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RESUMO: 
 
 Na medida em que o reconhecimento do lugar ocupado na condição de 
estrangeiridade se dá, existe a possibilidade de resgatar um saber a respeito da 
condição humana. Condição esta que reedita a todo instante a solidão do ser. 
Muito pouco é passível de ser compartilhado com o próximo, sendo o sujeito 
radicalmente só em sua dimensão subjetiva. No entanto isso que diz de um 
sujeito inescrutável se repete enquanto elemento constitutivo da subjetividade 
humana aproximando o eu ao outro. Ser sozinho sem estar sozinho, todos sob 
a insígnia da falta que marca de maneira original e única cada um. Nesse sentido 
resgatar os discursos sobre experiências de estrangeiridade possibilita um saber 
sobre o desejo descolado das crenças e dogmas. À luz da perspectiva 
psicanalítica organizamos uma compreensão da condição de estrangeiridade. 
Entrevistamos um grupo de estudantes vinculados a programas de formação 
superior vindos de países de língua oficial portuguesa. Organizamos, a partir da 
análise das unidades de significado das entrevistas, alguns dos conflitos 
experimentados. Além da língua, a escolha do país, a chegada, a integração, o 
convênio, os relacionamentos, a percepção do outro e as dificuldades compõem 
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o cenário da pesquisa. Conflitos que uns sentem mais do que outros e que 
tomam corpo somente na experiência. 
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 O que é esse olhar que nos convoca em um lugar estranho onde não 
passamos de estrangeiros diante do que não mais se mostra familiar? Um olhar 
estranho, um estranho olhar, o olhar do estrangeiro, um olhar estrangeiro. O 
lugar que se pode ocupar, do qual se olha o outro, parece estar vinculado ao 
conjunto de obrigações culturais às quais estamos submetidos e à organização 
psíquica que somos capazes de construir. 
 A condição de estrangeiridade é pauta de discussão e preocupação a 
partir de diferentes interesses. Essa condição diz respeito a um lugar que todos 
podem ocupar em um momento ou outro da própria vida. A condição de 
estrangeiridade não se refere somente à questão das diferenças que podem ser 
encontradas entre culturas mas também entre grupos. O interesse para com as 
diferenças culturais é na realidade marcado por dois aspectos fundamentais: o 
movimento migratório mundial e as relações econômicas. Mesmo tendo um 
intuito de conquista e transformação, todo o confronto cultural é sentido como 
ameaçador, segundo Kaës (2011). 
 Para o senso comum, aquele que parte é percebido pelo outro que fica 
como alguém que gozará de alegria nesse lugar de estrangeiridade que vai 
ocupar. Aqueles que partem são percebidos pelos que ficam como ocupando 
uma condição favorecida, unicamente de benefícios e vantagens. No entanto, 
existe um sofrimento intrapsíquico que é experimentado por aquele que se 
encontra na condição de estrangeiridade e é esse sofrimento que a psicanálise 
se propõe a escutar. A psicanálise tenta à sua maneira responder com sua escuta 
à complexidade dos problemas advindos desse lugar que na diferença cultural 
confronta o sujeito com uma situação totalmente desconhecida e que pode ser 
vivida como ameaçadora. 
 O tema das diferenças culturais passou a ser objeto de estudo da 
psicanálise no intuito de poder formular algumas questões relativas a esse mal- 
estar que pode resultar em intolerância ou adoecimento. As reações ao encontro 
intercultural têm efeito naquele que fica, naquele que parte e naquele que acolhe. 
O adoecimento são efeitos no indivíduo ou no grupo, podendo manifestar-se 
como depressão, pânico, fobias e até mesmo podendo resultar em suicídio. A 
intolerância são efeitos que se desencadeiam contra o grupo e a cultura. Todos 
esses são fenômenos heterogêneos que convergem no que diz respeito às 
relações sociais próprias de uma sociedade. 
 Essa condição não se refere exclusivamente àqueles que partem de um 
lugar familiar para outro desconhecido. Existem migrações próximas ou 
distantes, temporárias ou permanentes, voluntárias ou forçadas, (GRIMERG, 
1984). Escolhemos as temporárias reconhecendo que nelas existe um grau de 
liberdade. As implicações de uma migração obrigatória, imposta, constituem-se 
em obstáculo para o sujeito, e geram dor, confusão e incomunicabilidade, de 
acordo com Grinberg (1984). 



 Migrações implicam em uma busca e referem-se a um estado que é 
constitutivo do sujeito, um estranhamento, uma experiência vivenciada a todo 
momento. Circulamos o tempo todo por espaços que evocam em nós esse 
estranhamento que é característico do olhar estrangeiro. Pensar no conceito de 
estrangeiridade como condição de estranhamento diante de um confronto de 
realidades ajuda a ampliar a noção que podemos ter da mesma. Olhamos, 
estranhamos, comparamos, identificamos e nos acomodamos novamente na 
familiaridade daquilo que reconhecemos. 
 Em um tempo próprio dessa dinâmica que torna o estranho familiar, existe 
o tempo que cada um leva para efetivar sua predisposição na experiência. Uma 
temporária e simples migração de território parece ocupar no imaginário de quem 
parte, de quem fica e de quem se encontra, um lugar no imaginário que pode 
estar carregado de certo romantismo e idealização. 
 Entrevistamos um grupo de estudantes vinculados a programas 
internacionais de formação superior imersos nessa condição e realizamos 
atendimentos clínicos com aqueles que solicitaram. Por intermédio da análise 
das unidades de significado das entrevistas e dos atendimentos clínicos revelou-
se que na estrangeiridade o sujeito experimenta um conflito que é próprio de sua 
constituição: o desamparo diante de tudo que não lhe é familiar. Os sujeitos 
referiram-se a certas condições e vivências de estrangeiridade que podem 
dificultar a aceitação e identificação do estrangeiro com a nova cultura: os 
motivos da escolha do Brasil, a chegada, a integração, o convênio, 
relacionamentos afetivos e sexuais, a percepção dos brasileiros e as dificuldades 
encontradas. Referimo-nos a uma vulnerabilidade da esfera psíquica que pode 
revelar seu potencial desestruturante a partir dessas vivências. 
