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RESUMO  

 

PRADO, Maria do Socorro Miranda. O Mito de Eco: a dança das polaridades. 

Uma visão junguiana. 2015. 104 fl. Dissertação (Mestrado em Psicologia 

Clínica) – PUC-SP, São Paulo, 2015.  

 

 

 

A presente pesquisa buscou compreender a trajetória de Philomena, 

protagonista do filme que leva o mesmo nome, e sua relação com os aspectos 

do mito de Eco. Foi utilizado o método qualitativo, adaptando-se o modelo de 

Penafria (2009) para análise das cenas fílmicas. Após a escolha das imagens a 

serem analisadas e tendo em vista a literatura levantada, o filme foi dividido em 

três momentos que expressam as vivências de Philomena e sua correlação 

com aspectos de Eco e do relacionamento de Eco e Narciso. A análise sugere 

que Philomena, a qual se identificara unilateralmente com Eco, no início do 

filme, consegue desenvolver a polaridade oposta (Narciso), tramitando além da 

dinâmica puramente ecoísta. Os resultados ampliaram a análise do filme à 

vivência de mulheres presas nessa dinâmica, sugerindo-lhes novas 

possibilidades em sua existência.   

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Psicologia Analítica. Mito de Eco. Vivência dos opostos. 

Philomena. 
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ABSTRACT 

 

PRADO, Maria do Socorro Miranda. The Echo’s Myth: a dance of polarities. A 

Jung’s vision. 2015. 104 fl. Dissertation (Master Degree in Clinic Psychology)  –  

PUC-SP, São Paulo, 2015.  

 

 

The present research aimed at understanding the Philomena’s route, the 

protagonist of the film with the same name, and her relation with many aspects 

of Echo Myth. The applied qualitative method fit the model of Penafria (2009) 

for analyzing film scenes. After the selection of images to be evaluated and 

taking into consideration the obtained literature, the film was divided in three 

moments, which express the Philomena’s experiences and their relation with 

Echo aspects and Echo and Narcissus’s relationship. The analysis suggests 

that Philomena, who, at the beginning of the film, had a unilateral identification 

with Echo, develops an opposing polarity (Narcissus) going beyond the pure 

Echo’s dynamic. The results led to an analysis of the women’s experience stuck 

in this dynamic, suggesting them new possibilities for their live.  

 

 

 

 

Key-words: Analytical Psychology. Echo Myth. Experience of opposites. 

Philomena. 
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MEMÓRIAS 

 

 
Hoje, a noite fagueira 

Passeia derradeira e morta 
Entre campos verdejantes e floridos 

Do passado enaltecido de ternura 
E de lembrança crua 

  
  

Lá residem fronteiras eternas e visitáveis 
Da criação juvenil e caduca 

Do triste-alegre poeta 
                                                                         Que à espera duma livre ventura 

Dorme na calma do entardecer esperado 
Para assim florescer à procura... 

(Socorro do Prado) 
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INTRODUÇÃO 

 

Escrever é tentar saber aquilo  
que escreveríamos se escrevêssemos. 

Marguerite Duras (in: Escrever, 1994, p. 48). 

 

A escolha do tema o qual me proponho abordar e que me acompanha, na 

prática clínica, veio em decorrência de um comentário de Raissa Cavalcanti 

(1992, p.131): “Muito tem se escrito sobre Narciso e muito pouco sobre Eco”.  

Esse comentário me reportou a algumas histórias de pacientes que compreendi 

estarem diante da regência do mito de Eco, naquele momento de suas vidas. 

Assim, decidi estudar essa figura mitológica, como uma forma de compreendê-

las melhor: essas mulheres vivem em cidades sertanejas, onde ainda hoje 

predomina uma cultura com resquícios do coronelismo.  

 

Os mitos são temas atemporais; entendê-los é percebê-los revividos; é 

presenciar como narrativas tão antigas ainda ecoam na atualidade, 

notadamente, neste estudo da personagem Philomena.  

 

As mulheres às quais me refiro, que me inspiram nesta pesquisa, possuem 

peculiaridades, como sensibilidade, competência profissional, preparo 

educacional e cultura. São atualizadas politicamente; contudo, permanecem 

entrelaçadas em relações amorosas de submissão e repetição, nas suas 

parcerias afetivas e profissionais, sentem-se aprisionadas no seu desejo e 

expressões, não reconhecem seus valores, tampouco valorizam seus 

potenciais humanos e suas conquistas. Trazem o conflito que as mantém 

caladas, medrosas, suportando o peso que carregam, da culpa por não 

corresponderem às expectativas familiares e não aceitarem a si mesmas, 

impondo sofrimento ao seu corpo, sacrificando a sua alegria, a sua liberdade 

de expressão, enfim, a fala de suas almas...  

 

Nesta caminhada de prática clínica, tenho notado, por meio de observações do 

trabalho terapêutico, na amizade e empatia solidária com algumas dessas 

pacientes, que  papéis  os  quais elas  escolheram   exercer vêm  recheados de  

influências de pessoas que lhes serviram de espelho, como seus pais, mestres 
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e dirigentes religiosos. Tais pessoas amadas possibilitaram ecoar aquilo que, 

de alguma forma, lhes atravessou.  

 

Menin, Loureiro, Guarnieri e Moraes (2012, p. 11) afirmam: 

Uma das melhores formas de mostrarmos ao outro como ele é, talvez 
seja “ecoando” seus gestos, e de nos conhecermos, é prestar 
atenção em como os outros nos “ecoam”. Estar em relação com o 
outro é uma necessidade arquetípica, ou seja, é própria da natureza 
humana a busca pelo encontro 

 

Logo, como pesquisadora sertaneja e atuante na região em que essas 

mulheres vivem, sinto-me atravessada pelos conteúdos presentificados 

psiquicamente, nesse filme, por exemplo, a submissão, a espontaneidade, a 

falta de malícia, de sorte que me proponho buscar recursos para analisar a 

personagem Philomena, aproximando-a de Eco. Neste percurso de análise 

teórica de base junguiana, procurei refletir sobre as dinâmicas psíquicas 

internas e intersubjetivas onde aparecem as polaridades Eco-Narciso. 

 

A escolha do filme “Philomena”1 se deu em decorrência da interação entre a 

personagem principal Philomena e Martin, pois é a partir dessa relação que 

nascem os momentos mais vigorosos dessa película. 

 

A possibilidade de estudar as polaridades da personagem principal do filme 

“Philomena”, relacionando-a com Eco, poderá contribuir, a meu ver, para a 

reflexão sobre essas mulheres e, quem sabe, promover uma ampliação da 

consciência, a fim de talvez com isso iluminar alguns dos seus sofrimentos e, 

se assim for, cooperar para maior clareza sobre seus processos de 

individuação. 

 

O tema é relevante, pois este estudo poderá auxiliar as mulheres, nas 

diferentes formas de entendimento, olhares e ecos, observados e explanados 

durante a pesquisa, como também colaborar para que possam vislumbrar 

novas trilhas a serem garimpadas, no sentido de construir uma direção que 

aponte para uma necessidade de aprofundar e clarificar o processo 

autorreflexivo e, dessa forma, viabilizar para que este estudo ecoe...  

                                                           
1
 “Philomena” em aspas refere-se ao título do filme. 
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Os pontos positivos desta análise também estão na oferta de uma perspectiva, 

de um direcionamento que o profissional de psicologia analítica passa a ter, 

para melhor conduzir o seu trabalho psicoterapêutico junto às pacientes. Torna-

se possível auxiliá-las nas tentativas de esclarecimento das suas 

unilateralidades imperceptíveis até então, as quais poderão ajudá-las a 

experienciar novas e construtivas ações e emoções. Como resultado, o 

processo de individuação de analistas e analisandas é favorecido. 

