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“A angústia é a vertigem da liberdade”

Sören Kierkegaard, ao formular a sentença, nos aponta o dilema que se põe diante dos 
olhos do ser humano, extremamente retumbante na adolescência: o que fazer com a 
liberdade?

Diante do abismo, a imensidão do vazio chama para seus braços aquele que o contem-
pla. Fascina. O prazer que promete é indizível. Incomensurável. Na linha divisória 
entre o chão que se pisa e o vão que se oferece, há o solo. Não é uma promessa. É rea-
lidade que se abre à criação, onde pode haver prazer incomensurável. Indizível. Sobre-
vém a vertigem. Ficar ou pular? 

O que em nós a angústia edípica, a angústia narcísica fazem da liberdade?
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Rien a changé, alors tout est different.1

I.

O MITO (muqos – conto) é a principal e primeva ferramenta para a es-
truturação e desenvolvimento de nossa consciência individual e coletiva. Eis 
uma tarefa árdua e penosa! Não se faz com flores, mas com fúria, às vezes, lá-
grimas. Murray Stein afirma que “a principal característica do mito é a de nos 
levar a reflexões psicológicas mais profundas, que, de outro modo, não seriam 
possíveis”.2

É um poeta que conta – e canta – a primeira “estória” do ser humano. E ela 
se faz conto. Ele, o mito, não dá respostas, mas fia a tessitura da humanidade 
com a linha das épocas, para que o homem não fique nu diante da inermidade 
com que adentra a existência sem ancoragem alguma. Expulso e prematuro, é 
jogado no mundo de mãos vazias, como mistério e angústia, cuja intrusão tem 
o travo do aniquilamento. Mas, como no vaso de Pandora, fica à escuta dos 
ecos do fundo dos tempos, com vislumbre de miragens e, sobretudo, com a 
inebriante descoberta de que pode sonhar.

“Comerás o pão com o suor3 de teu rosto”, se foi anátema, alude à força 
que herda como instrumento de criação, neste aspecto, igualando o homem ao 
Criador. Ex-pulso, ganha a pulsão. De natureza biológica, é uma força cujo 
destino é a supressão dos estados de tensão. Como tal, não há no psiquismo 
lugar para ela, por ser orgânica, mas vai estar ali, no campo consciente ou in-
consciente, pela apresentação, resultando no processo que preside no sujeito a 
eleição de seus objetos de desejo.

É legítimo pensar que, em um aquém da pulsão, embosca uma falta, o que 
necessariamente postula um cheio que a anteceda. Que cheio é esse?

Dois mitos, fundamentais para a teoria psicanalítica, habitam, em todos os 
tempos, a poesia, a literatura, as artes, a sociologia e, para nós, de maneira espe-
cial, o nosso estudo. Como lê-los? Um analista, pela natureza do foco e fito, com 
a informalidade que não vige na academia, se oferece a todos os “artífices” e 

¹ Nada mudou, então tudo é diferente.
² Murray Stein, Narcissus – Rev. Spring, N.Y, 1976.
³ Suor = trabalho, criação.
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“artesãos” para inspeção privilegiada do que se quer ver, com acurada liberdade. 
Em 1923, o Mestre da Psicanálise insistiu na indissociabilidade entre tratamento 
e pesquisa. Diante da proposta de um exame nos “primórdios da vida psíquica”, 
o uno inaugural, o que foi cheio antes de se tornar vazio, ofereceu-se para nossa 
leitura, cuja pretensão foi tão somente investigar, nos mitos escolhidos, sem ne-
nhum reducionismo, se algo havia que aludisse a um todo primitivo, com refle-
xos ao longo da viagem humana. Em última instância, importa-nos a clínica, 
para onde se quer levar o produto final da arte e do ofício.

II.

ÉDIPO está presente na história desde muito cedo. O canto XI da Odis-
séia de Homero reza que ele, “apesar de tantos sofrimentos por funestos desíg-
nios dos deuses, continua a reinar sobre os Cadmeus, na muito amada Tebas”. 