 No que diz respeito à forma como é vivida essa experiência intrapsíquica 
acionada pela estrangeiridade, nem sempre existe a possibilidade de ajuste. Uns 
rapidamente se ajustam e incorporam, outros resistem um pouco e há aqueles 
que a rejeitam por completo. Entre os estudantes pesquisados, o número 
daqueles que enfrentam a condição de estrangeiridade com certa dificuldade, 
resistindo e rejeitando foi maior do que os que rapidamente se ajustaram e 
incorporaram ou rejeitaram parcialmente o que das diferenças não lhe cabia. Dos 
oitos participantes, somente dois relataram que a experiência se deu sem 
percalços. Na fala dos outros participantes as dificuldades apareceram inúmeras 
vezes e sempre entendida como que não fosse possível superar tal condição. 
Na fala da paciente atendida individualmente as dificuldades em relação à 
integração e comunicação concentravam as queixas da experiência. Já desde 
sua chegada ao país, aquela que deveria ser uma experiência mais simples com 
relação à comunicação porque mediada pela língua portuguesa, não aconteceu 
sem dificuldades. Essas apareceram também no âmbito da academia e das 
relações pessoais. Na faculdade, as dificuldades de comunicação 
impossibilitaram sua integração em grupo para a produção de trabalhos e 
dificultaram a tarefa de encontrar novas companhias no alojamento. 
 A interpretação da experiência desses estudantes deve levar em conta 
que nada conta mais do que aquela feita pelo próprio sujeito. Assim, o mito que 
poderia nos auxiliar nessa tarefa reforça essa tentativa, a mesma que guia a 
tentativa de dar um sentido aos conteúdos manifestos no processo analítico. O 
casal Grimberg, em 1984, escreve a respeito deles mesmos para poder falar do 
sofrimento que a migração impõe. A migração é vinculada à busca por saber, da 



mesma forma que Eva e Adão foram punidos e obrigados a partir quando de sua 
escolha pelo saber. Esses são enunciados que ajudam a compreender as 
dificuldades que se apresentam ao indivíduo para poder tolerar a dor do 
verdadeiro conhecimento, o que implica não só em saber sobre algo, como 
também em ser algo. 
 O efeito da experiência é particular e a capacidade de resiliência, 
enquanto resistência psíquica que favorece a superação de dificuldades se aterá 
ao potencial desestruturante que o evento estranho terá para cada organismo 
(M. Cremasco, 2004). A capacidade de um sujeito de superar um evento ou não, 
só pode ser observada na medida em que ele se depara com tal evento, sem 
que se possa afirmar com toda a certeza que o que é desestruturante para uns 
também o será para outros. 
 Quando pensamos na migração como evento em que inevitavelmente o 
sujeito vê suas referências confrontadas a outras, podemos certamente 
identificar o fenômeno do estranhamento com facilidade. Segundo o casal 
Grinberg (1984), os efeitos da perda do objeto ideal, da angústia do ego de estar 
desamparado, largado a suas forças, está na origem de diferentes formas de 
sofrimentos. Esses efeitos são experimentados pelo homem ao longo de seu 
desenvolvimento em suas migrações particulares para tornar-se sujeito, 
descolado do corpo materno. 
 Com o desprendimento desse corpo o sujeito vai em busca de 
conhecimento, de experiências que atendem a interrogações. Nessa busca 
existe o risco de cair em estado de confusão, porque a língua estrangeira não 
apreendida não faz a função de veicular uma mensagem em uma situação de 
comunicação; uma dissociação defensiva em que uma parte ou outra se 
encontram investidas de toda a negatividade impossibilitando a assimilação da 
experiência como total. Isto é, generalizando os efeitos e reduzindo as chances 
da experiência ser repetida com efeitos inesperados. O resultado de uma 
experiência não necessariamente é vivido em outra que possa apresentar 
características pretensamente idênticas. Para o casal Grinberg (1984), toda a 
migração tem um período de trauma que pode se prolongar dependendo do 
sujeito. 
 A migração sempre fez parte da história do homem. Temos hoje uma 
migração que aparece como massificada por conta do afrouxamento das 
fronteiras físicas entre alguns países como as do leste europeu com a Europa. 
Relembramos ainda as migrações de países africanos como Etiópia, Quênia, 
Senegal, Cabo Verde, Angola ou até mesmo do Brasil para América e Europa. 
Porém, esse afrouxamento não justifica o aumento das migrações que assumem 
proporções importantes, dependendo do país. O porquê e o como de uma 
migração nos dão a possibilidade de conhecer a construção fantasiosa em torno 
da qual a escolha de migrar foi feita. 
 As razões que levam alguém a “escolher” viver essa experiência são 
diversas e têm um peso de acordo com a história daquele que parte 
(GRIMBERG, 1984). Escolhas que se relacionam com questões de um tempo 
anterior ao da migração, sempre evocadas em outro tempo, o dos efeitos dessa 
migração. Dentre os sujeitos que participaram de nossa pesquisa, as razões 
relatadas diziam respeito a um desejo transmitido na própria cultura de que 
estudar fora do país traria mais reconhecimento e melhores possibilidades 



econômicas. Encontra-se aqui devidamente explicitada a ideia da busca de 
conhecimento apresentado pelo casal Grinberg (1984) e de reconhecimento por 
Honeth (2008). Se o reconhecimento não acontece, como apontado pelos 
sujeitos, resta um lugar vazio, sem identificação possível. A não integração é a 
marca do não reconhecimento. Não serem acolhidos institucionalmente pode 
lhes passar a mensagem de não serem importantes, não serem reconhecidos. 