 

Na pesquisa da literatura de autores citados no segundo capítulo, assim como 

dos pós-junguianos, foram encontradas muitas análises sobre o mito de Eco, 

em áreas diversificadas, que muito enriqueceram a minha forma de percebê-lo, 

por trazerem aspectos dinâmicos a retratar suas faces possíveis. 

Metaforicamente, delineiam tanto uma figura de Eco petrificada – como em 

Cavalcanti (1992), Montellano (1996), Alvarenga (2011) – quanto o aspecto 

mais sublimatio – como em Berry (2008). 

 

Os mitos, para a Psicologia Analítica, podem ser entendidos como expressões 

arquetípicas do inconsciente coletivo, que corresponde às camadas mais 

profundas e aos fundamentos estruturais da psique, comuns a todos os 

homens (JUNG [1928], 2000a § 325)2.   

 

A ponte que liga o mito à psicoterapia junguiana é a possibilidade de 

compreender o movimento da psique; nesse sentido, os mitos são 

manifestações psíquicas que representam a essência da alma e, como 

referência, nos ajudam a tentar conhecer o mistério da natureza humana. Eles 

são revelações originais da psique inconsciente, formas simbólicas pelas quais 

nos aproximamos do que a psique manifesta (JUNG [1928], 2000a §325). 

Estudar os mitos favorece a compreensão do ser humano e, portanto, de si 

mesmo. 

 

Jung ([1936] 2000c §234/251), quando discorre sobre a reflexão – inclinar-se 

para trás – afirma que a libido deixa de mover-se em direção ao objeto, 
                                                           
2
 A referência escrita deste modo informa inicialmente o ano em que o autor publicou a obra e, 

em seguida, à data de publicação do livro consultado. 
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sofrendo   uma “psiquisação” e é desviada para uma atividade endopsíquica. 

Quando alguém se deixa dominar pelo instinto de reflexão e exclui a 

necessidade de alimentação, de sexualidade, isso proporciona uma nova 

atividade, por meio de novos impulsos, pois o homem é capaz de criar coisas 

novas, tanto quanto a natureza as produz, no decurso do tempo. 

 

Assim, o autoconhecimento necessita de um autorrefletir, buscar no espelho o 

outro com quem convivemos, como também o outro em nós, que nos é 

desconhecido. É preciso dobrar-se sobre si mesmo, na busca da eterna 

questão filosófica: “quem sou eu? ” Para tanto, necessitamos do outro e do 

totalmente Outro. Não somos capazes de viver isoladamente. Não há eu sem 

tu.  

 

Logo, a reflexão é um termo que não deve ser concebido como simples ato de 

pensar, mas como uma atitude. Enfatiza Jung ([1928] 2011c, p. 64):  

 A reflexão é uma atitude de prudência da liberdade humana, face às 
necessidades das leis da natureza. Como bem o indica a palavra 
‘reflexio’, isto é, ‘inclinação para trás’, a reflexão é um ato espiritual de 
sentido contrário ao desenvolvimento natural; isto é, um deter-se, 
procurar lembrar-se do que foi visto, colocar-se em relação a um 
confronto com aquilo que acaba de ser presenciado. A reflexão, por 
conseguinte, deve ser entendida como uma tomada de consciência. 

 

Cavalcanti (1992) comenta que a conscientização por meio do 

autoconhecimento das polaridades se faz necessária para que ocorra a 

integração e a transformação. Isso pressupõe uma elaboração e aceitação do 

Outro que existe em cada um de nós, até então inaceitável. O 

autoconhecimento promove a possibilidade de um relacionamento com o outro, 

interno e externo, numa tentativa de aceitação de como esse outro é 

realmente, se possível, não distorcido pelas projeções e idealizações. 

 

Para o tema proposto, delineamos como objetivo analisar a personagem 

Philomena, do filme “Philomena”, aproximando-a do mito de Eco. Esse objetivo 

foi trabalhado segundo o método junguiano. 

 

Esta dissertação foi construída da seguinte forma: o primeiro capítulo traz, 

inicialmente, um pequeno resumo do Mito de Eco, da fonte primária de Ovídio 
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(2003). O segundo capítulo apresenta as diversas análises do Mito de Eco 

levantadas, o que evidenciará a diversidade de olhares deste e sua leitura, nas 

diferentes aéreas de conhecimento humano. No terceiro capítulo, tem-se a 

perspectiva junguiana que embasará a análise. No quarto e quinto capítulos, 

apresentaremos os objetivos e o método utilizado para esta pesquisa. O sexto 

traz os resultados da correlação entre a figura mitológica de Eco e Philomena, 

sublinhando os grupos temáticos. O sétimo capítulo contém a análise e a 

discussão dos grupos temáticos, escolhidos posteriormente, após o 

levantamento dos resultados, em conexão com a teoria já anteriormente citada. 

As considerações finais salientam as impressões e a relevância construídas 

nesta investigação.  
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1. O MITO  

 

O mito de Narciso e Eco será transcrito em anexo (p.89), numa das versões 

mais conhecidas, relatada por Ovídio (2003), que é considerado o seu mais 

antigo narrador, em Metamorfoses. Destaco aqui a apresentação do Mito de 

Eco em um pequeno resumo, com o propósito de oferecer uma aproximação 

do leitor com a narrativa, com vistas a melhor entendimento ante as análises 

feitas pelos autores, as quais serão expostas nos capítulos subsequentes. 

Esse mito encontra-se retratado artisticamente na obra de Vik Muniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Eco e Narciso, de Vik Muniz (2006) 

 

 

1.1 O Mito de Eco 

 

Eco, filha do ar e da terra, era uma ninfa muito tagarela; sua maior qualidade 

era a eloquência. Zeus pediu-lhe, então, que distraísse a ciumenta Hera, sua 

esposa, enquanto ele se ocupasse das aventuras extraconjugais. Eco assim 

fez, distraindo-a com intermináveis histórias. Ao descobrir tudo, Hera, sentindo-

se traída e humilhada, condena Eco a jamais iniciar uma conversa e a repetir 

apenas os finais de frases por ela ouvidos. 

 

Eco caminha muda e solitária. Eis que um dia vê Narciso e apaixona-se 
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imediatamente. Incapaz de se declarar, segue-o como uma sombra. Narciso 

foge; não quer o amor de ninguém. Um dia, porém, Narciso se perde e grita: 

Há alguém aqui? 

 

Eco responde: Aqui, aqui! 

Eles se encontram e Eco tenta abraçá-lo. 

Narciso diz: Prefiro morrer a lhe dar poder sobre mim. 

Eco responde: Dou-lhe poder sobre mim! 

 

Narciso vai embora e Eco, envergonhada, triste e desdenhada, refugia-se em 

grutas e recantos, para fugir à dor do seu amor rejeitado. Seu amor, no entanto, 

permanece e a consome; seu corpo torna-se tão magro que acaba por se 

evaporar, permanecendo apenas seus ossos, que, dizem, transformaram-se 

em pedra. Apenas sua voz se fez eterna. 
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2.  REVISÃO DA LITERATURA 

A escrita é o desconhecido. Antes de 
escrever não sabemos nada acerca do que 

vamos escrever. Com toda a lucidez. 
Marguerite Duras (in: Escrever, 1994, p.47). 

 

Onde Eco ecoa... 

 

Este capítulo traz o levantamento bibliográfico sobre o tema pesquisado, nas 

diversas áreas do conhecimento. Reúne artigos, monografias, dissertações e 

teses que fazem referências ao mito de Eco. Os textos serão agrupados pelas 

áreas de estudo, tais como: Comunicação, Direito, Educação, Linguagem, 

Literatura, Psiquiatria, Psicologia Social e Psicoterapia, escolhidos de acordo 

com a ênfase proeminente dada por cada autor, nas suas respectivas obras, e 

por exibirem outras tessituras de sentidos sobre o mito aqui apresentado. Vale 

ressaltar que a citação abaixo me tocou e incentivou a conduzir esta 

garimpagem, a qual me propus fazer: 

O mito de Eco revela que a pior prisão é aquela em que o ser 
humano não pode expressar o que pensa ou o que sente; é a tortura 
de conviver com seus pensamentos e sentimentos presos pelo medo 
ou pelas convenções ameaçadoras. (autor não identificado). 

