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A voz e o espaço, o espanto e o inquietante: 

esferas e afetos de uma passagem de fronteira 

 

(Extrato de dissertação de mestrado) 

Kamila Fahs1 

A dissertação a partir da qual fazemos um extrato buscou demonstrar a produção 

de significações para a fronteira que resgatem sua dimensão de contato. Isso porque temos 

observado que no cenário político e social atual a fronteira tem servido como instrumento 

de segregação e “proteção” contra populações que representam alteridade2. Tendo isso 

em vista, acreditamos ser necessária a circulação de significados para a fronteira que 

estejam pautados na sua dimensão de contato e passagem. Apostamos que, com o resgate 

da dimensão de contato da fronteira, outras formas de relação com a alteridade que não 

sejam marcadas pela segregação possam ser pensadas. Para tanto, elegemos uma 

experiência pessoal vivida numa zona fronteiriça como material de análise. Com a análise 

da experiência, procuramos destacar a permeabilidade da fronteira e uma série de 

ressignificações que esta provocou no sujeito. 

A experiência foi vivida em julho de 2015 na fronteira entre Líbano e Israel. Esses 

dois territórios, cuja relação é historicamente marcada por guerras e conflitos 

geopolíticos, são separados unicamente por uma cerca e, em pequena extensão da divisa, 

por um muro. A proximidade entre eles fez com que uma simples interferência na rádio 

provocasse o alcance da voz em hebraico sobre o território libanês. 

O sujeito da experiência foi um brasileiro descendente de libaneses que, ao chegar 

no Líbano, país de sua ascendência, experimentou sua dupla condição de sentir-se ora 

como estrangeiro, ora como local. Em meio a esse deslocamento, ele teve de lidar com a 

escuta de duas vozes. Por um lado, a voz em árabe do canto do Aden entoado pelas 

mesquitas mais próximas cinco vezes ao dia como um chamado à reza que, pela 

                                                      
1 A dissertação foi desenvolvida no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo sob orientação 

da Profa. Ilana Mountian. 
2 Nos referimos sobretudo ao fenômeno dos deslocamentos humanos forçados. Quanto mais cresce o 

número de sujeitos em situação de deslocamento ao redor do mundo, compondo 68,5 milhões de sujeitos 

em 2017 (ACNUR, 2018), mais os Estados investem em estratégias de fechamento das fronteiras. Como 

uma das consequências de fronteiras que operam como barreira e que buscam impossibilitar passagens, 40 

mil sujeitos perderam suas vidas em naufrágios de embarcações com emigrantes no período de 2011 a 2017 

(Pussetti, 2017). 
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familiaridade, ofereceu acolhimento ao sujeito3. Por outro, o espantoso aparecimento da 

voz em hebraico no Líbano, que cruzou uma fronteira até então tida pelo sujeito como 

impermeável e que provocou o inquietante acesso à sua estranha familiaridade. 

Organizamos este texto respeitando três etapas que constituíram os três capítulos 

da dissertação (as fronteiras, a voz e o espaço). A etapa na qual discorremos sobre as 

fronteiras é fundamentada no estudo de autores da geografia que retomam diferentes 

arranjos espaciais humanos, identificam a função das fronteiras nesses arranjos e 

localizam qual é a organização vigente nos dias atuais e sua relação com a fronteira. Esses 

autores contribuem também para o esclarecimento de confusões que recaem na 

aproximação da fronteira com a ideia de fechamento. Tanto a segunda quanto a terceira 

etapa correspondem às duas esferas da experiência: a voz e o espaço. Cada uma delas é 

investigada no campo da psicanálise e seu objetivo é promover ressignificações que, em 

conjunto, produzam uma outra significação para a fronteira. 

Ao longo da dissertação expusemos que por conta da ascendência libanesa do 

sujeito que viveu a experiência, que faz com que parte da sua história seja contada no 

Líbano, ele não esteve imune às modulações geopolíticas que englobam os dois 

territórios. A história desse sujeito, marcada pela transmissão dos habitantes locais sobre 

o período de invasão de Israel no Líbano (1982-2000), faz com que a voz em hebraico no 

território libanês ocupe para ele o lugar de representante da ameaça de invasão. Este é um 

dado necessário para a leitura do trabalho, pois no tópico da voz acompanharemos a 

construção de outras significações para a voz em hebraico que, ao não recaírem no 

significado de ameaça de invasão, inauguram novas formas de relação do sujeito da 

experiência com essa voz.  

A segunda esfera de análise é o espaço. Nela, a ressignificação diz respeito à 

organização espacial subjetiva. A partir da entrada da voz em hebraico no Líbano, 

observaremos que a organização espacial do sujeito passa a se estender de forma a incluir 

a alteridade. Começando com a exploração do modo de orientação espacial e da abertura 

para o contato com o desconhecido na psicanálise, evidenciaremos como a entrada da voz 

                                                      
3 Na religião islâmica, quando um bebê nasce, o pai da criança ou alguém próximo da família deve sussurrar 

no seu ouvido direito as palavras do Aden. Esta é considerada a primeira apresentação do mundo à criança. 

Assim, o canto do Aden escutado pelo sujeito durante sua estadia no Líbano entoa as mesmas palavras que 

constituíram sua primeira apresentação do mundo. 
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em hebraico no Líbano expõe uma organização espacial na qual a alteridade é vista 

enquanto íntima e interna à estrutura. 

Consideramos que ambas as esferas de ressignificação se tornam possíveis por 

conta dos afetos. Devido ao lugar de representante de ameaça de invasão que a voz em 

hebraico ocupa na história desse sujeito, a escuta dessa voz nesse território provocou 

afetos que circulam pelo texto e estruturam o estudo: o espanto e o inquietante. O espanto 

refere-se ao inesperado, que aparece fora do lugar ou da maneira esperada. Segundo 

Didier-Weill (1997), ele produz uma interrupção no saber. Enquanto o inquietante refere-

se à revelação do desconhecido e do secreto, que desvela a familiaridade do que era 

estranho. Segundo Cesarotto (1996), o espantoso é o paradigma do inquietante, da 

transformação do familiar em motivo de ansiedade, da manifestação daquilo que deveria 

permanecer oculto. É apenas com a possibilidade de se afetar que novas significações 

(novo saber) podem ser construídas. 