 Em alguns países não existem universidades, então a possibilidade de ter 
uma formação superior passa impreterivelmente pela experiência do 
intercâmbio. Dessa forma, temos relatos de estudantes que cresceram sabendo 
que um dia isso seria experimentado. Para estudar fora do país é necessário ter 
no mínimo uma garantia de subsistência, e por vezes tios e parentes próximos 
são solicitados para juntar suas rendas como garantia de que o aluno terá o 
suficiente para custear seus estudos no país estrangeiro. Esse compromisso é 
valido em muitos casos somente para que seja garantida ao estudante uma vaga 
no país de sua escolha. Com frequência, após a garantia de vaga, essas rendas 
serão mobilizadas novamente para garantir a vaga de outro membro da família. 
O estudante que já tem a vaga garantida, nesses casos, está ciente de que terá 
de trabalhar para se manter e estudar, como no caso de quatro dos participantes 
da pesquisa. Nesse contexto, poder fazer um luto significa abrir mão de ser 
‘cuidado’, ‘sustentado’ pela família; ao mesmo tempo em que a expectativa da 
família de que o estudante consiga se sustentar também é uma injunção, uma 
cobrança. O fracasso financeiro que vivem aqui marca o próprio fracasso da 
esperança de terem o sucesso tão esperado por eles e pela família. 
 Em uma migração existem muitas formas de manutenção das relações 
com o grupo de origem e na medida em que essas relações acontecem, a 
lembrança desse cenário familiar pode ser com frequência evocado no dia a dia 
do estudante. Uma presença que assinala uma falta, a de um cenário que foi 
abandonado. 
 Com relação à condição financeira, dois realmente recebiam 
mensalmente dos pais o montante necessário para que sua educação superior 
se desse com tranquilidade, e poucos tinham uma bolsa de estudo do próprio 
governo, frequentemente, aqueles vindos de países mais estáveis politicamente 
como Angola, Cabo Verde e Moçambique; esse era o caso de dois alunos que 
participaram da pesquisa. No entanto, o valor pago pela bolsa de estudo não é 
regular, podendo vir a ser pago com atraso, deixando o aluno à mercê do 
imprevisto. Dos países cuja instabilidade política é reconhecida como no caso 
de Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor, as dificuldade são ainda maiores, 
pois não existe garantia de uma bolsa e os processos de entrada acontecem 
entre favoritismos. 
 Diz-se ‘partir’, o que remete a um rompimento. Esse rompimento acontece 
com aquele que se afasta, mesmo que temporariamente, de sua cultura, do que 
lhe é familiar, para vivenciar o desconhecido que, eventualmente, pode se tornar 
familiar. Muitas vezes essa ruptura se dá apenas no que diz respeito ao ambiente 
físico em geral, podendo ser observado em inúmeros casos uma reprodução, 
por vezes exacerbada, da cultura e costumes dos quais houve um 
distanciamento físico. 
 É fato que partir não se dá sem questionamentos. Aquele que "rompe" 
com suas identificações, garantidas a partir da introjeção do superego, 



mecanismo próprio da psicodinâmica do sujeito, experimenta os efeitos dessa 
experiência ao partir. Dar conta da relação entre sujeito e sociedade é próprio do 
mecanismo de identificação e da introjeção do superego, portanto são 
percebidas como vinculadas entre si. Algo se parte nessa ligação 
"empobrecedora" e idealizada que mantinha com seu grupo. 
 A identificação garante a existência de um laço afetivo no qual o outro 
ocupa um lugar de onipotência e onipresença diante da constituição subjetiva. 
Se levarmos em conta que o sujeito pode aparecer somente no registro do outro, 
da cultura, logo sabemos que aquele que parte perde, mesmo que 
temporariamente, essa condição. E ele também perde, agora definitivamente, a 
possibilidade de ocupar o mesmo lugar, pois após essa experiência nunca mais 
será o mesmo. A segurança e a certeza proporcionadas pelo sentimento de 
pertença se veem abaladas. Os laços que mantinham esse vínculo podem vir a 
ser questionados e sobre eles se instaura a dúvida. 
 Na condição de estrangeiridade é parte de si que é perdida, uma perda 
que pode ser elaborada mediante o luto diante do que não será mais o mesmo. 
O sujeito, no confronto com a experiência da estrangeiridade, é marcado e, 
mesmo com o retorno às origens, não será mais o mesmo, pois essa perda é 
irreversível. Quando a experiência pode ser nomeada de luto identitário, diz da 
possibilidade do sujeito de ressignificar seu lugar no mundo. Ressignificar a 
experiência não significa resignar-se a ela; segundo Métraux (2001, p.33), o 
processo de luto não se resume a uma aceitação, menos ainda a um percurso 
sinalizado para a resignação. 
 Nesse processo diante do qual a identidade sofre uma profunda 
transformação diretamente ligada à perda de suas referências fundadoras, o luto 
seria indicador de que o sujeito pôde elaborar o vivido. Poder elaborar denota 
um investimento em que o sujeito não considera novos objetos identificatórios 
uma ameaça a sua identidade. Um aluno relatou ter sentido que ao retornar ao 
país de origem não podia parar de chorar como uma criança. Em seu retorno, o 
sujeito parece ter tomado conhecimento do que havia perdido e do lugar que não 
poderia mais ocupar. Trata-se da saudade que foi verbalizada por todos ao longo 
da pesquisa. Falar de seu país, das relações que nele se mantinham, da falta do 
que não pode mais ter, resgata para o sujeito a consciência de seu lugar. Saber 
de seu lugar situa o sujeito diante de sua escolha de migrar, uma tomada de 
conhecimento pode auxiliar no trabalho do luto. As angústias atormentam e 
deixam esse que parte, inexoravelmente, descentrado de si mesmo. 