São muitos os mitos de origem que, pela semelhança, postulam a hipótese 
de uma fonte comum. Trazidos para nosso trabalho, foram Édipo, na versão de 
Sófocles, e Narciso como se lê, em Ovídio. Sabe-se que uma versão só “não faz 
verão”. Há que se harmonizarem todas as narrativas possíveis, como o arqueó-
logo diante de cacos, juntando-os para tentar formar um desenho, pois ele-
mentos preciosos podem estar em uma frase ou palavra de outro cancioneiro 
ou escritor. Não foi o propósito varrer tudo. Assim, Homero, Higino, Ésquilo, 
Eurípides e outros ficaram do lado de fora. Igualmente, vencendo inibições, 
convidam-se todos à palavra, pois podem surgir revelações pertinentes e ricas, 
incluindo contestações. O rio é o mesmo, mas sua água, não, estando todos 
convocados a molhar os pés.

Oidipos, Aquele-que-tem-os-dois-pés-inchados,4 rei na Cadmeia, é um 
dos esteios da Psicanálise. Sendo o mito fonte que não seca, é fácil imaginar o 
quanto se pode beber ali. O primeiro hausto são as palavras de Jocasta: “Qual 

⁴ Oi = inchado, di = dois, pos = pés. 
Eis o diálogo de Édipo com o mensageiro:
- Naquele dia, meu filho, fui teu salvador.
- De que desgraça eu era vítima, quando me recolheste?
- Teus calcanhares poderiam testemunhá-lo.
- Ai de mim! Para que relembrar tão antiga ignomínia?
- Fui eu quem soltou os ferros que atravessavam teus pés.
Sófocles, Édipo Rei.
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mortal em sonhos não desejou sua mãe no leito? Quem despreza esses terrores, 
facilmente suporta a vida”. Mas, que desejo é este? Escolhemos pensar em des-
nascimento como esforço de retorno ao uno primitivo, paraíso perdido, agora 
só possível no sonho. Há aqui que se deixar claro que, em termos freudianos, 
estamos elucubrando sobre fenômenos da fase pré-edípica, embora nosso per-
sonagem seja o próprio Édipo.

O uróboro5 dá um desenho metafórico do que representou a caminhada de 
Édipo para o retorno ao nirvana, “ninho antigo, [...] primeiro e virginal abrigo”.

 TEBAS

   CITERON ESFINGE
                                        
                   
 CORINTO

A função simbólica é mediação pela qual uma sensação se investe de um 
sentido. Promove uma organização entre o sujeito e o mundo real que aos 
poucos alcança a distinção entre interior e exterior. Funciona como lenitivo 
para a dor inerente ao ex-istir. É o que se espera e geralmente acontece. Pelo 
NÃO, pela interdição do incesto, passa-se do estado de natureza para o estado 
de cultura. Incesto6 pode ser traduzido literalmente por recusa da castração, 
portanto insistente loucura para o retorno aos primórdios, renitente resistên-
cia para entrar no mundo, incomensurável esforço para in-ex-istir. Mesmo 
aceitando o NÃO ao retorno, o homem não perde a nostalgia, fica com o traço, 
rastro da unidade perdida. Ademais, continuamos convencidos de que, na 
atividade clínica, o que discutimos tem assento cativo, se levarmos em conta as 
infindáveis manifestações de completude que se buscam por pensamentos, pa-
lavras e atos, como o atesta a ululante ânsia que campeia o contemporâneo.

A angústia de castração é suprapessoal. Um arquétipo, herança filogené-
tica, presente no psiquismo, interferindo no jogo fantasmático do indivíduo. A 
aceitação se dá pelo assujeitamento às regras da cultura, às suas interdições e 
prescrições. Não obstante, uma memória sem lembrança está presente todo o 

5 Uróboro é a mandala perfeita, símbolo da unidade e infinitude.
6 Incesto, vem do latim: in (não) castrare (cortar) – O incesto é a não-castração.
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tempo, evocando um lugar onde “tudo é ordem e beleza, luxo, calma e volúpia”.7 
Surge, na psique, uma atividade alucinatória, cujo escopo é a completude, a 
negação da falta, puro princípio do prazer. Serve para apaziguar a criança, 
ameaçada pelas insuportáveis angústias da expulsão. Então, reflui. Recua. Re-
gride. É um dos fantasmas do originário, no-lo dirá Freud, o da vida intrauteri-
na. É aí que ela quer estar ou, até mesmo, ser.

Ao sonho alucinatório segue-se o sonho simbólico que se expressa pela 
linguagem, que inclui o imaginário e o real. É a negação do desnascimento, 
aceitação do dom de nascer.