 

NA COMUNICAÇÃO 

 

Lobo (2000) faz uma analogia entre o veículo de comunicação – televisão – e a 

figura mitológica de Eco. O autor afirma que a televisão, tal como Eco, foi 

condenada pelos deuses a repetir-se, monotonamente, pelo resto dos tempos, 

por ter caído na tentação da inconfidência e da tagarelice, e que isso revela o 

receio que o veículo ainda desperta, em todas as sociedades.  

 

Enfoca esse autor que, na busca desesperada de comunicar-se, a ninfa não 

correspondida chora, e a cada “ai” seu ecoam “ais” que duplicam seus 

lamentos. Eco ressoa o pranto. E, na impossibilidade da comunicação, 

sobrevém a morte. Ela, rejeitada, veio quebrar a harmonia estabelecida, a 

perfeição, e introduziu a inusitada presença do Outro.  
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NO DIREITO 

 

Santos e Zocratto (2012) propõem uma relação entre Mito e Direito, por meio 

de algumas figuras mitológicas, tais como Dafne e Eco. Comentam que a 

conquista do espaço feminino poderá ser alcançada quando a mulher assumir 

seu discurso e realizar a arte e a crítica, que culminará na construção da 

identidade feminina, escolhendo o mito de Eco para tal exemplificação. 

 

Argumentam as autoras que o mito de Eco foi selecionado com a intenção de 

verificar os atributos constitutivos do feminino e de estabelecer um elo entre a 

figura mítica e a mulher, pois Eco, em rochedo, ecoará eternamente sua voz, 

escolhendo as palavras que deseja enunciar; ela exemplifica a trajetória 

feminina que adquire voz e presença, ao marcar seu espaço e ao construir sua 

história.  

 

Em acréscimo, assinalam que a figura mitológica de Eco foi condenada por ter 

falado demais e pelo uso enganador que deu às suas conversas, quando 

distrai Hera, para entretê-la, enquanto Zeus se relacionava com outras ninfas; 

que Eco se acha privada, ao mesmo tempo, da abundância e da inciativa da 

palavra, e,  após o castigo, ela só conseguirá repetir os últimos sons ouvidos, 

sem poder comunicar desejos, inquietudes ou sinais de alerta; todavia, 

conservará a faculdade essencial da voz, de poder escolher os sons que irá 

repetir (SANTOS; ZOCRATTO, 2012). 

 

As autoras frisam que a ninfa Eco pode representar a linguagem feminina, a 

qual utiliza a totalidade dos recursos linguísticos, ao expressar sua consciência. 

Em uma linha comparativa, concluem, constatou-se que a figura mítica de Eco 

representa a imagem de uma dinâmica feminina complexa. 

 

NA EDUCAÇÃO 

 

Wachs (2006), com enfoque na prática educacional, estabelece uma relação 

com o mito. Ressalta a importância de compreender os mitos como símbolos 

estruturantes da identidade docente e de uma práxis educativa. Afirma que 
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muitos educadores projetam e estruturam o seu projeto pedagógico de forma 

explícita e articulada, sem se dar conta que carregam em si a expressão de 

alguns mitos, o que se revela inconscientemente.  

 

O autor salienta que compreender Eco implica não somente entender o que ela 

revela, mas o que está escondido no seu revelar, de sorte que a problemática, 

contudo, consiste em como desencadear o processo de resgate de vez e voz, 

como espaço libertador da “fala primeira” e não da “fala segunda”, de poder 

falar e não só de repetir.  

 

Ressalta Wachs (2006) que, às vezes, nos trabalhos solicitados pelo docente, o 

estudante fica condicionado a ecoar a fala e o pensamento do professor; nessa 

perspectiva, alguns docentes se decepcionam, quando leem trabalhos de 

estudantes que estão repletos de transcrições de livros ou que não apresentam 

uma clara argumentação pessoal do pensamento, mas não percebem que os 

estudantes fazem isso por terem se tornado ecoístas, ecoadores das falas de 

seus mestres. 

 

O autor supracitado enfatiza que também temos mestres ecoístas, aqueles 

que, após terem assimilado determinado conteúdo, ecoam constantemente o 

mesmo som; são capazes de construir um bom ensino com seus alunos, pois 

apresentam com clareza a síntese do conteúdo e dão espaço para a 

articulação autônoma do pensamento dos alunos, entretanto, não se apropriam 

do conteúdo e estão presos ao livro-texto e às suas anotações. Conclui Wachs 

(2006), por outro lado, que todo professor deveria possuir uma dose de 

ecoísmo, porque, sem essa característica, ele teria dificuldade de sistematizar 

a reflexão das outras pessoas, teria problemas de relacionamento e não 

saberia ouvir ideias alheias e acolher sugestões e críticas, logo, não teria uma 

atitude humilde e acolhedora.  

 

Amorim Neto e Rosito (2007) fazem uma comparação entre o mito, educadores 

e alunos. Asseveram que os mesmos podem tornam-se Ecos, quando limitam o 

processo ensino-aprendizagem à simples transmissão de conteúdo, sem 

relação com seus projetos de vida. Para eles, Narciso é representativo do ser 
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humano que tem confiança em si mesmo, tem “voz e voto”, enquanto Eco é o 

ser fragilizado, pela falta de autoestima e ausência de um discurso próprio, 

alguém que só “ecoa” o que é proclamado por terceiros. Se, no espaço da 

escola, alguns poucos têm voz e a maioria “ecoa” um discurso não coerente 

com sua experiência de vida, não há interlocução nem possibilidade de 

construção das identidades dos alunos, tampouco dos docentes.  

 

Concluem Amorim Neto e Rosito (2007): no mito de Eco e Narciso, pode-se 

vislumbrar os aspectos simbólicos da vulnerabilidade e autonomia, uma vez 

que não há possibilidade de escolha, o que implica o não-desenvolvimento da 

liberdade como o processo de aceitação de responsabilidades e aprendizagem 

gradual do ato de decidir e responsabilizar-se.  

 

Os comentários dos autores remetem a uma citação do educador Paulo Freire 

(1996), quando se refere aos educadores que não educam seus alunos para a 

responsabilidade, logo, não se cria espaço para sua autonomia.  

 

NA LINGUAGEM 

 

Pinto (2003) apresenta uma proposta de análise com referência à perda da 

linguagem, a partir do ponto de vista semiolinguístico. Ressalta que a 

metamorfose de Eco começa com a perda da competência linguística, pela 

punição sofrida por Eco, por ter usado com Hera a língua enganosamente. 

Acrescenta que, quando Hera castiga a ninfa, limita o poder sobre a língua e o 

uso da voz. Ao sofrer o castigo, esta torna-se incapaz de usar a língua, embora 

lhe reste, inicialmente, uma capacidade limitada de interpretação, como mostra 

sua reação ao pedido de Narciso para que apareça aquele que lhe responde – 

Aqui, aqui! – e às duras palavras de rejeição que ele dirige, ao descobri-la.  

 

Tendo perdido o poder – escolha inerente ao discurso –, ela perde o querer 

próprio da escolha, característico do sujeito. Sem poder e sem querer, a ninfa 

perde também o saber e mesmo a limitada competência de interpretação que 

lhe restara desaparece, anulada pela impossibilidade de iniciar a conversação, 

o que é igual a ser incapaz de enunciar. Eco não é condenada ao silêncio, 
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porém, tem sua competência linguística reduzidíssima: repetir, ressoar, não é 

igual a falar. Sem linguagem, não produz o discurso e, como consequência, 

Eco sai do mundo da comunicação, declara Pinto (2003).  