A expectativa é que, após as três etapas, tenhamos desenvolvido um trabalho que 

demonstre uma significação para a fronteira que esteja mais próxima do significado de 

contato e troca do que do significado de fechamento. Se assim for, teremos respeitado o 

objetivo do trabalho psicanalítico de aproximar o sujeito da alteridade que lhe é íntima, 

familiarizá-lo com ela e, assim, modificar sua relação com o Outro. 

 

1. As fronteiras 

A fronteira enquanto termo originou-se do latim fronte, que indica a parte do território 

situada à frente. Seu uso ao longo da história recebeu duas vertentes: uma espacial e outra 

militar. Sua vertente espacial correspondia à frente entre duas organizações e seu uso no 

contexto militar data do século XIV com o surgimento da palavra frontiére, adjetivo 

feminino, derivada do substantivo front. Os primeiros registros da palavra frontiére 

referem-se ao front de defesa militar do poder real contra invasores. Esses fronts eram 

construídos por fortes e fortificações que mais tarde passaram a ser chamados de fronteira 

(Foucher, 1991 citado por Ferrari, 2014). 

De acordo com Ferrari (2014), por mais que o senso político da palavra “fronteira” 

esteja intrincado ao sistema moderno de Estado, a ideia de fronteira e limite pode ser 

identificada desde as sociedades tradicionais (Ferrari fala em “ideia de fronteira” porque 
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a fronteira enquanto conceito só surgiu, como vimos, no século XIV). A diferença é que 

seu sentido político foi sendo transformado conforme o modo de apropriação do espaço.  

Nas sociedades tradicionais, quando a agricultura não era comum e as sociedades se 

deslocavam em busca de alimentos, fazendo da propriedade temporária, não havia a 

concepção de domínio territorial e as “fronteiras” eram mais flexíveis. Com o surgimento 

dos impérios e sua expansão territorial na antiguidade, o território passou a ser objeto de 

dominação dando inicio à necessidade de sua proteção de modo que a fronteira passou de 

simples organização e delimitação para também fortaleza protetora, tendo em vista a 

possibilidade de o território ser invadido (Ferrari, 2014). Mais tarde, com o 

desenvolvimento das ciências (matemática, geometria, astronomia e cartografia) durante 

o período renascentista, uma nova técnica de divisão do espaço, caracterizada pelos 

traçados precisos, foi inaugurada. Finalmente, quando o território passou a ser organizado 

em Estados Nacionais, as fronteiras surgiram para demarcar o domínio territorial de um 

Estado: “O conceito de fronteira, como prática espacial, torna-se imprescindível para 

garantir estabilidade, segurança e soberania ao Estado (Steiman e Machado, 2002 citado 

por Rodrigues, 2015).   

O advento do conceito “fronteira” com o intuito de garantir a segurança e soberania 

do Estado provocou uma aproximação (que a geografia considera como “confusão”) entre 

os termos fronteira e limite. Para Guatinello (2010), o campo semântico da fronteira é 

extenso, variando “de barreira intransponível a obstáculo, ponto de passagem, margem, 

franja” (p.120). As fronteiras podem ter a função de isolamento ou integração, cooperação 

ou conflito e podem virar zonas de guerra e dominação tanto como percursos e canais. 

No entanto, o modo moderno de estruturação do espaço, caracterizado pelo domínio 

territorial e sua consequente necessidade de proteção contra invasões, a mantém mais 

próxima da função de isolamento e, portanto, separação. 

A confusão entre os termos limite e fronteira decorre também da metodologia de 

divisão do espaço. Segundo Raffestin (1993), a cartografia (modo de divisão do espaço 

por traçados precisos e lineares inventado no período renascentista (Ferrari, 2014)) 

privilegiou uma sintaxe espacial euclidiana que mobiliza três elementos: a superfície, a 

linha e o ponto, sendo a representação do espaço uma combinação destes três elementos. 

Essa representação espacial assume uma perspectiva de distinção entre interno e externo: 

Inicialmente, o ator está situado num ponto do espaço, num ponto a partir do qual vai 

representar o espaço para si. O ponto não é, ao contrário do que poderia parecer, 
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privilegiado em relação aos outros elementos — superfície e linha. Só fornece a origem 

da representação, isto é, fornece o suporte egocêntrico da representação, pois esta é 

sempre uma manifestação do "eu" em relação ao "não-eu", uma explicitação da 

interioridade em relação à exterioridade (Raffestin, 1993, p. 146). 

A sintaxe euclidiana funda então uma representação espacial que tem como 

suporte um ponto egocêntrico a partir do qual o que está fora do alcance do ponto de 

origem da representação será concebido como sua exterioridade. A evolução da 

cartografia, com sua sintaxe euclidiana, assimilou dois termos como se tivessem o mesmo 

sentido, a “fronteira” e o “limite”, e aboliu diferenças significativas entre ambos. O limite 

é o que faz a fronteira linear, que demarca o fim ou o começo de um território. Foi a 

identificação do limite com a fronteira internacional dos Estados que provocou a 

assimilação entre fronteira e limite quando, na verdade, a fronteira não seria um limite, 

mas sim “uma zona geográfica entre dois sistemas estatais” (Ferrari, 2014, n. p.).  

Hoje o limite é reconhecido como linha, e não pode, portanto, ser habitada, ao contrário 

de fronteira, que [...] constitui uma zona, muitas vezes bastante povoada onde os 

habitantes de Estados vizinhos podem desenvolver intenso intercâmbio, em particular sob 

a forma de contrabando (Martin, 1997, p. 47 citado por Ferrari, 2014, n. p.). 

Com as ressignificações que serão demonstradas nos tópicos seguintes, nossa 

tentativa foi reinserir à fronteira sua dimensão de contato, troca e encontro com a 

alteridade em contextos nos quais ela encontra-se reduzida à ideia de limite. A elaboração 

da passagem da voz na fronteira entro o Líbano e Israel visa a incluir, numa fronteira que 

territorialmente e politicamente opera como limite, sua dimensão de zona de contato e 

promoção de encontro com a alteridade. Escapando da dimensão física da fronteira, a 

ressignificação da voz em hebraico e da orientação espacial inaugurarão um modo de 

organização espacial subjetivo que se distingue da sintaxe euclidiana fundamentada na 

separação entre “interno” e “externo” e que inclui a alteridade como parte da 

interioridade. 

