem uma
espécie de depressão da volta... e realmente, eu tive uma pequena depressão assim. Uns
dois meses, três quatro meses assim, foram difíceis. Porque não me reconheci em nada
assim... meus amigos não me interessavam, os amigos que a gente saia não tinha
vontade de sair... eu tinha uma namorada, tava casando pra... na verdade, a gente se
ama, sempre se gostou mas, não precisava casar assim. Mas aí, resulta que na vida
prática acabou sendo muito bom. Pra ela, muito bom pra poder ter segurança aqui...
conta no banco, plano de saúde... tem documento... não precisa ter visto de estudante,
ou visto de trabalho que é uma coisa complicada... tem que voltar pra França pra
conseguir... estudante não pode trabalhar. É muita história complicada e pra mim
também. Se algum dia quero estudar na França, somos casados, podo morar lá
tranquilamente, não preciso de visto. Daqui a 4 ou 5 anos posso tirar minha
nacionalidade francesa... já não tenho aquele medo de ‘virar francês’. Já me formei
como pessoa... 28 anos, sei lá. Mas ao tempo... foi difícil, porque, não me identificava,
não conseguia encontrar uma produtora legal na região pra trabalhar. Aqui tudo muito
precário... a indústria, muito amadora, muito pequeno. Um grupo controla tudo. O2 é
meio exceção... uma grande produtora de um cara que é independente. (...) então,
cheguei aqui com uma formação argentina, sei todo os manejos de se produzir na
argentina, a legislação, a indústria, os contatos. Tudo direitinho. No final eu tava
completamente habituado à vida lá... cinco anos morando num pais. Eu falo
perfeitamente castelhano, meus amigos argentinos, tinha já um apartamento legal, que
é uma coisa muito difícil de conseguir em Buenos Aires, por causa dos alugueis... como
São Paulo assim, tem muita procura, muita especulação imobiliária. (...) então já tinha
todas as coisas que eu tinha conquistado que são difíceis para um estrangeiro... já tava,
estabelecido. Mas, algumas portas ainda eram difíceis de serem abertas, assim... como
estrangeiro. Não sentia preconceito, assim. Mas... aí, eu tava com todas esperanças
quando cheguei aqui. Mas aí, eu não consegui encontrar um lugar, assim... foi
complicado, no começo assim. Ai a gente ficou na casa da minha mãe, três, quatro

meses... até a hora de andar um pouco. Voltar pra aquela vida que eu tinha cento anos
atrás, adolescente... não dava mais. Sei lá. Eu que lavo minha roupa, passo, faço minha
comida... não tem que dar satisfação pra ninguém. Ai começou a ter o choque familiar!
Mas aí encontrei um lugar... e comecei a superar esses medos, assim. Ainda não
consegui encontrar um trabalho que eu busco, assim, não consegui produzir os filmes
que eu quero, mas... sei lá. To começando também. Vai fazer um ano que eu to aqui de
volta. Então assim, ainda tenho nostalgia um pouco da argentina, da França também...
ainda não sei se eu quero ficar aqui pra sempre. Mas eu quero tentar. Tenho na minha
cabeça que eu preciso fechar um ciclo assim. Antes de ir pra um lugar. Não dá pra
continuar essa vida nômade... cinco anos aqui, três anos lá, três anos lá... tem que criar
raízes em algum lugar. Senão... complica. Também acho que assim, a carreira é uma
coisa que você faz, com o tempo. Um degrau, depois o outro. Se você corre sempre pra
outro lugar, pra começar do zero..., não dá.
C - E que como é que tá aí essa questão de se sentir brasileiro, um pouco argentino, um
pouco francês...
L - É isso assim.
C - Como você ‘resolve’ isso?
L - Meus amigos quando vão me apresentar pra alguém sempre falam, ‘Ah esse é o
Lino... um brasileiro meio argentino, meio afrancesado’.
C - Você se sente assim?
L - Sim. Sim. Me sinto um pouco como.... o livro do... aquele o Estrangeiro, do Dumas...
francês. Que é isso, se sente um estrangeiro, no próprio país dele. No caso dele, um
argelino francês. Morou na França, tem toda essa cultura francesa, a base do
pensamento francês, libérté... mas, tem origem africana, no caso dele é muito pior...
porque sofria preconceito realmente. Mas eu me sinto um pouco assim. Um pouco
estrangeiro, na própria pátria assim. Um pouco... certas coisas que eu não identifico...
ao mesmo tempo que fora do Brasil eu recuperei muitas coisas que eu não tinha aqui,
como folclore, carnaval, samba... muita gente, brasileiro, tem muitos brasileiros que...
não sei se tem medo ou não gostam de resgatar a cultura brasileira. Tem preconceito
com a própria cultura. E ai você ta em outro pais... e aqui tem muito isso. Eu não tenho
esse problema. Adoro o folclore, aprendi a respeitar as diferenças no Brasil... mas tem
coisas que eu não gosto, questão de educação, questão de cidadania, que falta muito.
Questões políticas, corrupção... isso pra mim, me causa muito ruído assim. Mas isso
tem mais a ver com a minha formação francesa que com a minha formação argentina,
claro. A política na argentina é muito parecida com aqui.
C - Você acha que você antes de sair do Brasil em algum momento você já se sentiu um
pouco estrangeiro aqui?
L - Talvez. Talvez. Mas mais... era mais uma ideologia assim, naquela época... era mais
uma força que eu não sabia o que era, que me dizia que eu tinha que sair, que tinha que