 

Abreu-Bernardes (2011) argumenta que Eco não pode ser separada de 

Narciso, pois ela possui personalidade própria, ainda que não consiga 

expressá-la. E que o seu repetir pode ser interpretado como a tentativa de 

elaboração e reelaboração de seu discurso. O conflito da palavra é o seu 

momento crítico: pela repetição, procura exprimir-se e, desse modo, adquirir 

identidade e coerência. A punição que lhe é imposta é a condenação à não 

expressividade. Eco sofre pelo obstáculo à expressão verbal de seu amor por 

Narciso e simboliza a importância que os antigos atribuíam ao tema da palavra. 

  

O valor da palavra é enfatizado por Guimarães Rosa (1994, p. 93): 

[...] nós, os homens do sertão, somos fabulistas por natureza. Está no 
nosso sangue narrar estórias: já no berço recebemos esse dom para 
toda a vida. Desde pequenos, estamos constantemente escutando as 
narrativas multicoloridas dos velhos, os contos e lendas, e também 
nos criamos em um mundo que às vezes pode assemelhar-se a uma 
lenda cruel. Desse modo a gente se habitua, e narra estórias que 
correm por nossas veias e penetram em nosso corpo, em nossa 
alma, porque o sertão é a alma de seus homens. 

 

Nesse fragmento, conclui-se que as palavras são manifestações da alma 

humana, da identidade do indivíduo, do sentido da vida e da compreensão da 

realidade. Dizê-las poeticamente é o intuito de Guimarães Rosa (1994) e é 

igualmente a necessidade percebida por Bachelard (1990), para expressar um 

conhecimento do mundo – “[...] cada objeto contemplado, cada grande nome 

murmurado é o ponto de partida de um sonho e de um verso [ou de uma prosa 

poética], é um movimento linguístico criador” (p. 25). 

 

Rohen (2011) destaca a relação de Eco com a linguagem. Comenta que a voz 

de Eco persiste; os ossos, segundo a narrativa de Ovídio, assumem o aspecto 

de pedra e, dessa forma, Eco, transformada numa voz a ressoar pela floresta, 

muito diferente da ninfa com corpo e músculos, pele e ossos de outrora, de 

antes da decepção de amor e da perda da identidade, é apenas ouvida pelos 

que falam. Como, ao final do mito, os ossos de Eco se transformam em pedra, 

seu corpo desvanece e sua voz se mantém; mas é tão somente uma voz que 
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ecoa sons preexistentes, e não uma voz ativa, capaz de produzir diálogo. 

 

Ressalta Rohen (2011) que Eco é a personificação do indivíduo sem identidade 

e sem voz, que passa a vida a repetir conceitos, frases, crenças, atitudes e 

ideias, sem mergulhar em si mesmo. Os contornos e limites da ninfa vão se 

volatizando até evanescer, tornando-se um simples, doloroso e medíocre eco. 

Ela se traduz por Narciso, na ausência de uma identidade própria, e em sua 

impossibilidade de se permitir ser amado. Narciso é a pura autorreflexão e 

introspecção, não ecoa nem produz empatia, é incapaz de ser o objeto de amor 

de outrem. Eco refrata-se por meio dele e em sua característica mais humana 

de admirar e amar o que lhe é semelhante, nesse caso, o que lhe é idêntico.  

 

Rohen (2011) esclarece que, no comportamento diário, produzir eco é algo 

comum. É natural se repetir temas, que se contar as mesmas histórias, ao 

ponto de parecer que se sofre de falta de originalidade, de obsessão. Ninguém 

quer ser apenas um eco. Todavia, por que não se toma cuidado para não 

repetir? Será que existe algum investimento profundo nas repetições, algum 

grande amor por elas? O que se ama e se deseja conta muito sobre nós 

mesmos. Até os maneirismos, as frases perspicazes, as predileções e as 

idiossincrasias têm o valor de eco.  

 

Reproduzida no texto de Rohen (2011), uma passagem de Berry (2008) 

assinala que repetimos como se fosse crucial saber, ser conhecido não apenas 

pelo outro, mas por nós mesmos, é um pedido para ser visto. Repetições são 

buscas por Narciso, por autorreflexão; a beleza do eco está justamente na 

possibilidade de autorrefletir-se. Tratar do eco tem um peso semelhante a 

abordar a capacidade de empatia. Quem ecoa a voz, os desejos e os 

sentimentos do outro é, por excelência, um ser empático. 

 

NA LITERATURA 

  

Soares (2011) afirma que foi revendo a ideia de o escritor escrever sobre si 

mesmo, por puro narcisismo, que descobriu o mito da ninfa Eco, o qual é um 

mito bastante significativo. Argumenta a autora pensar a partir da fala pela 
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repetição, dessa fala incessante de Eco, até o ponto de se ver condenada a 

nunca mais poder falar de si mesma, ou seja, jamais haverá uma 

representação de Eco por ela mesma.  

 

A autora propõe uma reflexão, ao indagar: o que seria o reflexo no lago, uma 

vingança de Eco? Haveria ali na água um eco visual de uma imagem projetada, 

que retorna igual em semelhança ao olhar? Mesma e outra, mas igual e 

diferente à que foi projetada, como um som que ecoa e volta numa mesma voz 

(timbre e tom), porém diferente, pois é uma repetição do que foi dito 

anteriormente? As últimas palavras ditas por Eco para Narciso foi “unámanos”, 

a qual soa como uma maldição para ele. Narciso não interrompe o eco visual, 

não consegue distanciar o eu do ele, assim como Eco também não distinguiu a 

armadilha sonora na fala “unámanos”, proferida por ela mesma.  

 

De acordo com Soares (2011), sabemos da intimidade das pessoas pela 

exposição de suas vidas, pelo que elas falam e por aquilo que apresentam. A 

repetição da voz dos outros ou o aprisionamento da própria imagem é algo que 

não condiz com os desejos daqueles que querem sua intimidade revelada, 

publicada, ou seja, vista e ouvida. O medo e o desejo evocados nos mitos de 

Narciso e Eco estarão sempre presentes naqueles que se colocam a falar de si 

mesmos, a contar a sua vida, porque o impulso autobiográfico é o 

compartilhamento de uma ou mais imagens de si, e isso não ocorre em uma 

via de mão única. 

 

Blanchot (1987, p. 17) faz uma analogia entre o eco e o ato de escrever: 

Escrever é fazer-se eco do que não pode parar de falar – e, por 
causa disso, para vir a ser o seu eco, devo de certa maneira impor-
lhe silêncio. Proporciono a essa fala incessante a decisão, a 
autoridade do meu próprio silêncio. Torno sensível, pela minha 
mediação silenciosa, a afirmação ininterrupta, o murmúrio gigante 
sobre o qual a linguagem, ao abrir-se, converte-se em imagem, torna-
se imaginária. 

 

Bachelard (1990), por seu turno, sustenta que Eco está incessantemente com 

seu parceiro Narciso. Ela é ele. Tem a voz dele. Tem seu rosto. Ele não a ouve 

num grande grito. Ouve-a apenas num murmúrio, como um murmúrio de sua 

voz sedutora, de sua voz de sedutor. E que se, em Eco, se identifica o duplo da 
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voz, em Narciso, a imagem é duplo do olhar. E acrescenta: “[...] é junto a 

natureza que Narciso tem a revelação de sua identidade e de sua dualidade 

[...] diante da água que lhe reflete a imagem, Narciso sente que a beleza 

continua, mas que ela não está concluída, que é preciso concluí-la” (p.24), ou 

seja, a reflexão é um processo ao longo de toda a vida.  