2 – A voz 

• O espanto e a interrupção do saber 

O primeiro passo para a ressignificação subjetiva provocada pela escuta da voz 

em hebraico4 foi considerá-la como elemento que provocou espanto no sujeito, produziu 

                                                      
4 Trabalhamos a voz em sua articulação com as línguas árabe e hebraica. Com isso não pretendemos 

equivaler voz e língua. A voz foi estudada enquanto elemento que fez passagem na fronteira, mas ela é, 

também, o que “sustenta a passagem dos elementos articulados na cadeia significante; evanescente, ela é a 
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uma hiância em seu saber e o levou à construção de novas significações. Este caminho de 

desenvolvimento sustentou-se na forma como a voz em hebraico chegou no Líbano (via 

interferência na rádio, ou seja, de forma acidental e surpreendente). Este “acaso” permitiu 

que nos debruçássemos sobre os estudos de Didier-Weill (1997) acerca da clínica da 

sideração, a partir da qual a voz em hebraico foi abordada enquanto significante5 siderante 

(enigmático) que operou pela lógica simbólica, apareceu fora do lugar esperado, espantou 

o sujeito e produziu uma hiância em seu saber sobre as fronteiras – até então entendidas 

por ele enquanto impermeáveis.  

Segundo Didier-Weill, com a descoberta do inconsciente, Freud rompe com a 

ética da censura a partir da qual o supereu se engaja na tentativa de despojar o significante 

siderante de seu poder de afetar. Isso implica constatar que na psicanálise a possibilidade 

para o intervalo do saber deve ser analisada a partir da relação com o supereu, pois o 

supereu é a instância que visa a preservar a fixidez que pode vir a ser quebrada com o 

advento da palavra (Didier-Weill, 1997). Enquanto o supereu, regido por uma lei 

superegóica, opera a partir do “já visto” e “já ouvido” e preserva-se entregue à fixidez do 

real no qual tudo retorna sempre no mesmo lugar, a lei simbólica é aquela cuja função é 

“estruturalmente espantosa” (Didier-Weill, 1997, p.86), lei a partir da qual o surgimento 

do simbólico se dá sempre como se fosse a primeira vez: 

A oposição entre a fixidez ligada à dominação do “dejá-vu” e a surpresa, ligada ao fato 

de que o surgimento do simbólico não se dê, a cada vez, senão como se ocorresse pela 

primeira vez, remete para a oposição entre as duas moradas possíveis do significante: 

morando no simbólico, o significante não está nunca lá onde se espera que ele esteja, 

enquanto que, morando no real, ele já está lá onde ele é esperado (Didier-Weill, 1997, p. 

86). 

Consideramos que a voz em hebraico, ao ser escutada no Líbano, operou como 

um “nunca ouvido” e cessou com a morada no real ao não se mostrar mais onde era 

                                                      
própria passagem” (Mieli, 2016, p. 75). Ou seja, ela operou a passagem na fronteira enquanto 

simultaneamente operava a passagem de significantes que se articulavam na língua hebraica. Ela é, assim, 

suporte da língua, o que nos permite estudá-la a partir da língua que ela sustenta. 
5 Em alguns desenvolvimentos da dissertação, privilegiamos o caráter significante da voz e, em outros, sua 

condição de objeto da pulsão.  Isso foi possível porque, em Lacan, encontramos esses dois modos de abordar 

a voz. No seminário “As formações do inconsciente”, Lacan incluiu a voz no lugar de significante ao 

construir o grafo do desejo. Para ele, a fala é o significante plenamente desenvolvido e a voz é a passagem 

do significante, que constitui a cadeia significante. “Essa passagem, como evanescente, é justamente o que 

se faz voz – nem sequer digo articulação significante, pois é possível que a articulação continue enigmática, 

mas o que sustenta a passagem é voz” (Lacan, 1957-1958/1999). Posteriormente, no seminário “Os quatro 

conceitos fundamentais da psicanálise”, Lacan explorou a voz como pulsão invocante que liga o infans ao 

Outro e o convida a advir enquanto sujeito. 
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esperada. O aparecimento da voz em hebraico fora do lugar esperado fez com que ela 

operasse como um significante de alto valor psíquico para o sujeito da experiência que, 

até então, acreditava que a fronteira entre o Líbano e Israel fosse impermeável.  

O efeito espantoso que a voz em hebraico teve no sujeito que a escutou decorre 

do fato de que a circulação dessa voz no território libanês sofre regulações de ambos os 

lados, aparecendo sempre “onde ela já é esperada”. Do lado de Israel, a voz em hebraico 

é transmitida aos libaneses como anúncio de ameaça de invasão. Do lado do Líbano, essa 

voz que chega “militarizada”, tendo como remetente o Estado político de Israel ou seu 

exército, permaneceu colada ao caráter de ameaça de invasão de modo que qualquer outra 

circulação dessa voz (música, telefone, filme) seja evitada, pois remeteria o povo libanês 

à história da invasão. Pode-se pensar que a regulação da circulação da voz em hebraico 

no território libanês busca garantir e dominar os afetos que ela pode vir a provocar nos 

sujeitos que a escutam. Este modo de controle social via regulação daquilo que os sujeitos 

podem ou não escutar é diagnosticado por Dias (2018), Poizat (1986) e Freud (1912-

1913/2012).  

Dias (2018) observa modos de regulação social que transformam o campo musical 

em circuito de mercado, censuram o que os sujeitos escutam e formam o que o 

psicanalista denomina como “mercado da música”, uma vez que a incidência do mercado 

é o que faz com que sejamos suscetíveis a sermos comandados. Poizat (1986), por sua 

vez, analisa o uso da música na religião. Segundo ele, as religiões reconhecem que a voz 