Na Cadmeia, a família real tem uma vida atormentada. Cadmo é amal-
diçoado. Lábdaco é coxo, Laio é torto, Édipo tem os pés inchados. Saber que ia 
morrer pelas mãos do próprio filho, leva o neto de Cadmo a se antecipar ao as-
sassino, tramando o filicídio. A jovem e bela rainha adere ao plano do marido. 
Curiosamente, o rei não mata o menino, deixando a tarefa à mãe. Jocasta tam-
bém não o faz. Opta pelo exílio de Édipo. Talvez se tenha apiedado do filho, ao 
dá-lo a um pastor para jogá-lo no vale do Citeron. Tanto é verdade que o homem 
do campo também não mata a criança, devolve-a à raiz, pendurando-a na árvore 
(mãe) do desfiladeiro. Em outro momento, já esposa do próprio filho, perce-
bendo a desmesura da aflição de Édipo, diz-lhe que desejar “possuir a mãe” é um 
universal no coração dos mortais. E mais, garante-lhe que aquele que “despreza 
esses terrores, facilmente suporta a vida”. 8 Platão conhece os caprichos da alma e 
nos brinda com Sócrates falando a Adimanto sobre o onírico, onde o filósofo 
alude aos sonhos recorrentes de o homem querer “unir-se à própria mãe”. 9

Religiões, crenças, contos de fada, sistemas filosóficos pela promessa, jurando 
certezas, acenando para ressurreição, reencarnação – segunda chance –, transmig-
ração, comungam com a ilusão de Édipo de voltar ao nirvana, ao céu, ao paraíso, 
onde não há lugar para morte e nem acontece a dor, por toda a eternidade.

Historicamente, os mitos visavam uma ordenação na comunidade humana 
com seus ensinamentos, sobretudo para coibir descomedimentos. O parricídio, 
o infanticídio, o incesto estão nos propósitos da tragédia de Sófocles, Édipo Rei. 

7 Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 
  Luxe, calme e volupté. Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal. 
8 O verbo que Paul Ricouer usa em Da Interpretação é desprezar. Compõe-se, no latim, de = de 
cima e spectare = olhar. Para demonstrar desprezo, há em português várias expressões que car-
reiam olhar de cima ou postar-se acima, além de, sem palavras, o movimento de cabeça e olhos 
falar por si mesmo da indiferença por algo ou por alguém.
9 A República, Platão, Obras completas.
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É pela “inesgotabilidade” da peça, permitindo sempre uma educada intrusão, 
que nos arriscamos a pensar o mito tebano nas fímbrias dos primórdios da vida 
psíquica, na alvorada do sussurro primal. Nascer ou desnascer, eis a questão!

III.

FREUD, em 1897, lançou mão de Édipo como suporte para a construção 
de sua teoria. Isto se deu em cartas (70 e 71) a Fliess. Em Hamlet, de Shakes-
peare, e na trama de parricídio dos Irmãos Karamazov, de Dostoievski, visi-
tou as releituras do mito de Tebas, através destes dois monumentos da literatu-
ra universal. Então, fez também sua reconstrução do Édipo. Usou-o na formu-
lação da Pulsão de Morte e desenvolveu mais ainda o tema em um único artigo 
específico, em 1924, que se chamou Dissolução do Complexo de Édipo. Em 
A Interpretação de Sonhos, pululam os edípicos, o que reforça a tese de que a 
legenda do Rei de Tebas paira sobre o inconsciente individual e coletivo. Os 
estudos psicanalíticos ora falam do Édipo como descoberta, ora como inven-
ção de Freud. Descoberta ou invenção, não importa, é riquíssimo material de 
estudo em torno do engendramento do eu. Nuclear para a teoria freudiana, é 
na cena edípica que se dá a constituição do sujeito. É decisivo para a produção 
da sexuação, diferenciação dos sexos e entendimento da angústia de castração.

O mal-estar da condição humana não tem cura, mas pode ser suportado, 
se olhado de cima. Ocorre que a insatisfação por que passa o mundo apresen-
ta-se atípica pela velocidade com que desponta e pela ausência de focos espe-
cíficos, fazendo-nos crer que ela é generalizada. Acentua o mal-estar de nascen-
ça, aquele vazio que existe no nascedouro, responsável por indelével saudade. 
Há fome e sede de satisfação. Não se pode mais ficar triste, envergonhado, nem 
deprimido. Luto, nem pensar! Duas semanas bastam. “Afinal, os fármacos fo-
ram feitos para acabar com a dor!”