 

NA PSIQUIATRIA 

 

Marsden (2010) estabelece um paralelo entre Eco e seus pacientes. Faz uma 

associação de Eco com a anorexia, já que o mito descreve claramente seu 

progressivo emagrecimento e desaparecimento; com efeito, um desejo comum 

das anoréxicas é tornar-se vento, leve, borboleta, perder a forma e ter apenas 

voz. Como Eco, a anoréxica vive permanentemente apaixonada pelo outro, que 

idealiza, buscando desesperadamente sua aprovação, a ponto de perder sua 

identidade. Prisioneira desse amor, ela definha progressivamente, 

transformando-se num legado de voz. Para a anoréxica, há uma ruptura 

sintática e o discurso sobre seu quadro se torna solto, fragmentário, um eco de 

seu pensamento sobre si. 

 

Comenta a autora que, durante as consultas das pacientes anoréxicas, há 

longos períodos de estrutura circular, na qual os elementos se repetem 

insistentemente, com ritmo e racionalizações explícitas. Assevera que ouve das 

suas pacientes justificativas, tais como: “meu metabolismo é rápido”, “eu como 

normalmente, apenas faço exercícios”. Tudo isso constitui ecos de anoréxicas, 

de que elas estão na mídia, mas insistem em negar a realidade, quando 

questionadas diretamente. Com seus discursos repetitivos, vemos a 

necessidade de elas de estarem em contato umas com as outras, de forma a 

reforçar seus comportamentos e discurso. A internet trouxe uma nova fronteira 

às pacientes que sofrem desses transtornos alimentares, ao criar a 

possibilidade de se associarem, estimularem, darem apoio, em um meio no 

qual todas se comunicam na mesma língua do discurso da magreza e da 

necessidade de se fazer voz e vento.   

 

Nos transtornos alimentares, segundo Marsden (2010), outras histórias e 
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lendas podem ser contadas, de sorte a ilustrar com metáforas e abordagens 

psicodinâmicas o desenvolver do quadro e a interpretação simbólica. Nos mitos 

gregos, pode-se fazer uma relação com a psicopatologia e a condição humana. 

 

NA PSICOLOGIA SOCIAL 

 

Na sua dissertação, Borges (2012) comenta que Eco é poucas vezes 

considerada sequer coadjuvante na história de Narciso, embora o 

entrelaçamento entre ambos seja fundamental para o enredo da trama, de 

maneira que esse motivo aguçou a sua curiosidade para estudar o 

des(encontro) amoroso do par.  

 

Argumenta que a figura de Narciso é muito conhecida em diversas áreas, o que 

só é possível pela existência de Eco, a qual vai definhando até ser apenas e 

tão somente uma voz de repetição, uma voz oca. Na verdade, o mito conta da 

condição humana, de seu desamparo, de sua complexidade. Eco representa a 

busca pelo amor, pela complementaridade, através do encontro ideal; ao 

mesmo tempo e paradoxalmente, representa a inviabilidade desse encontro. 

Todavia, ela vai além e provoca, tocando segredos e dores que são sempre 

dores de amor, muitas vezes não correspondido, o amor que deseja e teme a 

fusão com o outro, o mais íntimo desconhecido.  

 

A autora interpela a si mesma, quando pergunta: Eco não tem vida própria,  

mas, afinal, quem tem? Ela se interroga. É possível que a ninfa arraste os 

homens para o lugar da indiferenciação, em um mergulho pela queda, o que 

aponta que nada é absoluto, tampouco fixo, na constituição da identidade, 

principalmente, nas situações em que existe um aquecimento das relações, 

como, por exemplo, na paixão amorosa, no terror e na luta. Nessas ocasiões, 

segundo Borges (2012), o que se evidencia do que se chama de eu pode ser 

liquefeito no outro que nos assalta, quando o perder-se para o encontro pode 

configurar uma perda de si mesmo perante o outro, ou até mesmo diante das 

possibilidades favorecidas por esses encontros. 

 

Menciona a autora referendada que tanto Eco quanto Narciso são tocados pelo 
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ardente fogo da paixão, que Eco seca até virar pó e Narciso desfalece, diante 

de tamanho envolvimento; que são seres fundidos em um, amante e amado, 

que ambos vivenciam uma relação desmedida por algo que é impossível. E 

enfatiza que talvez seja essa desmedida do humano, o qual sempre se vê às 

voltas com sua falta que não será suprida por completo, a sua condição de 

desamparo. Logo, esse mito, com sua história de amor, retrata a possibilidade 

para se pensar a condição humana. 

 

NA PSICOTERAPIA 

 

Revoredo (2008) focaliza as possibilidades defensivas e criativas da ninfa, 

numa visão bioenergética. Comenta que as pessoas com dominância ecoísta 

representam o yin, o incolor, o abnegado, de maneira que não criam, mas 

repetem e ecoam. Fixadas nessa posição, faz-se necessário abrir o canal de 

voz pelo choro e grito, recuperando a corporeidade perdida, narcisando a si 

próprias, reconstruindo a própria estima e os seus limites.  

 

Afirma a autora que a ninfa Eco é condenada à repetição, e uma das tarefas da 

psicoterapia é exatamente liberar as subjetividades que estão condenadas à 

repetição. Ao se repetir de forma compulsiva, busca-se uma presença onde 

não se teve, para que haja uma compreensão e o ser se ponha em fluxo. Eco 

ressoa e nos leva a refletir se devemos ecoar/ressoar, a tudo. Como elegemos 

o ecoar? Como sustentar a distância “boa” para se manter discriminado e viver 

o paradoxo da distância que aproxima? Afinal, eco é ouvido lá nas 

montanhas... Eco nos desafia a ouvir aquilo que pede, para não ser silenciado 

nos diferentes espaços chamados a intervir, fertilizando os espaços vazios, 

liberando o que precisa ser des-coberto, em favor da vida e da multiplicidade. 

 

Freitas (2012) analisa o entrelaçamento do mito de Narciso com a figura 

mitológica da ninfa Eco. Enfatiza que eles possuem uma história fundida e que 

falar de ambos é abordar a condição humana; é tratar da dificuldade que nós, 

seres humanos, temos de nos comunicar uns com os outros, é versar sobre a 

tendência humana de repetir as mesmas ideias.  
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A autora assinala que Eco é condenada a viver à sombra do diálogo alheio, é a 

metáfora da mente que tende a se repetir; e que, em sua personificação, o 

futuro é sem valor, como que inexistente, onde só há o passado que se repete 

e se torna eco.  

 

Ressalta Freitas (2012) que é na figura da ninfa Eco que percebemos a 

importância atribuída ao discurso, à palavra, considerada em sua acepção mais 

sagrada, pois Eco profana essa palavra e a destitui de toda a sacralidade; em 

consequência, é punida por Hera, e isso se torna um fardo em sua existência. 

Em Narciso, ela busca o reconhecimento de seu amor, projeta sua felicidade no 

ser amado e, quando este não corresponde ao amor oferecido, vê-se desolada. 

Despedaçada por dentro, vive a esconder-se nos bosques até a inanição tomar 

conta dela e fazê-la despedaçar-se também por fora. A dependência por esse 

amor foi o que a matou – essa necessidade de reconhecimento pelo olhar do 

Outro, que é tão peculiar da existência humana. Afinal, quem de nós nunca 

esperou gratidão pelos atos praticados? Quem nunca condicionou sua 

felicidade à presença de outrem? Eco peca por projetar-se inteiramente em 

Narciso e, inebriados de paixão, Eco por Narciso e Narciso por si mesmo, 

ambos se fecham em seus mundos.   

  

Salienta a autora que são esses os ecos de Eco em Narciso: mostrar-nos o 

perigo que há na idealização, na cegueira, e demonstrar a nossa incompletude, 

nossas deficiências enquanto seres humanos. 

 

É relevante perceber a inserção da figura mitológica de Eco nos diversos 

espaços acadêmicos, o que denota a riqueza e a multiplicidade de 

interpretações que podem ser dadas a um mito.  