buscar outra cultura. Conhecer alguma coisa para ter outra referencia, outro ponto de
vista. Eu como li muito desde pequeno, sei lá, dezoito anos.. coisas estranhas...
Odisseia de Homero, quando tinha dez anos. Então eu tinha muitas referencias
europeias da cultura, e da arte principalmente. Gosto muito de cultura, eu queria ver,
esses quadros... esses edifícios, essas coisas. Como a gente nunca viajou muito, pra
fora do Brasil, tinha essa vontade. E isso confrontava um pouco com a minha visão de
mundo que era Valinhos... Vinhedo naquela época. Vida de cidade pequena,
provinciana. E esses meus amigos, que a gente tinha uma banda meio de rock anos 60,
assim, como meu pai tinha coleção de vinil... a gente se inspirava a gente ficava
escutando vinil, tocando rock. Ali começou esse negocio de se vestir estranho, a gente
dizia, a gente é hippie.. então compravas umas coisas de brechó. Calça boca de sino.
Com dezesseis anos... e não é que eu me sentia estrangeiro, mas me sentia diferente,
estranho, era uma pessoa, estranha seu lá... acho que eu... adolescente costuma
expressar mais quando se sente diferente do resto, nas roupas, tal, mas conforme você
vai ficando mais velho essas cosias... você já ao precisa mostrar, já tá na cabeça né,
você aceita. Já sabe porque que você é diferente... então você não precisa mais....
simplesmente você é (risos).
C - É verdade.
L - Acho que é mais ou menos assim, não sei. Então antes eu tinha um pouco essa
sensação, mas não era... a mesma coisa que agora porque eu não tinha a menor ideia
do que era, francês, ou o que era um argentino. Eu tinha o que eu lia o que via nos
filmes, mas não o que era realidade. Mas depois de estudar a faculdade na Argentina e
estudar faculdade na França, viver, jovem adulto num outro pais... isso foi uma
evolução né.