Findo o amor romântico, sublevada a família, o fechamento do sujeito de 
hoje, este somatório fez do mundo hodierno um universo cheio de apelos, 
oferecendo tudo a todos, em todo tempo e lugar. Não se salva um segmento. O 
acesso relativamente fácil às quimeras reacende a ânsia da obturação de uma 
cárie inobturável. Então, a ordem é protestar contra tudo e não contra algo, 
que não se sustenta, embora embosque um sentido positivo. É o império da 
lamúria.10 Entretanto, se aproximarmos o sujeito do contemporâneo ao enig-

10 Nem sempre soa interessante o recuso às raízes das palavras. Mas, apostando na pertinência, 
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ma de Édipo, não fica fora de propósito vê-lo como um sujeito que esperneia e 
sonha. Diante dele, a ESFINGE: “ou me decifras ou te devoro”. Não desacredita 
do gozo, busca-o com sofreguidão. Ele não vem, fica adiado, o que se torna 
insuportável. Se antes o superego era o herdeiro do Complexo de Édipo, agora, 
arvora-se em herdeiro do gozo a todo custo.11 Torna-se evidente que o gozo 
supremo é justo o não-gozo. Como Édipo, quer saber de quem é a culpa pela 
peste, pelo sofrimento, com uma pequena diferença, ele não sabe qual peste é, 
nem onde está.

O poeta Vicente de Carvalho, a propósito, pode ser convocado a nos reci-
tar seu feliz poema: 

VELHO TEMA

Só a leve esperança, em toda a vida,
Disfarça a pena de viver, mais nada;
Nem é mais a existência, resumida,
Que uma grande esperança malograda.

O eterno sonho da alma desterrada,
Sonho que a traz ansiosa e embevecida,
É uma hora feliz, sempre adiada
E que não chega nunca em toda a vida.

Essa felicidade que supomos,
Árvore milagrosa que sonhamos
Toda arreada de dourados pomos,

Existe, sim: mas não a alcançamos
Porque está sempre onde a pomos
E nunca a pomos onde nós estamos.     

pode ajudar na nossa reflexão. Lamúria, do latim Lemures = fantasmas, almas do outro mundo. 
Com quem fala o lamurioso? Que mistérios sonda?
11 Enjoy! Ordem, imperativo embutido na ideologia do consumo.
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IV.

NARCISO (Narkissos)1212 e Eco, cantados em afinados versos hexâmetros 
de Ovídio, lidos nas Metamorfoses, deram entrada na psicanálise como outro 
mito presente nos primórdios da vida psíquica. 

Da mesma forma, o que podemos buscar de instigante na fonte ovidiana 
para nossa clínica?

Aqui, a frase que mais nos interessa é a de Tirésias, profetizando o destino 
de Narciso: “terá vida longa se não se conhecer”.13 Há versões que adulteram o 
verso, trocando noverit (do verbo conhecer) por viderit (do verbo ver),14 o que 
não cabe, pois o verso latino se mede por pés, o hexâmetro constituído de seis, 
sendo o quinto pé obrigatoriamente um dáctilo, uma vogal longa e duas breves, 
puxando o acento, como o proparoxítono da língua portuguesa, para a antepe-
núltima sílaba, ao que o viderit não corresponde por causa das vogais longas. 
Entende-se, não obstante, perfeitamente a troca dos verbos pelo contexto do 
mito, pois a grande questão de Narciso está no olhar, na adoração da pulcra ima-
gem que vê. O reparo a que nos propomos nesta leitura, beirando ao diletantis-
mo, data vênia, é o de insistir no verbo original, noverit, pelo fato de significar 
conhecimento no duplo sentido, intelectual e sexual. E procede, pois sexo a qual-
quer preço está entranhado nas figuras de Narciso e Eco. Ao longo dos versos, 
Narciso suspira possuir-se a si mesmo, ser o objeto da própria paixão, com a re-
cusa de todo e qualquer desejo que habite fora dele, aspira por entrar em si, o que 
se pode aproximar com o que vimos acontecer com Édipo. Para não perder o 
paraíso, o que o poria face a face com o desamparo, opta pelo desnascimento. 
Narciso, jovem e belo, desejado por todos, rapazes e moças, escolhe fundir-se 
consigo mesmo, como uno, e único objeto possível, desconhecendo e negando 
existência a tudo o mais que não fosse ele. Pelo movimento centrípeto, é na redo-
ma de seu autismo que deseja aninhar-se. Assim posto, como Édipo, não corre-
ria o risco de se tornar um desapossado e despossuído. O desejo de entrar na 
mãe atinge o ápice na hipnose diante da fonte, na qual deseja mergulhar.  