é um elemento poderoso de estabelecimento de relação entre o humano e o Divino, mas 

não perdem de vista sua capacidade de transgressão da ordem e do controle moral. Devido 

ao seu poder de transgressão, a voz na religião deve ser fiel ao fraseio do texto sagrado 

para que ela sirva à palavra de Deus, garantindo que a afetação do humano será pelo texto 

sagrado e não por outra coisa que a voz, desprendida do texto, poderia incitar. Já Freud, 

em “Totem e Tabu”, nota que as restrições do que se escuta ou se enuncia servem também 

para governar as relações entre os sujeitos da comunidade. É o caso da proibição da 

enunciação de nomes entre sujeitos cuja relação seria incestuosa. Na ilha de Leper, por 

exemplo, onde havia a proibições do relacionamento do garoto com as irmãs, “ele 

(garoto) nem sequer pronuncia o nome dela (irmã), e evita dizer uma palavra corriqueira, 

se esta faz parte do nome da irmã” (Freud, 1912-1913/2012, p. 31). 
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Com o suporte desses estudos, pensamos que as regulações de circulação da voz 

em hebraico no Líbano, operadas tanto do lado libanês quanto do lado israelense, 

funcionam com o intuito de controlar o tipo de afetação que a voz na língua hebraica 

produz nos libaneses que a escutam6 e governam os modos de relação entre os sujeitos 

dos dois lados da fronteira, impedindo a produção de encontros subjetivos que escapem 

às dicotomias geopolíticas. Essas estratégias de controle dificultam a operação da lógica 

simbólica na qual o significante aparece fora do lugar esperado e inviabilizam o acesso 

ao significante siderante que tem o poder de afetar o sujeito e deixar lugar para que um 

novo saber possa advir. 

 

• A construção de um novo saber 

Tendo em vista que o aparecimento espantoso da voz em hebraico no Líbano teve 

a potência de provocar uma hiância no saber do sujeito, iniciamos explorações que 

desembocaram na construção de um novo saber. Investimos na investigação do encontro 

entre as duas vozes escutadas pelo sujeito (o canto do Aden e a voz em hebraico). Este 

encontro abriu caminho para o estudo de Poizat sobre a ópera (1986), de onde 

emprestamos considerações acerca das diferentes modalidades da voz e sua relação com 

a fala. Diante desses empréstimos, desenvolvemos a hipótese de que as vozes em árabe e 

em hebraico permitiram que o sujeito acessasse a familiaridade entre as duas línguas. 

Poizat (1986) explica que a irrupção da emoção promovida pela ópera não deve 

ser buscada na tragicidade comumente encenada na ópera. Para o autor, a precondição 

para tal irrupção da emoção está na falha da significação, ou seja, na sua libertação em 

relação à fala e à ordem da significação. A própria história da ópera é contada a partir do 

tensionamento da relação entre o canto e a fala, tensionamento esse que caracterizou um 

“movimento pendular” (Poizat, 1986/1992, p. 44, citado por Bourgeois, 1983) de 

oscilação entre a primazia do texto (prima le parole) e a primazia da voz (prima la voce). 

No início da história da ópera, o canto era o mais próximo possível da fala e pouco 

a pouco foi se separando da mesma a partir do investimento nas notas altas, que 

impossibilitavam a inteligibilidade verbal uma vez que, acima de 660 Hz, o som das 

vogais torna-se indistinguível. Mais ainda, o canto da ópera em notas longas e altas aboliu 

                                                      
6 Uma forma comum de endereçamento sonoro de Israel ao Líbano é pelo voo do exército israelense sobre 

o território libanês, que excede a velocidade do som produzindo um jato branco no céu e um estrondo, 

conhecido no mundo da aviação como “parede sonora”. Em árabe, o termo parede sonora é traduzido por 

jiddar el saut, sendo que saut é uma palavra que serve para significar tanto som quanto voz. Os libaneses 

interpretam o jiddar el saut, comum no Líbano desde antes da invasão até os dias atuais, como uma forma 

de o exército de Israel dizer “nós ainda estamos aqui”. Isso provoca um constante estado de alerta na 

população. Em certa ocasião, por exemplo, durante uma viagem anterior ao Líbano, o sujeito da experiência 

e seu grupo de brasileiros descendentes de libaneses, desavisados, haviam soltado fogos de artifício à meia-

noite para uma comemoração. Assustados, todos na aldeia onde estavam (localizada próxima da fronteira 

com Israel) acordaram e alguns foram em direção ao barulho verificar se se tratava de algum bombardeio. 

Essa situação causou constrangimento quando, no dia seguinte, muitos na aldeia queixaram-se desses 

“estrangeiros” que não compreendem que não se deve produzir barulho sem aviso, pois os sons inesperados 

podem ser indício de um confronto. 
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o silêncio necessário para designar o início e fim das palavras. Assim, sem o silêncio 

fundamental para a escansão verbal e sem a clareza das vogais, o canto na ópera passou 

a ser caracterizado por uma incompatibilidade entre as exigências estéticas e as exigências 

da linguagem verbal (Poizat, 1986/1992). Tal incompatibilidade é fundamental, pois a 

emoção na ópera irrompe no momento que o canto atinge as notas altas se libertando das 

exigências da fala que operam de modo a controlar a emoção: 

 
A escansão da vocalização é, como vimos, uma maneira de dominar uma emoção invasiva 

e indiferenciada que surge nesses instantes em que a voz se liberta da palavra falada, e à 

medida que se eleva, materializa-se, por assim dizer, como objeto vocal puro para, 

finalmente, cristalizar-se em algo lembrando o choro. (Tradução livre) (Poizat, 

1986/1992, p. 65). 

 

Acontece, porém, que o tipo de canto da ópera difere radicalmente do canto 

litúrgico e, portanto, do canto do Aden. O canto na música litúrgica deve ser em forma de 

“música simples”, no qual sua proclamação deve respeitar a inteligibilidade do texto 

sagrado: “O projeto litúrgico fundamental é claro e simples: ele está preocupado em 

transmitir e proclamar com fidelidade absoluta a Palavra divina assim como preservada 

pelos textos sagrados” (tradução livre) (Poizat, 1986/1992, p. 46). Assim, enquanto que 

no canto da ópera se fala em “pura voz”, no canto litúrgico se fala em “puro canto” 

(Poizat, 1986/1992). 

A partir do estudo de Poizat (1986/1992), a nossa hipótese foi que a voz do Aden 

e a voz em hebraico foram ouvidas pelo sujeito sem que estivessem camufladas pelos 

ditos, mas, ainda assim, tiveram sua inteligibilidade preservada (mantiveram as 

características necessárias para a inteligibilidade, tais como escansão verbal e altura da 

voz)7. Ao não serem compreensíveis pelo sujeito8, não foram camufladas pelos ditos de 

modo que essas vozes puderam tocar o sujeito. E ao se tratarem de um canto litúrgico que 

respeita o fraseio do texto (no caso do Aden) e de uma voz não cantada que chega pela 

rádio (no caso da voz em hebraico), essas duas vozes, ao contrário do que acontece na 

Ópera, seguiram oferecendo inteligibilidade. Acreditamos, então, que na mistura entre a 

inteligibilidade das duas línguas e na incompreensão dos ditos, o sujeito foi tocado por 

associações que contam sobre relações entre as línguas árabe e hebraica. 