IX.2.3 MAULI
Speak freely about your life since you left your home country. Why did you leave?
I left Italy underage so it wasn’t my choice or else I wouldn’t have since I was aware I
would scarcely see my cousins and grandparents. I left Brazil to experience new
cultures & to travel which ended up being quite addicting.
How was your experience in the country(ies) you lived as a foreigner? As far as you
remember, what did you feel and think?
Thrilling, amusing, happy, challenging, solitary, uncomfortable, painful estranged,
maturing, and at times I wonder if ignorance is really bliss.
If you lived in more than one country as a foreigner, speak freely about your
experience, not necessarily in a chronological order. (See question 5)
How was your ‘adaptation’ in the(se) other country(ies)? Can you identify some aspects
of what you felt and lived through? Having lived in 5 countries, and over 20 cities I’ve
noticed that what made adapting easier is simply how I bond with the new culture and if
the culture has traits that are part of what I believe in and does my new life allow me to
do what I need/want to do most. For me, people are the most important factor in
adapting easily to a new environment. Climate and the beauty of my surroundings are
also crucial. (See question 5)
How was your contact with a foreign language(s)? How did you approach it(them) at
first?
At 7 when we moved to Spain I remember trying to communicate with children my age
and older than me in Spanish and had the toughest time. Whenever they could not
understand what I was saying in Italian I’d try to replace the words with any word I
knew in English but to my dismay the others did not even know the most basic words in
English so I then figured I had to make the effort to learn the language as fast as
possible to communicate with them and be part of their world.
Language is the only barrier between me and the new culture, so the way I see it it’s the
most important obstacle to get rid of.
Can you identify along your way, ‘difficult moments’ you lived through since you left
your home country, related to the fact of living abroad or being a foreigner? If yes, to
what it(they) was(were) due? How did you feel about it(them)?
My first childhood memories of moving to a new country was language wise in Spain
since I could not communicate at first but as a child I picked up the language quickly
and a lot of words in Spanish were later useful in Brazil.

The lack of fluency in a language once grown up has made me feel stupid so many times
in life but it’s just something I know I need to accept and wait patiently for since fluency
eventually comes with time.
I remember being scared the first time I saw a colored person in Europe but my mom
explained to me who he was and that settled it for me.
I noticed the climate inversion in Brazil even though I was only due to the holidays and
thought it was really weird and so not Christmas like but definitely fell in love with the
almost all-year-long warm weather of RGS.
Since I was young everything came quite easily and naturally in Brazil and learned to
love it even though I was away from dear ones. Since in Brazil being a foreigner is
usually thought as “cool”, I never had any problems fitting in and it almost always was
used to my advantage.
In France it was quite hard to adjust professionally speaking since they are so square
headed and stick to what’s in the book. Despite being often taken for a native English
speaker they would not hire me since I did not have a passport from an English
speaking country but rather Italian which made them automatically think I had a thick
accent. So eventually I had to work in the tourist industry and had the worse boss
anyone could have. Coming from a different culture in which it was okay to morally put
down women and yell at them and call them all sorts of names made the job quite hard
at the beginning and definitely crushed the last bit of self-esteem I had left in me. I
eventually learned how to deal with it, I moved up the ladder quite fast and used it to my
advantage so that I could do what I most wanted to - travel. I finally found two schools
that accepted me as a teacher and it felt so satisfying to finally teach again. I was
finally doing something I knew how to do, was good at, and felt useful and intelligent
again.
It was really hard to be away from our active social life we had in Brazil that’s
something we are still dealing with today. In Paris it was rather easy to make friends
due to the age range and the amount of people “like us” who were also in need of
friendship.
Once my partner and I were able to do what we were in France for we started to enjoy
being there. However, after two years in Paris we couldn’t put up with the Parisian
grumpiness, lack of empathy and much less the gloomy winter weather which only
brought out the worst in people nor the lack of room to the quality of life that is found in
the new world. So we moved on.
We came to Canada because we wanted to experience the winter and what life was like
in one of the countries considered to be best to live in but with the intention of moving
on to Australia, which, unfortunately never happened.
Winter was exciting at first but has become one of the hardest things to deal with since
the lack of sunshine affects moods and the biological rhythm. Adapting in Montreal was