 Aparece então um sujeito que o tempo todo está em busca de si próprio 
na crença de uma possível unificação com o social e consigo mesmo, uma 
unidade tentadora segundo Koltai (1998, p.106) – o “ego”, o “nós”, ou o “entre- 
nós”; uma identidade compacta que exclui os diferentes-de-mim, diferentes-de- 
nós, diferentes-do-consenso-do-entre-nós. 
 Aquele que estranha e exclui parece acreditar na possibilidade de 
unidade, como também aquele que parte, antes de deixar sua cultura. Porém, 
acontece que, na experiência da estrangeiridade, o estrangeiro se dá conta da 
impossibilidade dessa unidade por preservar fundamentalmente na constituição 
de seu ego uma singularidade que é impartilhável. Não existe a possibilidade de 
uma unidade cuja prerrogativa seja uma fusão, mas há sim unidade possível na 
integridade da experiência, daquilo que nos mostra igual enquanto diferentes. 



Existe uma crença implícita de que, na medida em que se integram a um grupo, 
os laços que os mantém enquanto tal transformam seus integrantes em um 
organismo único homogêneo. Nessa crença não parece existir a possibilidade 
de se haver com as diferenças que ainda constituem cada integrante do grupo. 
Por mais que se faça parte de grupo, isso não torna seus membros iguais entre 
si. 
 Portanto, é somente diante da tentativa de restituir a unidade pra sempre 
perdida, ou que nunca existiu em nós, que faz sentido pensarmos a condição do 
estrangeiro. Ou seja, é porque nós nos “unificamos” social ou 
sintomatologicamente, que podemos denominar ‘estrangeiro’ ao ‘outro’ diferente 
dessa unificação. Isso diz, sobretudo, de uma condição repressora do ideal de 
ego, como instância de resistência contra tudo o que se apresenta como uma 
realidade possivelmente frustrante e ameaçadora à integridade do ego. 
 Em nossa pesquisa, foi no discurso de seis dos oito participantes que 
pudemos rastrear algum vestígio de uma experiência que pode apontar para uma 
estrangeiridade que, de alguma forma, trouxe algum sofrimento psíquico a partir 
do descentramento de si próprio nessa condição. Entre os relatos, chama nossa 
atenção a verbalização de cinco dos oito alunos que disseram terem se sentido 
perdidos ao chegar ao país, sem nenhuma referência, sem ninguém que os 
acolhesse. Outra aluna disse não saber, na época, sobre o costume dos trotes 
na semana de calouros, o que a fez preferir ficar longe desse evento. Não ter 
quem os acolhesse deixou os estudantes sem referências identificatórias que 
pudessem validar a condição de estrangeiros deles, reconhecendo-a. Os 
próprios estudantes disseram querer ser reconhecidos como estrangeiros, que 
é o que são, mas também serem acolhidos como são, ou seja, o estrangeiro 
neles ser uma condição de reconhecimento perante o outro e não de exclusão 
ou indiferença como relatam. 
 O social está submetido aos imperativos do singular, à forma como esse 
elabora a mise-en-scène do vazio que ocupa os espaços entre um e outro. O 
social opera somente na medida em que o sujeito singular reconhece nele a 
mediação de sua própria relação com o simbólico. O vazio ao qual se faz 
referência é aquele que permite ocupar nossa imaginação com produções cada 
vez mais elaboradas, aquele que permite a emergência do desejo. 
 Somos estrangeiros desde que nascemos, na medida em que ocupamos 
lugares estranhos em que não parece haver um enodamento com a cena. Se, 
em um segundo momento, podemos reconhecer algum laço social e atribuir um 
valor ao vazio que permeia a realidade, é porque em algum momento pudemos 
perceber uma estranheza nesse lugar onde o vazio irrompe. O que se torna 
familiar se dá na cena na qual nossa experiência acontece. Diante das cenas em 
que a familiaridade orienta a ação, a experiência a ser vivida pode ser entendida 
como programada, na medida em que existe uma noção da cena e das 
consequências de nossas ações dentro dela – um ambiente previsível e 
controlável dentro dos limites culturais conhecidos. 
 Podemos pensar então que é a estranheza, a percepção do vazio que nos 
torna estrangeiros? Poderíamos dizer também que o estranho é, desse modo, 
aquele que não pertence à cena na qual nossa experiência programada deveria 
se dar? De certo modo sim, pois todo sujeito necessita de uma cena na qual 
inscreva um discurso, da mesma maneira que toda sociedade faz desse lugar 



vazio um lugar de sombra, e seu discurso legitima seu funcionamento 
institucional. 
 Para tornar-se humano o indivíduo precisa ser institucionalizado e a 
linguagem é o instrumento que possibilita a construção de sua cena. No entanto, 
esse viés da linguagem pressupõe uma relação única e solitária que torna esse 
indivíduo radicalmente alienado. Esse panorama assume uma dimensão ainda 
mais complexa quando se trata de sujeitos que falam línguas diferentes, 
supostamente iguais porque originadas da mesma colonização, porém inseridas 
em diferentes contextos linguísticos que as tornam, da mesma forma, estranhas; 
como é o caso dos estudantes por nós pesquisados. Em seus relatos, sete 
desses estudantes relataram sua dificuldade em ser compreendidos em suas 
falas e apresentações como também na produção de textos acadêmicos. 
Somente um dos alunos da pesquisa relatou não ter dificuldade para ser 
compreendido em sua fala, pois domina perfeitamente as nuances do falar 
‘brasileiro’, facilidade que não ocorre na escrita. 