Se na Cadmeia pairava sobre as cabeças uma maldição atávica, na Beócia 
o nascedouro do mais belo menino concebido não é menos trágico. O pai, o 

12 Ναρκissos, cuja raiz  ναρκη significa torpor, vindo do indo-europeu nerg = morte. 
13 Verso 348: Si se non noverit.
14 Junito de Souza Brandão assim o faz em seu precioso livro, Mitologia Grega, três volumes. 
Cf. Volume II, pág. 176.
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rio Céfiso, era temido e famoso por raptar mulheres para violentá-las em seu 
leito. Bastava pisar suas margens. Liríope, a ninfa azulada, de deslumbrante e 
incorrigível beleza, desdenhou o zelo, desafiou o horror. Arrebatada, foi vio-
lentada por Céfiso. Nesse prelúdio, nasceu Narciso. Prometia inapelavelmente 
uma coda triste. A mãe, embevecida com a beleza do filho, temendo que sub-
vertesse os céus e sublevasse os infernos, correu a Tirésias para saber a que 
estava destinada tamanha formosura. Foi então que ouviu a fatídica sentença. 
Édipo e Narciso têm um mau começo!

A primeira referência de Freud a Narciso aconteceu em 1909, em nota de 
rodapé, acrescentada ao texto de 1910, Três Ensaios sobre a Teoria da Sexua-
lidade. No mesmo ano, aparece em Leonardo da Vinci. Ambas as citações 
visam explicar a homossexualidade. Só no ano seguinte, em 1911, com o Pre-
sidente Schreber, é que o conceito de narcisismo ganha uma dimensão con-
ceitual da maior relevância, no âmago da teoria freudiana, para descrever o 
comportamento sexual, suas patologias, como um modo específico da econo-
mia libidinal. É surpreendente a constatação da pertinência do mito na atuali-
dade. Pensadores das mais variadas correntes lançam mão do conceito para 
explicar o sujeito na cultura da contemporaneidade. A importância do narci-
sismo na teoria é de tal monta que é por ele que a castração, através do comple-
xo de Édipo, introduz o sujeito na ordem simbólica.

Lacan compra a ideia do narcisismo, quando atravessa o espelho, na ge-
nial formulação que faz da criança “conversando” com o Outro, tomado como 
imagem especular. Na França, por razões óbvias, Narciso tem presença assegu-
rada e, nos Estados Unidos, o mergulho na fonte se fez especialmente com 
Hartmann, Kohut e Kernberg.

Os códigos do mitologema em questão abundam. Plotino, Conon, Pausâ-
nias, neoplatônicos, Filóstrato, São Clemente de Alexandria, além da presença 
nas artes, filosofia, literatura e pintura, principalmente.

V.
ECO15 contracena com Narciso no mito. A reflexão ganha mais força, pois 

além dos olhos existe também a voz. Além da imagem, aparece o som. Som e 
imagem se mesclam no mito, na reversibilidade de figura e fundo.

Narciso é símbolo de algo que quer permanecer em si mesmo. Eco é o 
reverso, algo que deseja permanecer no outro. Ambos se põem, então, em uma 

15 Oiκos = casa.
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relação dialética de opostos complementares. Não são dois, são o mesmo e um 
só. Em contrapartida, Eco é caverna, é, sobretudo, útero.