No resgate da história da língua hebraica, encontramos algumas vinculações com 

a língua árabe. A língua hebraica foi, desde a idade antiga, a língua do povo judeu, cuja 

                                                      
7 Segundo Poizat (1986), a inteligibilidade não significa, necessariamente, compreensão. A escansão de 

significado pode oferecer inteligibilidade prescindindo da compreensão 
8 A fim de esclarecermos a incompreensibilidade do Aden ao sujeito da experiência é necessário 

explicarmos algumas singularidades da língua árabe. Esta língua é constituída pela diglossia, fenômeno que 

caracteriza línguas que possuem uma forma “A” – no caso, o árabe padrão utilizado para a escrita e ensinado 

nas escolas -, e uma forma “B” – no caso, os diversos dialetos que se fundam a partir do árabe padrão e que 

assumem a forma coloquial da língua (esses dialetos variam em cada país que tem o árabe como língua 

oficial). Apesar de todos os dialetos locais se formarem a partir do árabe padrão, há variações entre eles 

que faz com que, ao sujeito que tenha aprendido apenas o dialeto local (por exemplo, o árabe falado no 

Líbano), determinadas variações da língua e inclusive sua forma padrão sejam a ele incompreensíveis. O 

Aden é um canto que se dá seguindo o Alcorão, livro sagrado da religião islâmica e escrito na forma mais 

erudita do árabe padrão, de forma que sua compreensão requeira estudo aprofundado até mesmo para 

aqueles que foram alfabetizados em árabe. Assim, a esse sujeito que não é falante da língua hebraica e que 

fala apenas um árabe local – no caso o árabe comum no Líbano, é impossível extrair significado quanto à 

fala dessas duas vozes. 
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história é marcada pela diáspora. Daí resulta que a língua hebraica assumiu diversas 

formas a depender dos países onde seus falantes se encontravam. Na Idade Média, grande 

parte dos judeus fazia parte do mundo árabe e falava o hebraico com sotaque árabe. Na 

Península Ibérica, ficou conhecido o idioma judaico ladino (ou sefardita), formado a partir 

da mescla entre espanhol e expressões hebraicas. Com o desenvolvimento do judaísmo 

na Alemanha, se formou o iídiche, que respeitava a língua alemã como língua de base e 

cujos vocábulos eram hebraicos e aramaicos. Porém, com o projeto de construção de 

identidade nacional territorial, o hebraico sofreu transformações a fim de que este se 

transformasse numa língua unificada de um Estado Nacional. Para a homogeneização da 

língua em busca da construção de uma identidade israelense, optou-se pelo hebraico de 

acento “sefardita”, e o iídiche e o hebraico com sotaque árabe sofreram restrições 

(Amâncio, 2012).  

As estratégias exercidas pelo projeto de construção nacional para inviabilizar a 

pluralidade de sotaques e recalcar as origens das diversas variações do hebraico controlam 

a forma da língua em diversas esferas do cotidiano em Israel. Amâncio (2012) nota que 

locutores de rádio em Israel só podem e devem ser falantes do hebraico sefardita – trata-

se de uma tentativa de treinar a escuta do povo para educar a sua fala. Mas, por outro 

lado, Amâncio encontra escritores que reportam seu mal-estar devido ao confronto entre 

as diferentes variações do hebraico. Esses escritores remexem, via literatura, no depósito 

dos sotaques soterrados. 

É o caso do livro de contos de Behar, citado por Amâncio (2012), que retrata o 

conflito do escritor entre a língua de seus antepassados do lado materno - um hebraico 

com sotaque árabe, e a língua dos seus antepassados paternos - o hebraico sefardita, que 

se transformou no hebraico da identidade nacional. No título do livro, Behar mistura o 

árabe e o hebraico de um jeito inusitado: ele escreve o título em árabe com caracteres 

hebraicos. E a frase que se lê em árabe com o suporte da letra hebraica é Ana min al-

iahud, cuja tradução seria “Eu sou dos judeus”: 

 
Naquele tempo minha língua se transformou, e ao chegar o início do mês Tamuz, instalou-

se na minha boca, fundo da garganta, mais fundo do que a garganta, o sotaque árabe. 

Assim que quando eu estava no meio da caminhada pela rua voltou-me o sotaque árabe 

do vovô Anuar, que descanse em paz, e como tentei tirá-lo de dentro de mim e jogá-lo 

numa das latas de lixo públicas, isso eu não consegui. Tentei tentei suavizar o áin suavizar 

o áin como mamãe fez isso na infância dela diante dos professores e o sotaque do resto 

dos estudantes, mas os passantes me colocaram no meu lugar, tentei suavizar o her e fazer 

desta letra um chaf, tentei afastar o tsad de sâmech, tentei sair deste quf iraquiano e de 

nada valeu o esforço. Os policiais começaram a passar na minha frente nas ruas de 

Jerusalém com agressividade, começaram a me apontar e apontar minha barba negra com 

dedos ameaçadores, começaram a cochichar entre eles nos rádios, começaram a me parar 

e exigir meu nome e identidade. E eu na frente de qualquer policial passando na rua tinha 

de interromper minha caminhada e sacar a minha cédula de identidade e apontar o trecho 

da nacionalidade e dizer a eles, como se eu guardasse um segredo que me livraria de uma 

grande culpa: “Ana min al-iahud, ana min al-iahud” (Behar, 2008 citado por Amâncio, 

2012, p. 322). 

 

Cremos que a nossa hipótese fica um pouco mais palpável se for reapresentada 

agora. As vozes em árabe e em hebraico, ao soarem juntas, podem ter rememorado um 

tempo onde as duas línguas podiam formar uma outra língua sem que isso se 

transformasse em culpa. Elas podem rememorar um tempo em que um judeu podia ser 
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árabe (e falante das duas línguas) e um árabe podia ser judeu (e falante das duas línguas) 

sem que isso formasse uma carga de culpa que só poderia ser eximida com os enunciados: 

“Eu sou dos judeus” ou, caso o relato se desse do lado libanês, “Eu sou dos árabes”.  