 

Enfatiza Crippa (1975, p. 66): 

A capacidade de participar do mistério do existir faz com que o mito 
seja a palavra que fascina. Desta aptidão de fascinar, resulta sua 
permanência na produção cultural humana, ao longo da história, 
desaparecendo e ressurgindo em diferentes manifestações das 

sociedades. 
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3.  A PERSPECTIVA JUNGUIANA 

 

Um passeio ao encontro dos teóricos... 

 

O que a natureza deixa inacabado, a arte completa.                                                                                   
(JUNG, C.G. ([1945] 2000e, § 560). 

 

A proposta deste capítulo é trazer as interpretações do Mito de Eco à luz da 

Psicologia Analítica, respaldadas pelos autores junguianos selecionados, mas, 

principalmente, em Berry (2008) e Cavalcanti (1992), que servirão de guia 

neste trabalho. E, por se tratar de um mito, serão expostas também, neste 

capítulo, algumas análises de mitólogos capazes de contribuir para o 

desenvolvimento e enriquecimento desta pesquisa. 

 

Os mitos, durante toda a história da humanidade, foram expressões utilizadas 

por todos os povos para explicar os mistérios da vida, quem sabe, na tentativa 

de compreendê-los e torná-los suportáveis; afinal, aceitar a nossa finitude, a 

posição de fragilidade humana e a inabilidade em compreender os revezes 

diários pode nos tornar empáticos, pois nos lembra da nossa condição de 

pertencimento à raça humana e ao planeta, muitas vezes esquecida no dia a 

dia. Jung ([1928], 2000b, §325), afirma: “[...] os mitos dos povos são os 

verdadeiros expoentes de projeção do inconsciente coletivo”, e o seu conteúdo 

essencial é de natureza arquetípica. 

 

3.1.  Visão dos mitólogos 

 

Os mitos dão sentido ao mundo, às coisas do universo – tentando explicar 

como elas surgiram, trazem respostas às inquietações humanas e 

transcendem a narrativa de sua época histórica; logo, podem ser reiterados e 

alcançam a perpetuação e a atemporalidade que lhes são peculiares. 

 

Muitos artistas recorreram à mitologia para compreender, representar ou 

interpretar o homem, sua psique e seus paradigmas. Isso foi ressaltado por 

Eliade (1963, p. 66): 
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São, sobretudo os artistas que representam as verdadeiras forças 
criadoras de uma civilização ou de uma sociedade [...], pois eles 
aplicaram-se a destruir efetivamente o próprio Mundo, a fim de 
recriarem um Universo artístico no qual o homem possa 
simultaneamente existir, contemplar e sonhar.  

 

Jung ([1964] 1986) comenta sobre a importância dos mitos em nossa vida, da 

rica narrativa que vem permeada de símbolos e que, metaforicamente, revela a 

natureza humana, com as suas idiossincrasias. Assinala: “[...] dependemos 

muito mais do que imaginamos, das imagens trazidas por estes símbolos, e 

tanto as nossas atitudes quanto o nosso comportamento são profundamente 

influenciados por ele” (p.107). 

 

Por meio da sua linguagem simbólica, os mitos enaltecem as virtudes, 

condenam os maus comportamentos, ensinam, orientam e exemplificam. 

Utilizando-se das figuras míticas, imprimem modelos de conduta, para que 

possamos vencer os desafios do caminho com sabedoria e simplicidade, como 

bem menciona Campbell (1990, p. 16), quando declara: “[...] são sonhos 

arquetípicos e lidam com magnos problemas humanos”.    

 

Eliade (2010, p. 16) assevera: 

Os mitos, efetivamente, narram não apenas a origem do Mundo, dos 
animais, das plantas e do homem, mas também de todos os 
acontecimentos primordiais em consequência dos quais o homem se 
converteu no que é hoje – um ser mortal, sexuado, organizado em 
sociedade, obrigado a trabalhar para viver, e trabalhando de acordo 
com determinadas regras. 

 

O mito de Eco, por exemplo, retrata um relacionamento amoroso em que está 

presente, na narrativa mítica, o trágico fim dos personagens, entremeado de 

encontro e desencontros, por vezes, inerentes às relações amorosas. Essa 

relação poderá   trazer um ensinamento, um   alerta para com essa forma de 

dinâmica psíquica, sinalizar e propiciar reflexões, ainda que sofridas. Afinal, os 

amores que vivenciamos, nas relações experienciadas, poderão ser passagem 

que nos propicie ampliação da consciência, acrescentando a essa, também, os 

lados mais obscuros que, talvez, possam se iluminar a partir da relação com o 

outro.  

 

Contar a história de Eco é falar também de Narciso, oposto complementar, 
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preceito de uma análise envolvendo conceitos junguianos, os quais serão 

explicitados no decorrer deste estudo. Para Cavalcanti (1992, p. 196), “[...] o 

mito liga o problema da identidade ao reconhecimento e ao estabelecido da 

relação com o outro. E Eco é o outro para Narciso”. 

 

A história de Eco e Narciso tem início com o encontro de Liríope, uma ninfa, e 

Tirésias, quando ela buscava uma resposta quanto ao futuro do seu filho 

Narciso. Ele respondeu que Narciso viveria muito, se nunca se conhecesse. 

Tirésias, que sofreu o castigo de Hera, ficando cego, foi compensado por Zeus, 

que lhe deu o dom da manteia, da adivinhação. Ele era um uates, dotado de 

uatilicinium, poder da predição (BRANDÃO, 1987).  

 

O mitólogo acima sugere algumas breves interpretações para o Mito de Eco, 

tais como: após ter sido recusada por Narciso, ela se fecha numa extrema 

solidão. Todavia, discorre: “Eco [...], associada às montanhas, aos animais 

selvagens, particularmente ao tapir, e o tambor [...] em síntese, tambor é o eco 

sonoro da existência” (p.187).  

 

O mito traz um caso de imobilização – Eco, a ninfa, foi transformada em pedra 

– o que não representa um estado permanente, mas passageiro, precursor da 

transformação. Baseia-se no fato bíblico de pedra e homem revelarem um 

movimento duplo de descida e subida – o homem nasce de Deus e a ele 

retorna – tal qual a pedra bruta desce do céu e, transmutada, a ele retorna 

(BRANDÃO, 1987). 

 

No livro Mitologia Grega, Brandão (1987) faz referência às palavras de Carlos 

Byington, que foram proferidas em uma conferência no Rio de Janeiro, em 

1982:  

[...] para compreender o mito é preciso reforçar que Narciso e Eco 
estão em relação dialética de opostos complementares, não só de 
masculino e feminino, mas de sujeito e objeto. Eles são dois 
caminhos provindos de uma raiz comum, do sofrimento cultural, que 
buscam por meio de suas proezas se encontrarem e se resolverem, 
num encontro e desencontro que marca uma discórdia, mas que 
esclarece sobre a realidade da relação conjugal, como também, a 
realidade do desenvolvimento psicológico da personalidade individual 
e cultural. (BYINGTON, 1982 apud BRANDÃO, l987, p.186).  
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3.2. Visão dos junguianos 

 

As análises feitas pelos autores junguianos serão agrupadas, no decorrer desta 

pesquisa, de acordo com a ênfase temática dada por cada um deles ao Mito de 

Eco; isso tem o intuito de proporcionar uma melhor compreensão sobre Eco e, 

consequentemente, oportunizar uma análise mais elucidativa. 

 

CODEPENDÊNCIA 

 

Magaldi (2008), no seu trabalho, faz uma comparação entre Eco e o 

codependente, frisando que é preciso levar o dilema de Eco a sério, pois 

existem pessoas desejosas e prontas a servir de espelho para aquelas 

limitadas a se relacionar apenas com as pessoas as quais se parecem com 

elas mesmas. 

 

A autora conclui que, no campo da dependência, as pessoas que servem de 

espelho são conhecidas como codependentes; embora Eco não tenha sido 

assim chamada, ela apresenta essa característica. O codependente renuncia a 

aspectos de sua própria personalidade, oferecendo o lugar vazio como tela de 

projeção para a personalidade do outro. O familiar codependente permanece 

no outro, vive para o outro, paralisando a si mesmo e, por ter dificuldade para 

entrar em contato consigo mesmo, precisa de um narcótico-narciso para existir. 

