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Ao comprometer seu horizonte com a subjetividade de sua época1, o analista coloca-se frente a 

um grande desafio.  

Situadas suas reflexões na contemporaneidade, sua abordagem obriga o psicanalista a envidar um 

grande esforço. Porque ele sabe que para se aproximar do real deve estar advertido. Nada garante 

que sua perspectiva não se nutra da urdidura fantasmática que sempre espreita a visão da 

realidade.  

Não é senão por isso que a pesquisa psicanalítica, cada vez que afunda o remo nas areias de 

algum tema deserto, atinente à realidade do mundo, começa por lembrar a força da premissa 

lacaniana que advogou por enfatizar que a realidade não é o real.  

Nada assegura o êxito de sua empresa e tal vez por isso seja conveniente partir de hipóteses mais 

que de premissas ou de certezas.  

Ao propor-me abordar o real do nosso tempo a respeito da criança e os tempos do sujeito quero 

assentar minhas reflexões na perspectiva da psicanálise e sua formalização lógica, já que suas 

coordenadas são as que mais se aproximam do real. 

Estou interessada, portanto, a partir de seu enquadramento, em abordar nesta oportunidade o tema 

das violências humanas, para compartilhar algumas reflexões relativas às causas que a engendram 

no encontro do sujeito com os outros. 

Qual é a causa da hostilidade de um ser humano com outro? Por que a violência humana? 

Sabe-se que a violência animal não responde senão às leis da natureza. Não assim as que o 

humano chega a exercer evidenciando variáveis gozosas que regem seu corpo, armado com as 

siglas das expressões culturais. 

O mal-estar na cultura2 grita até nos ensurdecer para mostrar que no ser humano não são apenas 

as vias pulsionais desencausadas de seus fins culturais mais elevados as que se agitam 

desaforadas no engendramento do mal-estar. São outros os componentes ativos, que aninham na 

cultura mesma, os que fazem germinar as expressões mais demenciais da violência humana.  
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 As pulsões, com sua busca peremptória de satisfação, produzem mais de um rosto de violência 

para quem sucumbe às tentações3, mas não menos eficácia demonstram os ideais, que convertidos 

em mandato, induzem à violência.  Ao distinguir exaustivamente, como já fiz em outra ocasião, 

uma violência procedente do Id e outra do Supereu não me proponho apenas trinchar conceitos 

para contribuir a seu esclarecimento, também considerar uma frutífera distinção para a clínica. 

Clínica das pulsões e clínica do supereu convidam a delimitar as intervenções do analista, não 

menos que a delimitação da violência quando responde às falhas dos tempos na constituição do 

sujeito e sua relação com outro. 

O sujeito da estrutura tem tempos4 de constituição que se mostram para além de sua idade. São 

tempos do simbólico que se expressam em sucessão, tempos do real que se mostram tanto na 

redistribuição dos gozos como nas Fixierung que detêm a vida e se eternizam independentemente 

da idade enquanto caem as folhas secas dos calendários, e tempos de reversão imaginária, que se 

falharem, coagulam os corpos em imagens do passado. Meu interesse nesta oportunidade é 

sublinhar os tempos na relação do sujeito com outro e os múltiplos rostos das violências como 

demonstrações do decurso dessa temporalidade, suas operações empantanadas, suas progressões 

e suas regressões. 

 A dimensão temporal na relação do sujeito com outro abre, inicialmente, duas perguntas: 

 Quando emerge o outro? Quando uma criança registra outra criança? 

Para Freud5, o momento inaugural se expressa com o aparecimento de um irmãozinho, instalando 

o fato no complexo fraterno. Sua aguda observação lhe permite extratar que a pontualidade 

temporal do acontecimento, simultânea à retirada de assistência que padece, ocorre estritamente 

no instante  em que a criança faz dessa presença percepção, não antes.  