rather amusing since people are open-minded, and most come from Latin cultures
which give them their warmth and attitude to enjoy life and made us feel more at home.
Toronto is also cosmopolitan but harder to fit in since the city is 60% foreigners but
who mainly come from Asian cultures we are not one bit accustomed to. And since there
are so many different cultural patterns and they are each in their own world it was
easier to do the same as everyone else to stick to mine and do my best to fit in society.
Toronto is a more work oriented city and since it’s quite sprawled even having friends
you scarcely see them and that is what made it hard for me there, the lack of contact
with the only people you click with.
Having lived in the two largest cities in Canada moving to Quebec City was peanuts.
Quite the contrary to the 3 other cities we lived in, Quebec consists of mostly
Québécois. It was easy to fit in since we already spoke the language and yes, I do have
to say this, we’re of the same color. The quality of life is excellent here but the hardest
to deal with here in Quebec is the lack of social life due to our age range and
professions. And unlike dwellers of larger cities they do not understand what being a
foreigner is. Day to day friendliness, good mood, and a good sense of how to be
pleasant sociably is part of their daily life here which is what I am culturally used to
deal with. But coming from a different background and a less financially privileged
village they also find it amusing to keep themselves busy doing things we consider
“dull” and pay people to do them so we can have time for ourselves and “enjoy life
socially”. Oh! But wait! What social life? Aren’t we supposed to be doing the same
thing? Mowing the lawn on a sunny Sunday, going to bed at 10pm so we can spring
clean or wash our car or maybe changing diapers like most couples at our age?
Oh well, I guess you can’t have it all in one culture and it’s definitely not easy to be
different!
Can you identify fulfilling moments living abroad?
Since I left Brazil, definitely travelling and experiencing different cultures and life styles
since that was my primary objective.
Being safe and at ease no matter where you are.
It’s created a relationship between my partner and I which we would have never had,
had we not gone through what we have.
Getting to do things and learning things hobby wise, which would have been a lot
harder to do or have in Brazil.
Fulfilling my professional dream of being an Interior Architect - a profession which is
still not developed in Brazil.
Seeing my partner accomplish things he’s always dreamed of.
It’s made me who I am and how I see the world.

Do you consider your native country the place where you want to return one day, to live
there again? No, because my heart is not there.
Discourse freely on what these words mean to you:
Home: Where my heart is.
Mother tongue: Is it really our parent language we first learn or the one we feel the
most comfortable speaking when we’ve lost our roots?
Home country: Where I was born.
Mother: The person, who gave me life, raised me the way she thought best. The one who
is always there when I am in need. The one who will always love me no matter what.
Do you miss your home country? Justify. If I speak of Italy, I miss the people who were
dear to me and then all of a sudden were absent in my childhood and teen years. I miss
the smells, the tastes, the unique beauty, my roots.
Say something about your experience as a foreigner. What is to be a foreigner to you?
Say whatever comes to your mind.
Estranged: no bond, no love, no friends, no roots.
A new slate, a new challenge, a new life hopefully for the better.
A situation in which you need to learn to adapt.
Misunderstandings & misinterpretations due to a lack of knowledge & background.
Someone who is in a land/culture that is not what he/she is accustomed to.
At last, your opinion concerning this questionnaire will be important:
Were there too many questions? Too few? What would you change in it if you could –
which question would you remove or add? Any of the questions were more difficult to
answer? If Yes, which one(s) and why do you suppose it was so?
Just thought it was hard to answer questions 3 & 5 & a part of 2 hard to answer
individually. It was easier to combine them all and talk about the experience as a whole.

IX.2.4 MICHEL

PROBLEMAS NA GRAVAÇÃO, ENTREVISTAS TRANSCRITAS (1) PARCIALMENTE
E (2) A PARTIR DE PALAVRAS-CHAVE.
(1)
C - Je voudrais que tu me parles un peu de ton... tu vis au Brésil depuis...
D - Quinze ans.
C – Quinze ans. Je voudrais que tu me parles un peu... comment ça s’est passé...
pourquoi, quand tu es parti de la France...
D – En fait je suis parti, j’habitais à Paris à l’époque, j’avais termine mes etudes, et
j’avais l’intention déjà de partir, de connâitre d’autres horizons. Et mon projet c’était
de partir en Australie. Donc c’était avant les années 2000, avant les jeux Olympiques
que se passaient à Sidney. Et donc avec... cette envie de connâitre un pays jeune et en
pleine expansion peut-etre, de vivre une aventure. J’ai toujours eu le gout de l’aventure.
Je me sens toujours un peu prisionier de rester dans un lieu. Donc j’avais deja ce projet
en tete, et puis un ami m’a invite à...
(2) (reconstrução das anotações).
Patrie – expatrie, pas “vive la France”, bleu Blanc rouge...
Langue maternelle: maman... les premiers mots... les premières emotions, premières
sensations... découverte.... une forme de penser, de voir les choses, la traduction d’une
culture.
Mère... dans la vie, tu gagnes et tu perds... mais je ne regrette rien...
comme Piaf, dans la chanson... je lui dis.
Oui! Comme Piaf...
Michel m’annonce sa nouvelle:
Et voilà que j’ai decide, de retourner à mon pays.
J’aurai 45 ans en Avril... 15 ans au Brésil. Ce sera comme un retour aux sources....
Un retour au pays, aux relations familiales... et, a moi-meme.
Bons souvenir de sa decision de venir au Brésil... c’était comme un marriage.
Au long des prochaines minutes, il fera des associations à propôs de son séjour au
Brésil, avec les aspects communs à un marriage... d’une façon interessante.