 As línguas árabe e hebraica apresentam semelhanças estruturais e sonoras. O 

hebraico escrito surgiu antes do árabe, servindo de influência linguística para ele. O árabe, 

por sua vez, influenciou a pronúncia do hebraico quando este retomou o estatuto de 

idioma falado. Um exemplo da aproximação sonora é o enunciado “Meu nome é”, que 

em árabe se diz “ismee” e, em hebraico, “shmee” (EHow Brasil, n. d.). Resgatada a 

história de familiaridade entre as duas línguas, resta agora acompanharmos mais um passo 

de desenvolvimento do estudo da voz: como esse saber pôde inaugurar uma outra forma 

de relação com o Outro. 

• Uma nova forma de relação com o Outro 

“A pulsão invocante tem seu ponto de partida na 

orelha que tenta entender, escutar algo que ainda não 

foi emitido. É um chamado à enunciação, à palavra” 

(tradução livre) (Hassoun, 1994/1996, p. 78). 

 

Por se tratar de um objeto da pulsão invocante, a voz, elemento que sustentou a 

passagem dos significantes na língua hebraica para dentro do Líbano, não apenas colocou 

o sujeito em contato com a familiaridade entre as duas línguas, como também teve a 

eficácia de comunicar o sujeito uma novidade: que a voz em hebraico, que fala na língua 

de um povo, não se restringe ao Estado político de Israel. Sua escuta enquanto a voz de 

um povo estabeleceu uma conexão entre o sujeito e o Outro na qual era sabido que do 

outro lado da fronteira os sujeitos escutavam à mesma voz. Ao partilhar da escuta da 

mesma voz, os limites postos à comunicação entre os sujeitos dos dois lados da fronteira 

foram abalados e inauguraram a possibilidade de uma outra relação. Dedicamos este 

espaço para o estudo das características da pulsão invocante que promovem novos modos 

de relação com a alteridade. 

A voz foi considerada por Lacan como a pulsão mais próxima da experiência 

inconsciente (Porge, 2014). Segundo Porge, em francês, a palavra pulsion, que traduz 

trieb, vem de pousser, impulsionar. A partir da palavra pousser ele destaca como a ênfase 

está posta mais no impulso do que na fixidez de um objetivo (but). Se a tradução em 
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francês permitiu a Lacan destacar o impulso da pulsão em detrimento do objetivo, a 

tradução em inglês permitiu ao psicanalista formular uma montagem topológica da 

pulsão. O but, objetivo, é ziel em alemão. Em inglês, a palavra Ziel pode ter dois sentidos: 

Aim – trajeto, visada; Goal – atingimento do golpe. A partir desses dois sentidos para a 

palavra Ziel, Lacan constata que o alvo de satisfação da pulsão é o trajeto. Esse trajeto 

parte da zona erógena e a ela retorna: “o but é o trajeto, como o Tao, que é “ao mesmo 

tempo o caminho a percorrer e o fim do percurso, o método e a consecução” (Porge, 2014, 

p. 83 citado por Barthes, op. Cit., p. 26). 

 Lacan atribuiu essa montagem topológica às quatro pulsões: oral, anal, 

escópica e vocal. Nessa montagem encontram-se os três tempos da pulsão, que são 

traduzidos em formas gramaticais: ativa, passiva e reflexiva. No caso da pulsão oral, por 

exemplo, esses três tempos seriam: comer, ser comido, fazer-se comer. Essa montagem 

compartilhada pelas quatro pulsões recebe, no caso da pulsão invocante, uma diferença. 

O terceiro tempo do trajeto da pulsão invocante – “fazer-se ouvir” - indica que o trajeto-

alvo da pulsão não retorna para o sujeito, mas para o Outro. Ao expor essa particularidade 

da pulsão invocante, Porge (2014) salienta que essa pulsão não convoca um orifício 

(como a boca na pulsão oral ou o ânus na pulsão anal), mas sim dois: a boca para falar e 

a orelha para escutar, o que marca sua posição sempre entre-dois: entre o ouvir e o falar, 

entre a boca e a orelha.  

O caminho que se imiscui com o fim do percurso, ao envolver não um, mas dois 

orifícios, promove uma comunicação na qual não se sabe mais delimitar o que é o campo 

do sujeito e o que é o campo do Outro. A abertura ao Outro pela voz tem direta relação 

com o fato de ela estar articulada a dois orifícios, como já mencionamos. Seu dispositivo 

envolve um emissor – laringe, um receptor – conduto auditivo, e um lugar terceiro – 

terceiro ouvido. Para Didier-Weill (1999) isso faz com que o dispositivo da pulsão 

invocante se oponha radicalmente à estrutura narcísica. No percurso pulsional descrito 

por Porge (2014), as pulsões realizam um trajeto que parte do orifício e a ele retornam. 

Por exemplo, a pulsão anal está organizada em torno de um esfíncter que é ao mesmo 

tempo emissor e receptor e no caso da pulsão oral “a imagem da boca beijando a si mesma 

simboliza perfeitamente essa realização sexual narcísica a que pode pretender a pulsão 
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oral9” (Didier-Weill, 1999, p. 134). 

 Ao contrário do que acontece na pulsão oral e anal, a pulsão invocante faz um 

percurso que parte de um orifício e precisa, necessariamente, passar por outro. 

Diferentemente da boca que pode se beijar por ser emissora e receptora, a voz inclui uma 

passagem entre a boca e o ouvido – seja essa passagem entre a boca e o ouvido do sujeito, 

seja ela entre a boca de um sujeito que fala e o ouvido de um outro que escuta. De qualquer 

forma, a voz se opõe à estrutura narcísica por não poder prescindir de um circuito que 

envolva um Outro. No tratamento da necessidade política e social contemporânea de 

delinear limites no contato com a alteridade, a voz situa-se como objeto pulsional que 

coloca Um e Outro em relação. 

3 – O espaço 

• A relação entre o sujeito e o espaço 

No tópico anterior, o espanto experimentado na escuta da voz em hebraico no 

Líbano desembocou na estranha familiaridade da língua hebraica. Essa voz que apareceu 

fora do lugar esperado também provocou estranheza na relação que o sujeito estabelece 

com o espaço ao seu redor. Foi sobre esse estranhamento que nos debruçamos no capítulo 

do espaço. A partir dele, pudemos abordar o efeito que o atravessamento da fronteira pela 

voz em hebraico provocou na estrutura psíquica e espacial. O respaldo teórico para essas 

investigações foi encontrado na forma como Reik e Mieli compreendem a relação entre 

o sujeito e o espaço, que foram articuladas aos achados freudianos sobre o inquietante. 