 Para a maioria dos estudantes, o sotaque marca o ‘estranho’ neles 
perante os outros. Enquanto não falam podem até ser confundidos com 
brasileiros, mas ao falarem, o status de estrangeiro passa a habitar suas 
relações. O mesmo acontece nos relatos da paciente que fala de sua vergonha 
com relação a isso. A vergonha é justamente isso que eclipsa o ideal de ego, que 
aponta o fracasso de corresponder-lhe apontando também o fracasso do próprio 
sujeito que assim se sente ao ter vergonha de si. 
 Existe um lugar que o estrangeiro reconhecido enquanto tal pode ocupar 
diante do olhar do outro, na maioria das vezes caricaturado e carregado de 
romantismo. Nesse lugar existe certa indulgência diante de suas dificuldades 
com a língua como também dos aspectos culturais. Frente àquele que não é 
reconhecido enquanto estrangeiro por carregar atributos que sugerem certa 
familiaridade, qual o lugar possível de ser ocupado e quais seriam seus efeitos? 
 Pensemos na condição vivida por nossos sujeitos de pesquisa, 
estrangeiros oriundos de países de língua portuguesa que se encontram no 
Brasil. Existem declaradamente crenças de que eles não sejam muito 
estrangeiros pelo fato de compartilharem o mesmo idioma oficial. Mesmo sendo 
assim, esses estudantes relatam sofrer rejeição por parte da comunidade 
(acadêmica e não acadêmica) por conta de sua fala. Mesmo diante de um 
discurso que carrega o lema da igualdade, fundamentada no compartilhamento 
do idioma, esse grupo não é eximido de ser tratado como excluído. 
 Em “Totem e Tabu” (1912), Freud aponta para a rejeição ao outro como 
necessária, como possibilidade de estabelecer o vínculo amoroso entre os 
irmãos da horda. Não há a possibilidade de amor entre irmãos sem que haja a 
rejeição do estrangeiro: “Eis o limite do amor ao próximo como a si mesmo” 
(p.83). Um amor fundado na identificação que separa para poder unir. 
 O reconhecimento da diferença não significa a legitimação da exclusão, 
no entanto parece ser dessa forma que as ações dirigidas para esse grupo vêm 
sendo constituídas. Ser estrangeiro é um estado em que, de forma artificial, é 
recriada uma condição constitutiva da subjetividade humana. Nessa condição o 
estrangeiro pode experimentar exclusão por parte do grupo, mas também pode 
ser percebido com encantamento pelo lugar que se presume que ele esteja 
ocupando. Na percepção dos estudantes da pesquisa, os brasileiros gostam dos 



estrangeiros quando os reconhecem, ao mesmo tempo que não valorizam o que 
é brasileiro. O termo ‘estrangeiro’ (étranger em francês) provém do latim 
extraneus que representa o que é ‘exterior’, o ‘de fora’, também em uma outra 
acepção significa ‘o que não é da família’. 
 A ideia de estranho para Freud (1919) relaciona-se com o que é 
assustador. ‘Estranhas’ são as coisas que estão dentro do campo do que é 
ameaçador. O estranho em Freud, não é nada novo ou alheio, mas, sobretudo 
diz respeito a algo que é familiar (das Heimliche). Algo familiar estabelecido no 
inconsciente, e que somente se alienou desse através do processo de repressão, 
tornando-se assim seu oposto, estranho (das Unheimliche). O estrangeiro é, 
portanto, o que emerge como sintoma – o retorno do recalcado. 
 O que não é familiar é justamente aquele território psíquico que em cada 
um permanece inconsciente e cuja apropriação não é possível. O que remete ao 
mais íntimo e mais impossível de ser compartilhado com a comunidade. 
 A respeito do mecanismo que produz a exclusão do que é estranho ao 
grupo, Freud, em “Narcisismo das pequenas diferenças” (1918 [1917], p. 184), 
escreve que os indivíduos se separariam em virtude de um "tabu de isolamento 
pessoal" que remete a suas pequenas diferenças e não às semelhanças. Os 
sentimentos de estranheza e de hostilidade estariam então fundamentados nas 
pequenas diferenças. 
 A partir da psicanálise é possível pensar que a rejeição narcísica da qual 
os homens padecem seria fundamentada em parte no complexo de castração, 
que coloca limites à realização dos desejos, inclusive interditando os que 
poderiam ameaçar a vida em sociedade. Tal complexo afeta diretamente o 
narcisismo do sujeito, de maneira que, o que diz respeito a seu desejo se vê 
abdicado de sua realização em virtude da inclusão no grupo. 
 A hostilidade e fenômenos dessa ordem poderiam ser pensados como 
formas de preservar aquilo que na diferença afirma a singularidade do sujeito. 
Uma possibilidade ou viés de pensar a dicotomia ego/outro a partir da lógica do 
grupo configura-se a partir da noção de narcisismo das pequenas diferenças, na 
qual a preservação do individual/coletivo se faz em detrimento do outro. Entre os 
estudantes que participaram de nossa pesquisa, esse movimento poderia ser 
ilustrado a partir da fala dos que viveram a experiência da estrangeiridade, 
reclusos nas próprias comunidades, não abrindo mão daqueles traços ou 
características carregados como bandeiras. Esses atributos ou diferenças 
poderiam ser facilmente compreendidos pelo outro como marca de outra cultura. 
Muitos têm muita dificuldade em falar português brasileiro, seu sotaque 
permanece carregado. Além do sotaque, as roupas e trajes típicos são utilizados 
com frequência, sobretudo em saídas de grupo, como ao ir ao mercado, 
shopping ou para resolver burocracias legais. 