On doit faire des concessions; connaître l’aure... connaitre toi meme...
Une nouvelle belle-famille
Ce marriage m’a donné bcp d’amour, et moi aussi je lui ai donné beaucoup d’amour
Je sentais que les idées lui venaient, sans forcer. Elles venaient librement... comme si
lui meme se surprennait à chaque ‘assossiation’ qu’il faisait.
Mais c’était un marriage sans enfants, il poursuivit. Un marriage égoiste. pour profiter.
Retour en France: pour 6 mois. Pour sentir... voir ce que j’ai perdu...
Justement. Tu m’as dit que l’on perds, et l’on gagne... qu’ as-tu perdu, et qu’ as-tu
gagné, tout ce temps-ci?
Les moments privilegies, avec la famille... le côté français de tout ça... (“le premier
prix?”)
Pourquoi?
(il a commencé a parler de la ville. J’avais, tout le temps, l’impression qu’il parlait de
lui)
Le ville est en metamorphose, en changement. Laisser la ville changer et voir ce qui se
passe ici, mais de loin. Et selon ce qui se passera ici, et lá-bas en France avec moi, ça
donnera une equation de ce que je veux faire.
“Dar um tempo”, il dit en français.
C’est bon parfois... pour les deux. Moi et la ville. La ville vit sa vie, moi, je vis ma vie.
Après on verra. Ce qui se passe. Si c’est possible de revenir ensemble ou pas.
Comme toutes les histoires d’amour. Je serai de nouveau parmi tout le monde...
Je cherche une vérité. Le contact avec mes gens. Une manière de ‘resgatar’... le mot
manque en français, on s’est dit.
Mettre ma vulnérabilité, un cote vulnérable, à mon service.
Volontairement etre sans protection... mais, pour justement avoir des réponses. Mon
principal motif j’ai besoin de réponses.
C’est pour ça que je suis tranquille.
(j’avais remarque, parmis ses dernières phrases, qu’il me donnait l’impression d’etre
tranquille, avec sa décision).
Parce que seulement comme ça que j’aurai des réponses. Moi, Michel, nu... Pas de
problème.

Dans la Mythologie un héros retourne nu aux yeux des autres... mais avec plein de
choses dans la tete.
Avec son état d’esprit tranquille... je me sens comme ça.
Ou, comme Jesus! (il rit). C’est drole de penser à Jesus, moi qui ne suis ni réligieux...
mais un peu comme Jesus, qui marchait, nu aux yeux des autres...
Ce sera un peu comme ça peut-etre. Pour moi.
Tout sera comme de petites douleurs... (une fois en France). Les souvenir
désagréables... mais meme le souvenir de bonnes choses... au long de ces 15 ans.
Des douleurs qui restentent. D’autres, qui s’en vont....
On ne retrouve pas tout. Il y a des choses quon peut retrouver, d’autres pas.
Quand on a conclu, il a dit que quand il su à propos de mon thème, ça lui avait touché.
“C’est moi”, il a dit.
Il a su par l’ami(e) d’une amie. Il avait déjà decide de participer.
Je lui ai dit que moi aussi, j’avais été touchée par cet entretien avec lui... il a démandé
si je passerais la fin de l’année ici, ou si je partirais... je lui ai proposé qu’on se
rencontra une troisième fois, avant son départ. Il avait decide de partir début Avril –
feter son anniversaire de 45 ans en France. Je lui ai proposé qu’on se rencontre avant,
vers début Mars. Il était d’accord.