Reik utiliza os deslocamentos pelo espaço para pensar a psicanálise. O 

psicanalista propôs uma concepção do fazer psicanalítico comparada a uma viagem, na 

qual ele buscou distinguir radicalmente o fazer psicanalítico de qualquer concepção de 

ciência em que o pesquisador é suposto saber exatamente o caminho a trilhar e, por vezes, 

inclusive o que irá encontrar. Para ele, é fundamental que o psicanalista esteja disposto a 

lidar com o desconhecido, com a falta de um itinerário preestabelecido, pois não 

dispomos de saber total sobre o inconsciente. Não há, nas palavras de Reik, uma 

“geografia do desconhecido” (1936/2014, p. 91) a partir da qual possamos mapear o 

nosso trabalho. 

                                                      
9 Este exemplo é oferecido por Lacan no seminário “Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise” 

(Lacan, 1964/2008).  
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Porque trabalhamos principalmente num território desconhecido. Nessas jornadas nós 

certamente dependemos do acaso, nós carecemos da “fundação segura da lucidez 

analítica”. Mas eu não acredito que uma exploração tenha garantia de sucesso, se um 

itinerário exato é posto em prática numa terra que é desconhecida. Não há geografia do 

desconhecido (tradução livre) (Reik, 1936/2014, p. 91). 

Reik (1936/2014) aposta que o ofício do psicanalista exige a abertura para se 

arriscar por veredas um tanto desconhecidas e deixar-se espantar por aquilo que ele se 

depara nessa caminhada. No caminho do desconhecido, o achado espantoso, o acaso do 

qual dependemos, pode ser, muitas vezes, o encontro com o inquietante. Esta suposição 

encontra sustentação no estudo de Freud sobre o inquietante. Nos extratos de significados 

para a palavra unheimlich oferecidos pelo psicanalista, notamos que, em latim, o 

sentimento inquietante é associado a um local: “um local unheimlich – locus suspectus” 

(Georges, 1898, citado por Freud, 1919/2010d, p. 332). Em sua revisão bibliográfica, 

Freud cita Jentsch, autor da literatura médico-psicológica, que propôs que sentimos o 

inquietante quando estamos desarvorados: “Quanto melhor a pessoa se orienta em seu 

ambiente, mais dificilmente terá a impressão de algo inquietante nas coisas e eventos 

dele” (Freud, 1919/2010d, p. 332). 

 Mieli se dedicou ao estudo do modo como os sujeitos se orientam no 

espaço.  Segundo ela (2016), a relação do sujeito com o mundo é construída a partir de 

experiências cotidianas, se apresenta como uma relação libidinizada, “mediada pela 

relação significante a partir da qual o sujeito aborda o mundo” (Mieli, 2016, p. 11). Para 

a autora, a relação que a psicanálise promove entre o sujeito e o mundo destoa da 

concepção filosófica que divide o mundo entre res cogitans e res extensa e que atribui ao 

sujeito o lugar de observador sem mediação do mundo.  

Se a apropriação do espaço corresponde ao modo pelo qual o sujeito se orienta na 

estrutura significante, a extensão do campo subjetivo é então extensão pulsional. O lugar 

é, por natureza, libidinizado: até onde alcançar a percepção das coisas que nos rodeiam, 

por onde se estender o olhar, onde silêncio e som forem percebidos, por onde nos levar o 

passo ou o movimento ou o pensamento ou o devaneio, nosso mundo é sempre libidinal 

(Mieli, 2016, p. 65). 

A orientação espacial subjetiva do sujeito era uma que não considerava o alcance 

da voz em hebraico no Líbano a não ser que pelos modos como ela comumente aparece: 

tendo como remetente o exército de Israel. A voz em hebraico vinda da interferência na 

rádio abalou essa orientação espacial. Desarvorado nesse espaço que por vezes lhe é 

familiar, por vezes estranho, o sujeito viveu a entrada dessa voz no Líbano como 

inquietante. E qual foi o efeito que a inquietação na escuta da voz em hebraico teve na 
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cena do sujeito da experiência? Quando a voz em hebraico atravessou a fronteira, ela 

alterou a cena do sujeito e o levou a acessar uma outra dimensão da cena: 

Mas se o mundo adquire coordenadas espaciais é porque o chamado proveniente do 

campo do Outro incluiu a escuta no universo do audível. A voz é instrumento da 

dimensionalidade espacial; ela emerge de um aqui para se estender e voltar ao corpo, à 

audição, após ter percorrido o volume em redor. Da alteridade ela retorna ao sujeito, 

conferindo uma dimensão ao meio (Mieli, 2016, p. 79). 

A voz em hebraico, ao alcançar o Líbano, forçou o sujeito a elaborar uma extensão 

de sua cena. A sua cena antes se limitava à cerca, mas ela teve que se estender ao ponto 

de emergência da voz em hebraico. O que estava “fora” da cena, o outro lado do terreno, 

o para além da cerca, teve de ser reconhecido como um “dentro” da cena. O sujeito se viu 

levado a incluir a alteridade na sua cena do mundo e isso revelou uma característica da 

orientação espacial que não fora antes percebida pelo sujeito, uma que articulou uma outra 

forma de relação com o, até então, exterior.   

• Uma outra organização espacial 

A fim de explorarmos essa outra forma de orientação espacial, recorremos ao 

estudo da geometria topológica, mais especificamente, à figura topológica tórica. O toro 

serviu como suporte a partir do qual pudemos acompanhar a mudança de estrutura 

espacial subjetiva que, pela entrada da voz em hebraico no Líbano, trouxe o exterior para 

o interior, estendendo a cena do sujeito. Diferentemente da geometria euclidiana, na qual 

o espaço é organizado por um limite que o separa em esferas “interna” e “externa”, na 

geometria topológica, as estruturas são organizadas a partir de pontos. Nelas, as formas e 

os tamanhos não cumprem função, é a relação entre os pontos que determina se as 

superfícies são idênticas ou não, e a transformação de uma estrutura se dá a partir de 

cortes que alteram a relação entre os pontos (Eidelsztein, 2017). 