 Em “Psicologia de Grupo e Análise do Ego”, Freud (1921) assim se refere 
aos estranhos que nos afetam: “Nas antipatias e aversões indisfarçadas que as 
pessoas sentem por estranhos com quem têm de tratar, podemos identificar a 
expressão do amor a si mesmo, do narcisismo” (p.129). Além de pontuar nosso 
narcisismo, o estrangeiro remete-nos invariavelmente à questão de nossa 
própria estranheza. No relato do caso atendido, a paciente fez referência 
algumas vezes à possibilidade de ser considerada pelo outro como uma 
estranha. No entanto ela mesma apresentou-se em seus relatos como alguém 



que não fala muito, fechada e tímida, disse ainda que sua permanência aqui era 
temporária e que queria regressar o quanto antes a seu país de origem. Durante 
seu primeiro mês no alojamento estudantil, ela relatou que os outros próximos 
não teriam sequer ouvido sua voz. Os poucos momentos de convivência eram 
com pessoas de seu país, como se não tivesse ainda partido, assim resistindo a 
tudo que não lhe fosse semelhante 
 O “ego1” pode perceber o outro como semelhante ou como próximo. O 
outro que integra o grupo é percebido em certa medida na qualidade de 
semelhante, que é aquele que carrega atributos que são compartilhados no 
grupo em questão e que reconhece o lugar que cada integrante ocupa. No 
entanto, parece ser uma característica intrínseca à organização psíquica do 
indivíduo, um dispositivo ou mecanismo que, para garantir o sucesso da 
operação do semelhante versus grupo, localiza fora desse o outro designado de 
próximo. 
 Esse próximo encarna a possibilidade, segundo Freud (1921), de legitimar 
o mecanismo da identificação, enfatizado na condição de estrangeiridade por 
aquele que por ventura esteja ocupando esse lugar. Esse fenômeno se repete 
em todas as épocas com inegáveis consequências desde políticas de exclusão 
social até mesmo ações de extermínio e aniquilação desse outro próximo. 
 Dependendo do lugar que o estrangeiro venha a ocupar no imaginário do 
outro, ele poderá sofrer as consequências tanto da xenofobia como de uma 
diluição cultural. Sem o objetivo de abarcar com esta análise a abrangência total 
dos efeitos históricos do holocausto, poderíamos citá-lo como exemplo no qual 
aquele que é percebido como de fora do grupo “legítimo” se torna vítima de 
perseguição e aniquilamento. Quando se trata desses estudantes, o caso não é 
diferente. 
 No Brasil, em setembro de 2011, foi registrado um homicídio brutal de um 
estudante oriundo de um país de língua portuguesa. Um deles, chamado Toni 
Bernardo, segundo o Jornal “O Globo”, foi espancado até a morte por um 
empresário na cidade de Cuiabá. As versões da história são contraditórias, fato 
é que a polícia que estava apurando o caso não chegou a produzir provas 
suficientes para que o culpado fosse punido. Em função dessa impunidade, os 
estudantes conterrâneos desse, que estudam na mesma universidade da vítima, 
protestaram e pediram mais apoio da instituição de ensino e do governo 
brasileiro. A universidade, logo após o anúncio dessa morte, apressou-se em 
construir uma imagem da vítima que justificasse o ocorrido. Afirmou-se que o 
rapaz era usuário de drogas e que foi desvinculado do programa de intercâmbio 
da universidade em razão de seu mau comportamento e que por esse motivo a 
instituição não se responsabilizaria mais pelo estudante. A postura da 
Universidade foi duramente criticada pelos movimentos sociais e surtiu efeito no 
pronunciamento da reitora da UFMT, Maria Lúcia Cavalli Neder, que anunciou o 
cancelamento do convênio que permitia que jovens africanos estudassem no 
Brasil. 
 Nos últimos anos, de acordo com as estatísticas do Mapa da Violência 
2011, houve um aumento na vitimização da população negra. Em 2002 morriam 
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46% mais jovens negros que brancos, em 2008 o índice foi para 127%2. A 
coesão incriminatória da vítima foi proporcional ao enaltecimento e proteção dos 
agressores nesse episódio, reforçando as contribuições psicanalíticas a respeito 
dessa dinâmica em que se revela a intolerância frente a diferença, ao estranho, 
uma atuação do narcisismo das pequenas diferenças. 
 Nessa condição, o “ego” tem outro/alter que possibilita a encarnação do 
desconhecido. O alter do “ego” pode ser pensado como a encarnação da 
dimensão do inconsciente. Assim, o sentimento de estranheza frente à diferença 
que eclode a todo o momento em conflitos diversos que mobilizam nossos 
olhares, tem seu entendimento a partir do olhar psicanalítico na contribuição 
freudiana que desde sempre manifestou suas inquietações em relação a esse 
mecanismo. 
 Nos textos "Psicologia das massas e análise do ego" (1921), "Mal-estar 
na cultura" (1930) e "Moisés e o monoteísmo" (1939), Freud denuncia o abuso 
da manipulação do fenômeno da intolerância com o outro pelo poder. 
 Acompanhamos assim o questionamento de Lagarde (2009)3 que formula 
a importância de se saber a que esse estrangeiro é exterior e fora de quem ele 
se situa. Logo, podemos questionar o fato de que não podemos possuir, como 
algo dado, o conhecimento desse lugar ocupado. A noção do que é estrangeiro 
parece ser possível de ser pensada somente na perspectiva do que não o é. 
Podemos dizer que ser estrangeiro passa imprescindivelmente pela noção do 
que ‘não é’ estrangeiro. Ou seja, a lógica, segundo Lagarde, procede por 
eliminação; sendo estrangeiro tudo o que não é ‘nós’ e o ‘nós’ seria delimitado 
ao círculo da família, do familiar. Paradoxalmente, essa estranheza se releva em 
uma dinâmica que exige a proximidade entre o ego e o outro. 