IX.2.5 RAUL

Me gustaría que hablaras un poco de tu historia... porque saliste de tu país. ¿Cual es tu
país?
Perú.
¿Porque saliste?
Yo hago parte del último grupo de qué hablamos. Se inició una persecución contra toda
mi familia... un hermano mío fue, participó el... la guerra en Perú que se inició a partir
de los 60. Hubo un enfrentamiento contra las fuerzas del estado... persiguieron a toda
la familia. Mi hermana fue aprisionada. Mi cuñada fue aprisionada. En la compañía de
mi Hermano que falleció (?).
Entonces tuve que salir... y ... bueno... Suecia! ¿Porque Suecia? Podría Haber sido
Ecuador, porque seguía trabajando en Ecuador...
(explicó como llegó).
Estuve en Perú este ano, hace un mes...
¿Ah sí? ¿Por primera vez?
Si.
Y... ¿como fue?
Bueno... He encontrado muchas cosas han cambiado... Muchísimas cosas han
cambiado. Fue muy muy emotivo, porque... encontré a mis hermanas después de tanto
tiempo. Conocer a niños que todavía conocía solo por teléfono.
Fue muy emotivo.
Si... tal vez las cosas habían cambiado fuera, ¿y dentro de ti?
Si. Claro yo había cambiado... habían se pasado 29 anos. Había ahora una percepción
mucho más amplia del mundo. Los pensamientos... somos materia y como las materias,
cambiamos.
Bueno... mitad de tu vida en Perú, mitad en Suecia. ¿Como te sientes? ¿Peruano,
sueco...?
Sueco no me considero... peruano, más que nada. Los recuerdos... el pueblo pequeño
donde nascí.... Lo recuerdo como el mejor tiempo de mi vida. Pero, todo ha cambiado
mucho... Pero, creo que no me es difícil...
¿No?

No. (...) No tengo este problema... Pienso que puedo reintegrarme muy fácilmente.
¿Te sientes extranjero en Perú?
- No.
¿Te sientes extranjero en Suecia?
¿Suecia? No Suecia es una cosa muy particular.... Lo vine comentando con M. ahora.
Aquí en Brasil. Se se camina por las calles, ¿que encuentra? No se encuentra un solo
tipo... En Suecia, 80% tiene más o menos los mismos rasgos (?). E Perú, igual, 60 por
ciento tenemos más o menos los mismos rasgos. En Suecia, sabes perfectamente que no
eres sueco. Mismo la segunda o tercera generación que han nacido allí, pero no son
suecos. Siempre que voy a un nuevo trabajo, empiezan a hablar, digamos.....
“¿Entiendes el sueco?”. Ahora yo he optado por ser un poco irónico.
- Si... (el imita, despacito).
- ¿De dónde eres? (despacito)
- De Perú. (contesta despacito)
- ¿Y cuanto tiempo te quedas acá?
Pero allí ya empezo hablar normal. Y les digo que hablo sueco suficientemente bien
como para que tú me entiendas, y conozco el sueco suficiente para que entienda lo que
vamos hacer.
Entonces, se sabe que eres extranjero, si.
- Ah si. Y, como es esto para ti.... estas acostumbrado... porque, me parece quasei uma
‘condicion’. No sé si una condición, pero una situación real. Estas en Suecia hace 29
anos. Hablas la lengua, vives Allá.
Bueno, ahora lo cojo deportivamente... Yo trabajo en la construcción. Trabajo en un
proyecto por 4 o cinco meses, después me voy a otro proyecto, y encuentro a nueva
gente, nuevos proyectistas...
Y todo empieza de nuevo.
Si.
Bueno. Gustaría ahora que tú me dijeras libremente lo que piensas cuando te digo unas
palabras. La palabra casa... – digo, hogar.
¿Hogar?
Si.
Hogar para mí, es lo que fue mi infancia. Este es hogar.