Nenhuma versão remexe o psicológico do mito tão fundamente como o 
faz Ovídio. Descreve e “psicanalisa” a saga. Em Narciso, introduz, para nosso 
espanto, um diagnóstico: uma inusitada forma de loucura.16 E não pára. Pega-
nos de surpresa, emprestando ao filho de Céfiso plena consciência de seu de-
sejo: ardo de paixão por mim mesmo e sinto e atiço esse fogo de meu desejo.1717 
Ademais o saber é analítico: o objeto de teu desejo não existe. Afasta-te do que 
amas e tu o farás desaparecer.1818 O Beócio não quer. O poeta registra a acrasia19 
no filho de Liríope: Compreendi; não me engana mais a minha própria ima-
gem.20 Ovídio ressalta que nem as tentativas de Eco, tirá-lo do autoerotismo em 
direção ao outro, ela mesma oferecida até como objeto de uso, use de mim (sit 
tibi copia nostri - verso 392), nem o lúcido diálogo com a própria consciência 
foram capazes de demovê-lo do desejo lúbrico e inusitado: possuir-se a si mes-
mo. Opta pela volta aos primórdios. Retorno às águas que o fizeram nascer. 
Fonte pura, cristalina, intocada! Desnascer surge como solução: A morte não 
me assusta; pois com a morte me despojo da dor.21 Do abandono, do desamparo, 
da solidão. O lago para afogar a angústia continua atual, cercado de afluentes, 
os fármacos, os tóxicos, os narcóticos, o álcool...

Usando o uróboro para o jovem hiante, como o fizemos com o tebano, 
temos:
                          RIO
         

 TIRÉSIAS                              ESPELHO-LAGO
                        

ECO

16 Verso 350: novitasque furoris.
17 Versos 464: Uror amore mei – 466: Quod cupio mecum est.
18 Verso 433: Quod petis, est nusquam. Quod amas, avertere, perdes.
19 Se o objeto A é inequivocamente melhor do que o objeto B, dirá Platão, a escolha recai sobre 
A. B só pode ser escolhido por ignorância. Aristóteles diverge e diz que é possível a escolha de 
B, mesmo com a ciência de que A é muito melhor. A psicanálise aprofunda a questão com a 
neurose, através da qual se escolhe B, por razões conscientes ou absolutamente inconscientes.
20 Verso 463: Iste ego sum! sensi; nec me mea  fallit imago.
21 Verso 471: Nec mihi mortis gravis est, posituro morte dolores.
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VI.

SOM e IMAGEM, dois dizeres que habitam o coração do homem. Se a 
imagem refletida no espelho da água ilude a Narciso com o outro imaginado 
ao qual dá existência e concretude, o mesmo acontece com a casa,22 Eco, que 
faz de sua voz um repique enganoso ao qual ele, em seu desvario, dá concretu-
de e existência.

O espelho se ocupou de revelar a imagem. A caverna se dedicou à voz. 
Quer a imagem, quer a voz eram do outro imaginado que não passou pela 
metáfora e foi tomado como real. Portanto, tudo o que no lago reciproca com 
Narciso, como também, na caverna tudo o que ecoa aos ouvidos do jovem 
abonado pela beleza, tudo é tão somente monólogo pré-edípico, aquém da cas-
tração, enganoso gozo, que se torna treva e horror.23

Narciso consegue discernir o reflexo do real, mas não o suporta. Percebe 
que a voz que lhe chega é ressonância da sua. Nega. Prefere a ilusão que hipno-
tiza e mata. Há o narcisismo positivo, aquele que nos constitui como sujeitos 
dotados de desejo, sendo, primeiramente, voltado para nós mesmos como se-
res que merecem de nós todo o nosso apreço. É o amor objetal primário. A 
autoestima tem aí seu pouso, e os investimentos que serão feitos nos objetos 
virão dessa fonte de amor, objetos amados e não apossados. Recebe o nome de 
narcisismo primário, constituindo-se em um estado no qual, tanto o que se 
percebe como sendo o ambiente do bebê, como o que se percebe como o pró-
prio bebê, só tem uma unidade jubilosa, como ponto de partida. Parte ficará 
aninhada no ego e parte sairá na direção do mundo.

Há o narcisismo secundário, um mais-narcisismo que não aceita a dife-
rença, apropriando-se de seu entorno como um si mesmo, tornando dentro, 
como Narciso, o fora que se faz seu. É a exacerbação do olhar sobre si com a 
consequente apropriação de parte da libido dos objetos, drenada para o ego.