 A condição de estrangeiro delimita assim a problemática em relação ao 
‘outro’, problemática essa que aponta para um confronto entre interior/exterior, 
em relação ao outro e diz de um lugar na civilização no qual o individuo é 
produzido. Tal produção age de dentro pra fora e de fora pra dentro, em uma 
reciprocidade de interferências constituintes da relação ego-outro. No entanto, 
para que haja uma efetividade dessa relação, a civilização cria um sistema de 
representações compartilhadas pela comunidade que se identifica com as 
representações propostas. Necessariamente os indivíduos que partilham desse 
sentimento de pertença, devem se implicar nas representações através de um 
dispositivo de auto representação. Isso quer dizer que os indivíduos que 
compartilham desse sentimento percebem seu lugar e a função que esse tem 
em relação a seus semelhantes/integrantes do grupo. 
 Na medida em que o reconhecimento do lugar ocupado na condição da 
estrangeiridade se dá, existe a possibilidade de resgatar um saber a respeito da 
condição humana: a de que se reedita a todo o instante a solidão do ser. Esse 
reconhecimento é possível uma vez que haja a elaboração da estrangeiridade. 
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42http://www.mapadaviolencia.org.br/ 
3 (Na abertura do seminário ‘o que é o estrangeiro?’ de 2009 em Estrasburgo) Ele fundou, nos 
anos 80, em conjunto com outros europeus psicanalistas que trabalhavam com grupos a 
associação europeia de análise transcultural de grupo com o objetivo de uma aproximação 
psicanalítica dos princípios organizadores da identidade cultural para compreendê-los e tratá- 
los. 
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A experiência que a estrangeiridade provoca demanda um luto no sentido de o 
sujeito poder elaborar o que dela foi traumático para que possa tornar-se 
enriquecedor. Segundo Métraux (2011, p.53), o luto é a possibilidade de uma 
saída criativa perante um evento potencialmente desestruturador. A identidade 
que designa uma continuidade faz apelo a uma manutenção de si e substitui a 
conservação de uma substância. O luto identitário é uma possibilidade de 
superar a perda e de constituir uma nova possibilidade de estar e de compartilhar 
com o outro. As migrações também levam os sentidos herdados a se 
reformularem ainda de outros modos (MÉTRAUX, 2011 p.226). O luto identitário 
abre a possibilidade de reformulação dos sentidos que haviam sido atribuídos à 
própria cultura diante da dissolução da identidade outrora compartilhada. Dois 
dos estudantes que participaram da pesquisa relataram não ter tido grandes 
dificuldades de adaptação mesmo conservando dificuldades em relação ao 
idioma. Nestes dois casos os estudantes haviam vivido em outras ocasiões uma 
experiência de migração em que puderam experimentar um confronto cultural 
que não os desestabilizou. Por dedução, podemos apontar as experiências 
anteriores de migração como facilitadoras da elaboração do confronto e choque 
cultural. Uma elaboração refletida no ‘ficar’ como concretizador de diferenças 
culturais, pois os dois alunos conseguiram assimilar o costume sem se sentirem 
por isso, agredidos ou despersonalizados. 
 Todo sujeito pode compartilhar muito pouco com seu semelhante e seu 
próximo, sendo ele radicalmente só, pois sua dimensão subjetiva permanece 
impenetrável. No entanto, isso que diz de um sujeito inescrutável se repete 
enquanto elemento constitutivo da subjetividade humana aproximando o ego ao 
outro. 
 Ser sozinho sem estar sozinho, todos sob a insígnia da falta que marca 
de maneira original a todos, ampara a importância de resgatar os discursos sobre 
a estrangeiridade como possibilidade de criação de um vínculo social honesto, 
descolado das crenças sociais idealizadas. Falar da estrangeiridade e do 
estrangeiro parece, neste momento, um movimento crucial para o resgate de 
uma devida consideração que cada um precisa ter para consigo mesmo. Existe 
nele a possibilidade de reconhecimento de uma dimensão que pode aproximar 
muito mais do que distanciar. 
 Piret (2007), no seminário “Defender o estrangeiro?”, refere-se a uma 
experiência que aponta para uma tentativa do sujeito de defender seu próprio 
desejo inconsciente: nossa experiência nos ensina que defender o estrangeiro 
concreto – esse homem imigrado ou refugiado – é também defender a dimensão 
do desejo e do inconsciente – ou ainda, defender a ideia de que nós estamos 
todos "sujeitos" à uma instância estranha, externa e interna ao mesmo tempo, e 
que essa é a condição de nossa vida em sociedade. 
 É indispensável manter em mente equivalências e compreender a 
verdadeira importância do desafio desse combate que nos coloca face a 
manifestações de vulnerabilidade psíquica. Uma vulnerabilidade que se refere a 
estados que, ao serem analisados, aparecem como manifestações do pensar, 
do agir e do sentir. Para que tais estados de vulnerabilidade que produzem uma 
angústia referente ao desamparo fundamental do indivíduo sejam perceptíveis e 
passíveis de serem trabalhados é necessário levar em conta também as 
condições políticas e sociais específicas com as quais estão atreladas. 



 A possibilidade de instaurar um laço social para aquele que chega a um 
país estrangeiro encontra-se prejudicada na medida em que ele não é 
reconhecido e nem pode ocupar um lugar perante o outro. O laço é o que permite 
ao estrangeiro ser parte da comunidade, personagem em uma história. Esse que 
fica à margem dessa comunidade, desenraizado, experimenta um sentimento de 
estranheza referente a tal condição. A possibilidade de construir um sentido para 
si mesmo, passa pelo outro, não se faz isoladamente, sua amarração depende 
de construção coletiva e de sua inscrição nos ideais do grupo. Nos países de 
língua oficial portuguêsa a programação televisiva brasileira tem um lugar de 
destaque nos meios de comunicação. As novelas são reprisadas em tempo 
quase real existindo um comércio paralelo de gravação e venda ou 
retransmissão via rádio dos programas mais populares no país. Diferentes 
culturas assistem às imagens veiculadas de um Brasil idealizado. Um Brasil que 
esses estrangeiros não conseguem representar e nem encontrar na migração. 