- ¿Ah si?
- Yo viví muchos años en... pero Lima nunca fue mi hogar. (...) Pero... Me salía tan
igual vivir en Suecia, o Estados Unidos, Francia, Inglaterra... o en la China. Tendría la
misma sensación.
Esto es para mí, casa. Donde viví hasta los 16-17anos.
LENGUA MATERNA
En realidad... hablo español. Pero nunca lo considero como lengua materna. Nosotros
seguimos sintiendo que fuimos violentados, nos quitaron nuestra lengua, y prohibieron
hablar nuestra lengua. Con la conquista española.
Yo por ejemplo... la hablo, no sé si bien. Pelo la hablo. Tampoco puedo hablar la
lengua de mis antepasados. Porque no la aprendí. Siento un vacio en este aspecto.
Cuando escucho hablar por ejemplo el quechua, como la madre de mi primera esposa...
la comprendo en segundo tiempo. Hasta que me la traduzcan. Ahora, el sueco, la
aprendí por necesidad, del trabajo... como trabajo, comunicación.
PATRIA
Silencio
No pienso en patria con esta función de que hace tanta gente, que iza la bandera... no
tengo este tipo de patriotismo. Siento como... si pertenezco a una clase. Y esta clase
existe en todos los países.
¿Qué clase?
Me siento un proletario!
Con diferentes color de cabello, diferentes colores de piel... más grandes o más
pequeños (...) (acabou o lado da fita).
- ¿Sientes el Perú como tu casa?
- Claro. Siento el Perú como el país donde nascí. Podría Haber nacido en otra parte...
Pero además, siento que me formé, allí. Políticamente.
¿La cuestión política es muy fuerte para ti, no?
¿Aún que estés lejos de Perú por tanto tiempo, casi 30 años, lo sientes como tu patria?
- Bueno... Hay un concepto de patria en los libros, en los cuadernos, que nos sentimos o
bien peruanos, o bien argentinos, o bien bolivianos. Abrazamos nuestra bandera, la
queremos y nos ponemos en contra los otros. Esto no pasa conmigo. Es un patriotismo
chato, que no lleva a nada. (...)

Ahora, la palabra ‘madre’.
Madre. Madre es una mujer muy sacrificada que nos ha criado y... nos ha ensenado
mucho en la vida. Yo la quería... quería. Más que al padre. Tal vez por el rol social,
está más cerca... ES la madre que asume el rol de ‘hogar’. Tengo más identificación
con madre.
- ¿Está en Perú?
- Mi madre se murió el mes pasado.
- ah no. ¿El mes pasado?
- sí.
- Lo siento.
- Sí. Es Poe eso que he venido aquí. Tenemos que (...) la casa. He venido a Brasil, y me
hijo me llama, que me madre está muy mal. Enferma.
- ¿tenían contacto?
- sí. Por teléfono.
- ¿tenías una buena relación con ella?
- sin. Con el computador... podríamos hablar. (...) lo que pasa es que mi madre, cuando
se muere mi hermano, si trastornó. Psíquicamente. Perdió su hijo... Después su hija...
la ponen a la cárcel. E yo desaparezco, porque tenía que desaparecer este momento.
Pero sin embargo mi hermana, a partir este momento, mi hermana si encargo de cuidar
de mi madre. Y, hablábamos... muy poco pero, hablábamos.
Se quedó en silencio.
Te hace falta el Perú?
- ¿Si me hace falta?
- Sí.
- Digamos que... me gustaría hacer parte de estas luchas que se dan diariamente,
constantemente. De esta manera. (...) Pienso regresar.
- ¿Para vivir?
-si para vivir. Hace parte de los planos que tengo con M.
- ¿dónde?
- en el pueblo donde nascí.
- ¿dónde es?

- en la parte Norte del Perú cerca del Ecuador.
- este que ha cambiado, como te decías...
- Si ha cambiado un poco...
- ¿pero no mucho?
- Bueno ahora tiene electricidad (...)
- ¿Y por qué te gustaría volver?
- ¿por qué?
- sí.
- Porque allí, pasé los mejores años de mi vida. Era muy dura la vida en esta época
pero... era niño, era joven. Por ejemplo, cuando era niño, y salíamos de este pueblo, yo
siempre buscaba regresar. Después del período escolar, he pasado cuatro meses en el
pueblo. Todos se iban a Lima, a la capital, mi mama, mis hermanos, y yo volvía AL
pueblo. (...)
Para vivir no necesito el metro, no necesito levantarme a las cinco de la mañana, para
coger el tren. “¿Te acostumbrarías?”, muchos me lo preguntan. Para mí, no tiene
ningún problema. No soy una persona... a mí me han preguntado una vez, no
extrañaría (...). Una casa de 5 millones de dólares...
- la última pregunta: ¿lo que es ser extranjero?
- ser extranjero. (Pausa). ¿Desde mi experiencia?
- Sí.
- Ser extranjero (...). No estoy suelo. Son millones y millones. Yo tuve suerte. Hay otros
que son extranjeros y tienen que vivir ilegal. Y hay muchos así, y es horrible. Tienen
que vivir así. En esta condición.
- Por fin, te gustaría decir algo más, que todavía no has dicho... sobre ser extranjero...
- Bueno, si esto sirve de algo para toda la gente que migra, salen de sus países, y sufren
del indecible, porque la gente no les comprende... con formación educativa muy baja.
La generación que sale de ellos es una generación, en general, llena de problemas.
Muy llena de problemas. Los niños, los jóvenes, con problemas de adaptación al medio
donde están. En la casa tienen una cultura. Y fuera, tienen otra cultura. La cultura del
país que les acogen. O as veces no les acogen. Entonces que este trabajo sirva sino
para ayudar a toda la gente, para esclarecer, o darles una luz. (...)