O outro aparece em um tempo de descoberta. No perfil do espelho sonhado, onde o olhar materno 

refletiu a imagem de todas as perfeições, o desconhecimento fundante do enganoso narcisismo 

recebeu o ferrão de uma ferida promovida pelo aparecimento de outro. Outra criança que socava 

a ilusão de ser quem reunia a soma de notas ideais para reinar majestosamente como objeto pleno 

de virtudes na expectativa gozosa do Outro real. Despertar, a partir de então e para sempre, 
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comoverá a representação do mundo do sujeito, ensinando-lhe de uma vez e eternamente o preço 

da irrupção do real.  Não se trata apenas, então, do aparecimento de um irmãozinho mas da 

percepção que faz o sujeito desse aparecimento e a profunda fenda que deixa estampada na sua 

estrutura. 

Mas vamos dizer para começar, que perceber o outro para depois registrar sua alteridade, tem 

como condição sine qua non o bom enlaçamento borromeano do real e o imaginário com a corda  

do simbólico acionado pela função fálica. Para registrar o outro é necessário o cumprimento de 

uma operação de subtração. 

Passagem com pedágio, se não paga, não atravessa. Se não há perda de gozo, os tempos do 

sujeito podem padecer uma Fixierung e encravar naquilo que a psicologia chama falta de 

empatia, nas paixões mais extremas, nos ódios aniquiladores. 

Assim como a falha na operação precedente, a que outorga consistência ao corpo unificado no 

espelho do Outro, quando se mostra descumprida impede encontrar resposta ao assédio de outro, 

a coagulação fotográfica do estádio especular pode ocasionar as mais variadas formas de 

intolerância à presença da alteridade.  

Nos recantos desse tempo inaugural, irá sendo traçado o mapa em que o sujeito localizará sua 

posição frente ao desconhecido, o não conhecido, o estrangeiro e a estrangeiridade. O próprio e o 

alheio abrevarão nas águas de uma bipartição que faz da segregação a condição do agrupamento 

humano. No texto de Freud o irmãozinho aparece na sua função de molesto rival que se quer 

fazer desaparecer, mas depois, com o tempo, sua presença se torna desejada e será buscado como 

parceiro nos jogos.  

Parece natural, mas não é. 

Quando o outro é um rival? Quando um competidor? 

O que o situa como um opositor?  

O que o converte em inimigo? 
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Quando o outro é alguém a quem é necessário exterminar? E, o que é que permite que o outro 

seja amigo ou seja considerado parceiro nos jogos?   

 Será - como diz Freud - que só com o passar do tempo e espontaneamente abandona-se a 

hostilidade, o firme desejo de fazer desaparecer o outro? Será suficiente o decorrer dos dias para 

ver surgir o sublime desejo de considerar que o  outro é um parceiro de jogos?  

Basta nos aproximar do cotidiano para comprovar que os sentimentos nobres não são gerados 

nem precoce nem espontaneamente, tampouco têm progresso evolutivo, e dependem, sobretudo, 

de operações contingentes. 

A primeira delas faz com que a criança se iluda com ser o falo, por isso desconhece a diferença 

entre a imagem e o eu, e acredita que possui todas as perfeições omitindo que o eu é função do 

desconhecimento. Cobertura de um pedaço de real, o falo imaginário com o qual se identifica 

sempre se apresentará sobre um fundo de ausência, por isso a alteridade ameaça a unidade e tem 

que ser desestimada. No outro irão recair todas as imperfeições, deve ser denigrado, 

desmembrado, ou destruído. Todo bipartidismo assenta na tensão entre um e o outro e quando 

persiste ao longo da vida, adquire suas consequências. 

 De que depende, então, a passagem? O que é que permite que haja uma passagem e não se 

coagule a fixação nesse tempo?  

O outro se constitui nesse instante de precipitação jubilosa que reconhecemos como estádio do 

espelho. A partir dele costumamos considerar a relação com o semelhante com uma perspectiva 

predominantemente imaginária, mas o outro é tripartite. Sua feitura é trinitária e suas 

consistências estão enfiadas pelos três registros6.  