 Aquele que parte perde, em parte, suas referências. Essa perda pode 
provocar um estado de sofrimento psíquico. E esse sofrimento conduz a estados 
de desconhecimentos e despersonalização, fenômenos típicos do luto. O estado 
psíquico no luto impede elaborações capazes de produzir uma recuperação 
como também de articulação com outros contextos. A repetição é destino do luto 
que não for elaborado podendo se configurar em uma patologia. 
 O luto acontece em três fases: entorpecimento, desejo de restabelecer o 
que foi perdido, desorganização e reorganização. Em cada fase existe a 
predominância de diferentes afetos como raiva, negação e breves momentos de 
lucidez (Métraux, 2011, p.63). No caso dos sujeitos de nossa pesquisa, 
percebemos que a não existência de mecanismos que sejam capazes de 
rastrear tais condições acarretam no acirramento dessas. A paciente atendida, 
por exemplo, viveu no distanciamento do convívio o sofrimento da experiência 
da estrangeiridade. No entanto entre eles parecem existir formas mútuas de 
amparo diante do desamparo da condição de estrangeiridade e como forma de 
substituir o papel da cultura familiar. Nesse contexto, organizam-se festas e 
encontros entre as pessoas da mesma comunidade, nos quais comidas típicas 
são preparadas pelos estudantes e as músicas desses países são tocadas. 
 No entanto, para qualquer ação a respeito da condição de vulnerabilidade 
psíquica é de suma importância que possa ser pensada a razão que move 
aquele que julga sua intervenção necessária. Assim fazendo: “Evitar- se-á talvez 
aprovar inconscientemente sua estigmatização ao achar que se defende o 
‘estrangeiro’”4. Para Piret (2007) é com facilidade que aquele que acredita estar 
ajudando acabe reforçando a dimensão da exclusão, pois se trata nesse 
contexto do estrangeiro, aquele que produz certo incômodo. Pois, como já foi 
dito, esse evoca um estado para o qual não existem palavras para descrever, 
um estado que convoca o sujeito em sua insuficiência. 
 O estrangeiro no cerne do sujeito diz de uma dimensão impossível de ser 
simbolizada. É essa dimensão irrepresentável que, segundo Stitou (2007), evoca 
um “não saber de si” que consiste em uma impossibilidade radical de saber, ter, 
e dizer de seu próprio ser. Essa instância estranha, a que Pierre Fédida (1983) 
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se refere também como ‘estrangeiro’, configura-se plenamente na frase “o ego 
não é senhor em sua própria casa” de Freud (1917). Ou seja, o inconsciente que 
nos constitui a todo momento, revela-se por intermédio daquilo que nos escapa: 
atos falhos, sonhos, chistes, sintomas, configurando em nós uma instância 
estranha à consciência, aquilo que julgamos saber sobre nós. Assim sendo, tanto 
o estrangeiro como o inconsciente se configuram sintomaticamente aqui como 
uma ferida narcísica do próprio “ego”, diante da ilusão de ser ele o senhor de sua 
própria casa. 
 Para Helena Hyrie (2006, p.2) “é também no registro das diferenças que 
nos propomos a pensar a questão do imigrante – o estrangeiro por excelência.” 
A situação de exclusão que se configura só é possível diante de uma 
vulnerabilidade psíquica e social. A pessoa vulnerável, de acordo com o 
dicionário Houaiss trata-se da pessoa que “pode ser fisicamente ferida” ou que 
está sujeita “a ser atacada, derrotada, prejudicada ou ofendida”. Essas 
definições revelam como o ser vulnerável diz respeito tanto à condição física da 
pessoa (ser fisicamente ferido, violentado, morto etc.), quanto à sua dimensão 
psicossocial (ser derrotado, ofendido, humilhado, reificado etc.). É, portanto, um 
conceito abrangente que engloba o ser humano em todas as suas dimensões. 
Neste trabalho desenvolvemos o conceito de vulnerabilidade psíquica para o 
sujeito que, na condição de estrangeiro, não consegue realizar novas 
identificações no país de migração permanecendo melancolicamente ligado às 
identificações narcísicas de seu país de origem. 
 O estrangeiro é a base do laço social que através da identificação grupal 
permite a todo o sujeito se dar conta daquilo que lhe escapa, reivindicando a 
todo o instante uma segurança identitária, laço que é veiculado pela linguagem. 
Quando um imigrante chega a um país em que não representa nada para 
ninguém, fica sem possibilidades de fazer laços sociais, portanto, sem seu lugar 
naquele mundo. A fala de uma estudante ilustra bem essa situação: “Pra mim foi 
um choque! Quando voltei para meu país parecia criança, não queria mais voltar 
para o Brasil”. O laço configura-se como lugar de hospitalidade permitindo ao 
estrangeiro a experiência de sentir-se parte de uma comunidade e inserido na 
história. Fraturas nessas necessidades provocam o sentimento de estranheza 
por estar à parte da comunidade, como nas psicoses, ou por estar desenraizado, 
como nas imigrações. 
 Nesse contexto, a psicanálise propõe escutar o sofrimento oriundo dessa 
experiência da estrangeiridade não para eliminá-lo, mas para que o sujeito possa 
criar uma nova posição diante do sentido que ele atribuiu à sua condição. Uma 
escuta que lhe permita construir um sistema simbólico que o (re)inscreva no 
ambiente estrangeiro e em sua própria história. Uma escuta que possa acolher 
e nomear o que aparentemente não tem sentido nesse sofrimento, fruto dos 
sintomas da condição de vulnerabilidade. 
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