Eco investe tanta energia no outro, que a libido objetal encobre sua 

personalidade. O mesmo pode ocorrer com o codependente que desloca sua 

libido para seu objeto de amor – o dependente. Dessa maneira, o outro passa a 

ser a referência de si próprio, gerando uma dependência para poder existir.  

 

DEPENDÊNCIA  

 

Batista (2002) faz analogia entre Eco e o dependente químico.  Comenta que 

Eco foi punida por Hera, por ter dado cobertura para as transgressões de Zeus. 

De acordo com Cavalcanti (1992), Eco tentava ludibriar os valores da 

consciência, agindo de maneira indiscriminada e se colocando a serviço das 
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polaridades opostas, sem procurar fazer a integração desses opostos. 

  

Frisa Batista (2002) que Eco é receptiva à dinâmica da onipotência narcísica, a 

qual reforça a noção de onipotência e não permite que o outro perceba as suas 

faltas, impossibilitando o seu desenvolvimento psíquico. 

 

A autora acima elucida que a punição de Hera favorece a cura de Eco, pois a 

obriga a vivenciar o sofrimento da autoexpressão e, assim, adquirir existência 

psíquica. Privada de se expressar, Eco necessita calar e refletir, escutar a 

própria voz e conhecer o seu potencial. Enfatiza que Eco é a contraparte 

feminina de Narciso, que simboliza o seu oposto, aquela que busca o 

relacionamento com o outro em sacrifício da sua identidade; é capaz de se 

expressar somente através do outro. Já a rejeição de Narciso a Eco simboliza a 

dificuldade de crescimento, a sua fixação na fase matriarcal, na relação com a 

mãe, no seu desejo de manter-se no paraíso, onde não existe tensão entre os 

opostos, tampouco a necessidade de tomar iniciativas, de discriminar, porque 

ele deseja manter-se protegido pela Grande Mãe.  

 

Contudo, salienta a autora, Eco faz com que Narciso se depare com o mundo 

real, obrigando-o a se relacionar tanto com seu mundo interno quanto com o 

externo, representando, dessa forma, a possibilidade de vínculo, de 

relacionamento consigo mesmo, com o outro, com o mundo e com o self 

(BATISTA, 2002). 

  

ECOAR 

 

Berry (2008) retrata a figura mitológica de Eco de forma inusitada, ao enfatizar 

o seu ecoar. Realça a ninfa Eco de forma poética e sustenta que ela é 

realmente específica e articulada, como os cantos e fendas de uma caverna, as 

ondulações de um vale, os recortes precisos onde a pedra emerge e retrocede. 

 

Comenta a autora que a história de Eco também nos oferece alguns detalhes 

imagéticos, como, por exemplo, quando Eco vê Narciso, ela está inflamada de 

amor (flamma propiore calestic), em uma imagem de que está pegando fogo. A 
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sua paixão é um enxofre quente e vivaz, que a proximidade inflama, acende e 

incendeia o semelhante; é uma atração que se baseia, não em opostos, mas 

em similares. Mesmo Narciso resistindo, há uma semelhança essencial. Eco e 

Narciso (sujeito e objeto, amante e amado, perseguidor e perseguido) são de 

uma mesma natureza essencial.  

 

Pergunta Berry (2008): mas, em que implicaria essa semelhança? E conclui: no 

reino de Eco e Narciso, toda ocorrência é também uma recorrência; toda ação, 

uma reação. Isso significa que aquilo que ecoamos é muito parecido conosco e 

aquilo dentro de nosso ecoar é um tipo de si mesmo. 

 

A autora discorre, ainda, sobre a imitação, comentando que, quando o aluno 

imita o professor, e o analisando o analista, não é apenas por falta de 

identidade e originalidade, pois, psicologicamente, o imitar é uma maneira de 

inflamar e de provocar calor. Logo, quando Eco imita Narciso, um calor é criado 

através da crescente proximidade, a situação psíquica torna-se mais compacta, 

mais reflexiva e os contrastes mais sutis e reveladores.  

 

Berry (2008) acrescenta que o Narciso superficial se relaciona com as 

autoafirmações, as quais nos separam do mundo de Eco, tais como: “Sinto-me 

muito melhor com relação a mim mesmo”. Talvez precisemos disso também, é 

arquetípico, mas apenas parte de um arquétipo. Provavelmente, a razão de 

termos nos concentrado em Narciso, à exclusão de Eco, é que a paixão dela é 

muito mais difícil, é dolorosa, seu anseio é irrealizável, requer uma distância, 

um espaço entre ela e o amado. Para tanto, devemos cultivar essa distância 

que agoniza e desenvolver o eco em nosso narcisismo, atingindo certa 

distância, na qual, e por meio da qual, esse eco pode ressoar.  

 

Conforme pondera a autora, talvez dentro desses espaços, os quais delimitam 

diferenças específicas, o eco possa começar a soar – de modo que a distância, 

por meio de Eco, se torne também um tipo de proximidade. Essa distância 

ecoante cria espaço para a beleza em Eco: ela implica não apenas o calor, mas 

também sofrimento, aflição e tristeza, ou seja, é um sofrimento por algo que 



36 
 

está além dos nossos limites do ego. A paixão que ela sente é como um gosto 

ou um toque dos mais pungentes; ou das mais preciosas, pela dor de sua não 

consumação.  

 

Byington (2003), tal qual Berry (2008), faz referência ao ecoar da ninfa e 

destaca que Narciso é um agente que brilha, o foco de atenção, o que inova, 

aquele que concentra no ego a energia psíquica (yang), enquanto Eco é 

receptiva, incolor, abnegada e, sobretudo, ecoa (yin).  

 

EMPATIA 

 

A ninfa Eco apresenta como uma das suas principais características de 

personalidade a empatia (CAVALCANTI, 1992).  Autores junguianos discorrem 

sobre esse tema, alguns dos quais serão citados nesta parte, com o propósito 

de aclarar tal referência. 

 

Jung ([1949] 2011a, §. 557 / 789) afirma que a empatia pressupõe confiança no 

objeto. É um movimento pelo qual o sujeito vai ao encontro do objeto, e este 

transfere um conteúdo que é subjetivo ao objeto, pois supõe que o mesmo 

esteja vazio, para que, assim, o sujeito passe a animá-lo com sua própria vida - 

leva o objeto a uma relação íntima com o sujeito. 

 

Jacoby (2010) define empatia como o modo pelo qual uma pessoa reúne dados 

psicológicos sobre as outras pessoas, isto é, a capacidade de se obter, por 

insight, as experiências de outras pessoas e de entendê-las sob os pontos de 

vista emocional e cognitivo.  

 

Pereira (2014) retrata a empatia como meio de transformação, referindo-se 

principalmente à clínica psicológica. Salienta que, para que a mudança 

aconteça, é necessário que o analista tenha aprendido o quanto o sofrimento 

psíquico pode doer, o quão ele também foi ferido. Comenta que faz parte do 

percurso do analista o caminho do curador ferido, que é inevitável ele não ser 

tocado e sensibilizado pelo paciente e que é graças à empatia que ele passa a 

“sentir com” o paciente, ou seja, quando as observações refletem 
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compartilhamento afetivo. 

 

Logo, prossegue a autora (PEREIRA, 2014), o analista é   convocado a sentir e 

olhar para as próprias feridas, tal qual Quiron3, no seu manejo diário e 

particular da clínica. Suas chagas são incuráveis, e as terá sempre abertas 

para melhor sentir e viver as feridas alheias. Em acréscimo, argumenta que é a 

saída de uma posição ilibada, para penetrar nos seus labirintos e feridas, que 

coloca tanto um quanto o outro numa posição de mortal, onde se tornam mais 

libertos para criarem uma nova possibilidade de despertar o curador interno em 

ambos. A empatia da relação é que promove a possibilidade de comunhão, um 

caminho em direção ao outro e a si mesmo. 