IX.4 LE PENDU (O ENFORCADO)

Jogo de Tarô, Carta XII, Le Pendu (O Enforcado)

IX.5 CONTO: “VOCÊ SERÁ SEMPRE UM ESTRANGEIRO”
Extraído do “How To Be An Alien” (Como ser um Estrangeiro), traduzido no Brasil por
“Normas para um Estrangeiro”, de George Mikes* (1946)**.
“Escrevi este livro em 1946. Muitos o compraram e disseram boas coisas sobre
ele. Eu fiquei surpreso e feliz mas também infeliz que tivessem gostado dele. Explico.
Eu escrevi este livro para dizer aos ingleses o que eu pensava deles (...). Pensei que eu
estivesse sendo corajoso. Pensei, “este livro deixará os ingleses com raiva!...”Mas,
nada aconteceu. Eles somente disseram que meu livro era ‘muito divertido’ (‘very
amusing’, no original). Fiquei, portanto, muito triste (....).
Eu escrevi muitos livros desde então mas ninguém se lembra deles. Todos
pensam que “Como ser um estrangeiro” é o único livro que eu escrevi. (...) Me
perguntam, “quando você irá escrever outro “Como ser um estrangeiro”? Tenho
certeza que o perguntam por delicadeza, mas não podem entender minha resposta,
“Nunca, espero”.
Acho, porém, que fui mesmo a pessoa certa para escrever “Como ser um
estrangeiro”. Eu sou um estrangeiro. Sempre fui, toda minha vida. A primeira vez que
entendi que era um estrangeiro, eu tinha 26 anos de idade. Em meu país, a Hungria,
todos são estrangeiros então não pensei que eu fosse diferente ou atípico. Fui para a
Inglaterra e aprendi que eu era diferente. Foi uma surpresa desagradável. (...)
Lá, aprendi rapidamente que eu era um estrangeiro. A gente aprende todas as
coisas importantes em alguns segundos. Muito tempo atrás eu namorava uma jovem
que tinha muito orgulho de ser inglesa. Um dia, para minha surpresa, ela me pediu em
casamento.
“Não”, eu respondi. “Não posso me casar com você. Minha mãe não quer que
eu me case com uma estrangeira”.
Ela, surpresa, respondeu. “Eu, estrangeira? Que coisa engraçada... Eu sou
inglesa. Você é o estrangeiro! E sua mãe é estrangeira também!”
Não concordei. “Eu sou estrangeiro também em Budapeste?”, eu perguntei.
“Em todos os lugares”, ela disse. “Se é verdade que você é um estrangeiro na
Inglaterra, isto também é verdade na Hungria e em Bornéu e na Venezuela e em todos
os lugares!”.
Ela tinha razão, claro. E eu fiquei bastante triste com isto. Não há saída... um
estrangeiro será sempre um estrangeiro. Ele pode-se tornar britânico, talvez – mas ele
jamais se tornará um inglês.
Então, é melhor entender que você é sempre um estrangeiro.

* George Mikes nasceu na Hungria in 1921. Formou-se em Direito na
Universidade de Budapeste, onde passou a escrever para alguns jornais. Chegou
a Londres duas semanas antes da II Grande Guerra eclodir, e ali viveu por toda
sua vida, até sua morte, em 1987.
** TDA.