André Green, em 1983, publicou um livro intitulado Narcisismo de Vida, 
Narcisismo de Morte. Chamou atenção para a relação entre narcisismo e pulsão 
de morte, o que Freud não abordou, na sua obra. Propõe, no texto, chamar a 
pulsão de morte de narcisismo negativo, “um duplo sombrio de um eu unitário” 
do narcisismo positivo. Neste sentido, e toda atenção na clínica é fundamental, o 
investimento de objeto, assim como do eu, implicaria em seu duplo invertido, na 

22 Casa = caverna em que se transforma Eco.
23 As dark as hell.
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direção do retorno regressivo aos primórdios, ao ponto zero. Na clínica a mani-
festação desse recuo vai evidenciar-se por um vazio subjetivo. A tarefa não é fá-
cil, sobretudo se estivermos lidando com os assim chamados casos limite, cuja 
complexidade exige do analista uma aplicação sem limites, com a presença, os 
olhos e os ouvidos, no eco interpretativo da fala a nós endereçada. 

“Em todas as fases genéticas do indivíduo, em todos os graus de desenvolvi-
mento humano da pessoa, está presente o momento narcísico no sujeito, um an-
tes, onde deve assumir uma frustração libidinal, e um após, onde se transcende 
numa sublimação”, é o que nos diz Lacan nos Escritos. Assujeitada, dependen-
te, a criança na fusão com a mãe, desejando ser tudo, inclusive desejo do dese-
jo dela, não é um sujeito, mas, sim, uma hiância. O amor de Narciso, supondo 
possuir tudo, é amor da falta, portanto, amor da morte.

Alphonsus de Guimarães entendeu o mito e no-lo repetiu, atualizando a 
tragédia, nos singelos versos de ISMÁLIA:24

Quando Ismália enlouqueceu,
Pôs-se na torre a sonhar...
Viu uma lua no céu,
Viu outra lua no mar.
No sonho em que se perdeu,
Banhou-se toda ao luar...
Queria subir ao céu,
Queria descer ao mar.
E, no desvario seu,
Na torre pôs-se a cantar...
Estava perto do céu,
Estava longe do mar.
E como um anjo pendeu
As asas para voar...
Queria a lua do céu,
Queria a lua do mar.
As asas que Deus lhe deu
Ruflaram de par em par...
Sua alma subiu ao céu,
Seu corpo desceu ao mar.

24 Ismália, nome escolhido pelo simbolista para a poesia significaria: desejo de amor.
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VII.

A CLÍNICA do contemporâneo não tem a seu favor balizadores para re-
ferências e procedimentos, como já houve no passado. Éramos mais seguros. 
Tanto melhor, hoje, pois provoca a criatividade e convida à invenção, sobretu-
do, despindo-nos de dogmatismos, certezas, inclusive na interpretação. 

Nela estarão os adoradores do corpo, da forma e da força, do sexo sem li-
mites (sentir sem amar), do consumo, em especial do que chama a atenção, 
daquilo que provoca visibilidade, pois a geração está narcisicamente enredada 
em fios e teias, em se ver e ser vista nas telas (espelhos), em seguir e ter segui-
dores. Seria erro grosseiro demonizar os “adoradores do bezerro de ouro” da 
contemporaneidade. Se marca o corpo, quer que alguém o veja, espera sentir-
-se, tendo-o como pessoal e intransferível, suspira por um testemunho de exis-
tência. “Existo, tenho corpo não sou apenas uma sombra”. Se a nomeação se faz 
através do espetáculo,2525 se está nas siglas, logos da nova linguagem: TOC, TAG, 
TBP, TDA, TDAH, TEPT2626 etc., escondem, com certeza, um universo de infor-
mações. Além do mais, já são por si uma nomeação: “eis o que sou, tenho TOC”. 
Não haveria em todos esses movimentos um quê de saúde, no sentido de, atra-
vés das linhas cruzadas, ordenar o mundo, sentir-se com algum sentido na 
vida? Um cais onde ancorar o caos? A pergunta que nos cabe fazer é que Édipo, 
que Narciso habitaram os primórdios dessa geração, portanto de que dor estão 
falando, que gozo de fato almejam? Em algum lugar, conhecem a verdade. Eles 
é que no-la dirão! Uma das causas da maior manifestação narcísica de hoje 
pode estar na quebra do modelo familiar, falência de autoridade, no enfraque-
cimento das figuras parentais, temerosas e perdidas. 