As superfícies topológicas interessaram Lacan porque a partir da organização 

entre pontos e da transformação de estruturas por meio de cortes, ele pôde pensar a 

estrutura do sujeito e as operações de cortes que devem ser produzidas numa análise 

(Lacan, 1972/2003). Para ele, o inconsciente está na ponta da língua e não nas 

profundezas da alma. Isso é percebido cotidianamente nos lapsos do inconsciente que se 

mostram na superfície – na troca de um nome, num chiste, num esquecimento 

(Fingermann, 2015). A topologia, por conta de sua organização entre pontos e por não 

apresentar limite entre esferas, permite que existam estruturas não-orientáveis (onde não 
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haja interno e externo). Essas superfícies são, para Lacan, a própria estrutura psíquica. 

Nela, o inconsciente não se encontra nas profundezas e separado do consciente por um 

limite, mas sim na superfície e em constante comunicação com o consciente.  

O toro é equivalente a uma esfera, com a diferença de contar com um furo, que é 

seu centro vazio. As figuras que melhor se assemelham ao toro são a bóia e o pneu 

(Granon-Lafont, 1990). Ele é, a princípio, uma superfície orientável e, pelo corte em sua 

estrutura, é possível formalizar seu reviramento, no qual o exterior passa ao interior e 

vice-versa.  

Figura 3 – Toro – voltas da demanda e do desejo 

 

Fonte: Lacan (1961-1962/2003, p. 266). 

O toro é criado pelas voltas repetitivas da demanda, que se fecham dando forma a 

uma circunferência. Lacan representou a demanda com um D maiúsculo e o desejo com 

um d minúsculo. Segundo Dias (2018), essas notações são a forma pela qual Lacan 

salienta que o que vigora no ser falante com mais intensidade é a demanda, representada 

pelo D maiúsculo. Já o desejo, que o sujeito só apreende por meio do Outro, é 

representado pelo d minúsculo. O sujeito, que renova sua demanda constantemente e 

repete sua diferença, sua unicidade, produz, a partir das voltas da demanda, uma volta 

completa no círculo pleno do toro – o círculo pleno é esse onde passam as voltas da 

demanda (Lacan, 1961-1962/2003). Mas esse toro tem, além de um círculo pleno, um 

círculo vazio, que é esse furo do toro. É em relação ao círculo vazio que Lacan identificou 

o erro de conta do sujeito: “Ainda que ele tenha dado só uma volta, ele simplesmente deu 

duas, a saber: a volta do círculo pleno do toro e ao mesmo tempo a volta do círculo vazio” 

(Lacan, 1961-1962/2003, p. 188). A volta em torno do círculo vazio é a volta do desejo, 
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que o sujeito não sabe ter feito, uma vez que o sujeito constitui o desejo no caminho da 

demanda.  

Dissemos que as transformações das estruturas topológicas acontecem a partir de 

cortes. O toro foi utilizado por Lacan no seminário “A identificação”, em que este tentava 

explicar como é possível algo exterior passar ao interior. O que o reviramento do toro 

produz é exatamente essa passagem do exterior ao interior. A partir de um corte na 

superfície do toro, pode-se fazer passar o interior ao exterior e vice-versa. “Revira-se o 

toro como se faz com uma luva, ou melhor, com um poncho forrado. No final do processo 

é o forro que está no exterior. Vemos, então, que o espaço do furo central vai se tornar 

espaço interno” (Granon-Lafont, 1990, p. 55). Esse corte produz, assim, uma “supressão 

de fronteira” (Granon-Lafont, 1990, p. 56).  

Figura 4 – Reviramento do toro 

             

      Fonte: Granon-Lafont (1990, p. 52). 

O toro, que antes delimitava interior e exterior, a partir de seu reviramento, produz 

a transformação do interior em exterior e vice-versa. O reviramento do toro demonstra a 

supressão da fronteira provocada pela escuta da voz em hebraico no espaço libanês. Ela 

operou como elemento que modificou a estrutura expondo a comunicação entre interior 

e exterior. A nova estrutura não articulou apenas interior com exterior como, também, o 

sujeito com a alteridade. O que ao sujeito pareceu uma inclusão forçada da alteridade na 

sua cena do mundo é, para a psicanálise, algo estrutural e localizável no toro. 

No reviramento do toro, o exterior torna-se interior e ocupa o lugar de círculo 

vazio e central do sujeito. Pensamos que a entrada da voz em hebraico no Líbano trouxe 
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o outro lado da cerca para o interior. A voz que fala na língua hebraica passou a ocupar 

esse lugar interior ao sujeito e o fez notar uma identificação que não era prevista por ele. 

Se seguimos por essa linha de raciocínio, vemos que a escuta da voz em hebraico 

modificou a estrutura espacial do sujeito. O estudo da entrada da voz em hebraico como 

um reviramento do toro teve como intenção transmitir que, por mais que as fronteiras 

físicas e políticas tenham o intuito de preservar a sua impermeabilidade, é possível 

conceber transformações nas orientações espaciais subjetivas que inaugurem novos 

modos de se valer da fronteira física ou política, o que apostamos poder acarretar uma 

nova forma de relação com a alteridade na qual ela seja vista como também interna e cujo 

contato é não só possível, como também enriquecedor para a vida psíquica.  

 

Considerações finais 

As análises desenvolvidas ao longo do trabalho apontaram como a exploração do 

desconhecido produz a descoberta de si: o sujeito da experiência, invocado pela voz do 

Outro, iniciou uma viagem pela língua do Outro, pela história do Outro e, nessa travessia 

pelo Outro, descobriu parte da história de si. A escavação pelo Outro ofereceu elementos 

que reconstruíram uma história na qual foi possível descolar a voz em hebraico do 

exército de Israel, acessá-la enquanto a voz de um povo e conceber uma outra forma de 

relação com ela. A experiência de escuta da voz em hebraico mostrou que as formas 

subjetivas de lidar com as fronteiras podem produzir encontros com a alteridade mesmo 

onde territorialmente há limite. Esperamos que os desenvolvimentos deste estudo, que 

enveredaram pela alteridade constitutiva, pela espacialidade contínua e pelo 

desvelamento da familiaridade com a estrangeiridade possam indicar a possibilidade de 

laços com a alteridade que não sejam pautados pela segregação, pela barreira e pelo 

limite. 
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