  Será sua colocação na perspectiva do sujeito a que fará prevalecer um ou outro de seus perfis 

não sendo um dado menor que o outro com sua posição contribui para colocar ou descolocar essa 

perspectiva. Ver-nos refletidos no outro nos faz amar as coincidências, mas quando é incerto 

quem é o falo imaginário do Outro, surge a rivalidade e a concorrência será a razão de todas as 

guerras. A luta pode ser à morte se nesse tempo crucial falhar a legalidade da função fálica que 

convida para a castração e para a escrita do não-todo.  Para relevar o outro da pura tensão que lhe 
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reserva o especular no plano do imaginário deve reinar a incompletude. Diversos tampões podem, 

entretanto, obturar a operação benéfica que a incompletude promove e as vozes encarnadas no 

discurso dos tempos arrastar como falha um  imaginário cristalizado. Nada consegue esmerilar o 

bipartidarismo amigo-inimigo. O real do outro, seu gozo, torna-se ameaçador, também os gozos 

do sujeito quando o próximo é “a iminência intolerável do gozo”.7 Nos casos extremos, quando o 

erro no simbólico é de estrutura, a bipartição não se esgota na opção amigo ou inimigo, pode 

desencadear fenômenos do duplo ou despersonalização extrema. Múltiplos rostos da restituição 

egóica se manifestam no leque das apresentações neuróticas ou psicóticas. Explícitos egoísmos, 

altanarias, narcisismos inflamados que parecem fortes mas são reveladores da desesperada 

tentativa por reparar a enorme fragilidade na qual assentam seus alardes e expressões. Maus-

tratos físicos, psíquicos, provocações constantes e zombarias para o outro têm por causa 

frequente uma ameaça da unificação egóica.  

A pergunta pelo outro deve ser situada dentro da lógica fálica. 

Por outras palavras, a relação do sujeito ao outro depende do grande Outro. E o Outro pode, 

como aconteceu tantas vezes ao longo da história, errar o jogo tal como o fez o bom deus ao 

aceitar a oferenda de Abel e rejeitar a de Cain (Gênesis)8. A medida da relação ao outro a criança 

a busca no grande Outro. Como não lembrar a pergunta típica das crianças dirigida aos adultos 

cada vez que há um conflito: “Quem tem razão?”, perguntam. Quando o simbólico contribui para 

o bom enodamento do imaginário e o real, a cena entre o sujeito e o outro se move, faz jogo. 

Outra criança pode ser um rival, mas também um colega de jogo. Colocado como competidor, 

um oponente não será um inimigo. Só com um bom simbólico se quebra a bivalência entre o 

imaginário e o real que sempre tensa a corda à morte. Com ele o agrupamento humano não irá se 

sustentar somente da segregação, poderá fazer reunião e incluir as diferenças. Um bom simbólico 

é aquele que enodado guarda no coração um buraco para promover nos tempos da infância e nos 

da vida toda, a passagem do eu ao sujeito. Será o que lhe permitirá cantar como o poeta:  

 

“Pode ser que você goste ou pode ser que não 

mas na verdade temos muito em comum 
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sob um mesmo céu, mais ou menos azul, 

compartilhamos o ar  

e adoramos o sol. 

 

Nós dois temos o mesmo medo a morrer 

idêntica fragilidade 

um coração, 

dois olhos, e um sexo similar 

e os mesmos desejos de amar 

e de que alguém nos ame por sua vez. 

 

Pode ser que você goste e pode ser que não 

mas felizmente somos diferentes também. 

Eu tenho uma esposa, você tem um harém, 

você cultiva o vale 

eu navego no mar. 

 

Você resmunga em swahili e eu em catalão... 

eu branco e você como o carvão 

e, veja só, 

não sei se o que gosto mais de você 

é o que difere de mim 

ou o que temos em comum. 

 

Queira você ou não 

gosto de você pelas duas coisas 

o comum me reconforta, 

o diferente me estimula. 

 

Nós dois temos o mesmo medo a morrer 
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idêntica fragilidade 

um coração, 

dois olhos, e um sexo similar 

e os mesmos desejos de amar 

e de que alguém nos ame por sua vez. 

Queira você ou não”.9 
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