Édipo, nascido no sofrimento, carrega uma dúvida primitiva. Fecha-se em 
um menos-ver e um menos-ouvir. Deságua no incesto. Une-se à mãe. Diante 
de seu engano, vaza os próprios olhos. Narciso, dado à luz na dor, em sua dife-
rente loucura, vê sombra e escuta ruídos, pois a imagem dos olhos é reflexo, 
reflectere, olhar para trás, e o som dos ouvidos, eco. Prende-se em um mais-ver 

25 Espetáculo, speculum = espelho. 
26 TOC = Transtorno obsessivo-compulsivo,
 TAG =Transtorno da ansiedade generalizada,
 TBP = Transtorno bipolar,
 TDA = Transtorno do déficit de atenção,
 TDAH = Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade,
 TEPT =Transtorno de estresse pos-traumático.  
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e um mais-ouvir. Desemboca no incesto intrapsíquico. Une-se a si mesmo, 
loucura nunca vista. Fenece. Transforma-se em flor. Eco se torna pedra que 
atroa. Para ambos, Édipo e Narciso, existir é sombra e treva, embora um seja 
rei e o outro estonteantemente jovem e belo. A mudança de paradigma, a ce-
gueira de Édipo que lhe dá outra visão dos terrores, ressignifica o mundo, ei-lo 
sábio! A metamorfose de Narciso e o ritual fúnebre sem o corpo transmudam 
a vida, ressignificam a existência, ei-lo flor!

O filho-marido de Jocasta aprendeu a suportar. Ao filho de Céfiso faltou sair 
do narcisismo que objetivou tudo, sombra, imagem, negando-se a suportar.

Nos consultórios se fazem presentes Édipos e Narcisos, com seus confli-
tos, querendo encontrar um caminho. Tanto é verdade que se põem lá, buscan-
do descobrir um olhar de cima como forma de suportar melhor a vida.

O que esperam de nós? 
Seria pretensioso aviar receitas. Contudo, há lugar para a especulação. 

Olhar, escutar, acolher.
Olhar ativo, escuta atenta, acolhimento genuíno à pessoa e ao discurso, eco-

ando de forma corajosa e terna o que vem do fundo do sujeito, que nos fala de dor 
e sofrimento. O setting, hoje, tem que ser outro. Importa ser desnarcissizado. O 
divã de outrora, tão obrigatório, perdeu a primazia no novo mobiliário. A transfe-
rência tem presença obrigatória. O analista mudo não mais faz sentido. Honorá-
rios e horários requerem prudente flexibilização. Os conflitos já não são vistos da 
mesma forma como se liam nos primeiros escritos, pois não ficam mais apenas na 
esfera interior do sujeito, exteriorizam-se, postulando também uma coleta mais 
objetiva e focada. Tristeza, vergonha, ansiedade, frustração devem ser recolhidas 
sem criar uma mímica eritrofóbica, por serem manifestações naturais de nossa 
emocionalidade. A pontuação do texto daquele que nos fala há de ser eco vivo e 
generoso na interlocução, em outro tom, com outro som. É o “modo desconstru-
ção” que está ativado? Jacques Derrida, filósofo desconstrutivista, esclarece a pro-
posta, dizendo “O que quer que seja pensado, dito ou escrito – não importa o quão 
claro ou coerente pareça – sempre deixa coisas não ditas, palavras por dizer”.

Ernst Lanzer continua frequentando a clínica com suas questões e dúvi-
das. O Homem dos Ratos2727 precisa entender a dúvida que se instala entre o 
amor e ódio em relação à amada. Há uma pedra no meio do caminho. Se a 
pedra lá fica, a jovem que ama pode morrer (é um desejo dele). Se tira a pedra, 
ela não correrá riscos (isto também está claro como seu desejo). Lanzer toma 

27 Homem dos Ratos, um dos cinco grandes casos clínicos de Freud.
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da pedra e a põe novamente no meio do caminho. Não decifra o enigma. Ama 
e odeia. Sente vertigem diante da liberdade. É sua angústia!

Ao fechar as portas ficará nos umbrais – quem sabe – uma tabuleta, onde 
se possa ler: “A ORDEM SIMBÓLICA ATRAVESSA, NÃO APENAS O QUE 
DIZEMOS, O QUE LEMOS, O QUE ESCREVEMOS, MAS TAMBÉM O QUE 
PENSAMOS”.

João Batista Ferreira
jb.lembi@gmail.com
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