 

PAIXÃO 

 

Alvarenga (2011) alude à psicodinâmica das paixões e traz como uma 

condição sine qua non: o depósito de projeção maciça sobre o outro. Esse 

fenômeno tem um estado de emoções intensas, fascínio, deslumbramento, 

sensação mágica de ter encontrado a completude, êxtase e dor de alma, 

concomitante ao processo de projeção maciça sobre o objeto de amor. Isso 

decorre da interação prévia entre o sujeito e o objeto de paixão. Comenta que o 

apaixonamento contém um propósito relacional de caráter psicodinâmico, que 

gera a interação, propicia a comunicação e a linguagem, e que é um fenômeno 

arquetípico, cuja atualização na psique poderá se dar de maneira criativa, mas 

também de forma intensamente destrutiva e patológica.  

 

Na paixão, ocorre uma simbiose intensa, há uma verdadeira fusão com o outro, 

pois o Ego não percebe a atuação da sombra, tampouco a do outro. Porém, 

por meio de um relacionamento íntimo e diário, inicia-se a diferenciação do 

casal e a percepção de quem é quem (BYINGTON, 2010). Para os gregos, a 

natureza da passio era uma experiência de algo misterioso que nos atinge e 

nos deixa paralisados, aprisionados. Todavia, paixão é de fato uma “con-

                                                           
3 Na mitologia grega, é considerado o curador ferido, aquele que, por meio de sua própria dor, 

é capaz de compreender a dor dos outros. 
 



38 
 

fusão”, nos deixa em um estado angustiante de fusão com o outro, onde se 

perde a capacidade de discriminação da própria identidade. Falar de paixão é 

falar do indecifrável e, principalmente, do incoerente, argumenta Gadotti 

(2010).  

 

POLARIDADES  

 

Cavalcanti (1992) traz uma análise elucidativa quanto ao comportamento de 

Eco frente a Zeus e Hera. Segundo essa autora, Eco, como espírito da 

natureza, está voltada para a realização da fertilidade e da criatividade, para o 

prazer e a alegria, mas também busca a união desse impulso natural com os 

valores civilizatórios da consciência. Ela está unida a Zeus e a Hera, os deuses 

do casamento; Zeus representa o impulso fertilizador e criativo e Hera, os 

valores da consciência e da origem das coisas. Muito frequentemente, Zeus 

está ligado ao inconsciente informal, ao ilícito, ao insubstancial, enquanto Hera, 

ao lícito, ao estabelecido, ao institucional. Eco busca a realização dessas 

polaridades.  

 

Apesar de fazer parte do séquito de Hera, conforme a autora, Eco é quem 

ajuda Zeus a enganá-la, enquanto ele namora ninfas e mortais; assim, ela 

poderá unir os valores da consciência com os valores do inconsciente e não 

entra em conflito ao servir a dois senhores, porque, para ela, as coisas 

possuem a mesma valência e não entram em contradição: tanto faz servir a 

Hera quanto a Zeus. Cavalcanti (1992) comenta que Eco tem certa 

ambiguidade, a qual lhe permite estar a serviço da consciência e do 

inconsciente. O desejo da ninfa de estar presente em tudo, de realizar a união 

dos opostos é tão intenso que tudo o mais fica em segundo plano e ela se 

coloca inteiramente a serviço desse desejo. 

 

Fernandes (2012) aponta a grave disfunção das polaridades narcisista/ecoísta, 

que impossibilitam o casal protagonista de desenvolver a alteridade. Considera 

Eco e Narciso como polaridades estruturantes do self: Narciso é aquele polo 

que busca a interioridade, isto é, reflete sobre si mesmo, enquanto Eco se 

dirige ao outro. Afirma que encontra nesse mito expressões arcaicas do 
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inconsciente coletivo, as quais permitem que a consciência se desenvolva, à 

medida que tais polaridades entrem em conflito em busca de sínteses que 

levarão à autotranscedência ou, na pior das hipóteses, à fixação.  

 

Para o autor, os parceiros definham, porque se afastaram em demasia da 

condição humana, pois ser humano é estar para o outro. Contudo, ele afirma 

que a autorrealização não emerge pela vitória da autoimagem onipotente que a 

tudo seduz, mas pela capacidade de sentir e de realizar a totalidade. 

 
Jung ([1945] 2000e, §557), ao fazer referência à integração das polaridades, 

afirma:  

[...] tudo o que vive tende para a totalidade, a atitude unilateral 
inevitável da vida consciente é corrigida e compensada 
constantemente pelos componentes essenciais da natureza humana, 
de modo a integrar definitivamente o inconsciente na consciência, ou 
melhor, a assimilar o eu a uma personalidade mais ampla. 

 

Jung ([1943] 1991, § 24 e 43) retoma a importância da junção das polaridades, 

quando assinala: “[...] sem a vivência dos opostos não há experiência da 

totalidade e portanto também não há acesso interior às formas sagradas”.  A 

problemática dos opostos desempenha um papel importante e decisivo, uma 

vez que conduz à unificação dos mesmos, sob a forma arquetípica do “hieros 

gamos”, ou seja, das “núpcias químicas”, nas quais os contrários se fundem 

numa unidade incorruptível.  

 

PSICOPATOLOGIA 

 

Montellano (1996) nos apresenta uma visão de Eco numa expressão 

patológica. Sustenta que sua fixação é inicialmente neurótica, e que Eco só é 

capaz de se expressar através do outro. Salienta que essa disfunção é tão 

importante quanto o narcisismo, embora Eco tenha ficado esquecida.   

 

Ressalta a autora que a psicologia parece ter se identificado com o eu e 

delegado ao outro a condição de objeto; afirma que, em nossos consultórios, 

estão presentes tanto os distúrbios da função ecoísta quanto os distúrbios da 

função narcisista; são pessoas fixadas na sua relação de dependência com o 
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outro e que repetem a maldição de Hera sobre Eco.  

 

Para Montellano (1996), as pessoas que apresentam a função ecoísta estão 

presas à compulsão de repetição, são incapazes de exercer o ecoísmo de 

modo criativo e seletivo e até mesmo “narcisar”, quando for necessário. Seja no 

casamento, seja na profissão, tendem a associar-se a pessoas com fixação 

oposta que as complementam em simbioses patológicas de difícil terapia.  

 

Quando essa autora se reporta ao mito, assevera que Eco, desprezada, não 

suporta a vergonha e a dor da rejeição e ultrapassa a compulsão neurótica de 

sua relação, o que configura uma conduta masoquista que progressivamente 

vai se exacerbando, passando da condição neurótica a psicótica, quando seu 

corpo definha até ficar pele e osso e o seu sangue se evapora, saindo de todas 

as veias, de sorte que ela vai se dissolvendo até a morte. Esse final trágico 

denota a dificuldade da travessia da floresta e do grande mistério do Eu e do 

Outro.  

 

Na citação abaixo, Jung ([1946], 2011b) alude à importância das relações para 

que se possa atingir a totalidade, enquanto Montellano (1996) o referenda, na 

sua análise sobre o narcisismo.   

O ser humano que não se liga a outro não tem totalidade, pois esta 
só é alcançada pela alma, e esta, por sua vez, não pode existir sem o 
seu outro lado que sempre se encontra no “tu”. A totalidade consiste 
em uma combinação do eu e do tu, ambos se manifestando como 
partes de uma unidade transcendente [...] (§ 454). 

 

De acordo com Cavalcanti (1992), existe em Eco a necessidade criativa da 

existência complementar, que a leva a escolher Narciso e não Pã, embora essa 

tendência também reflita suas necessidades simbióticas, pois ela depende do 

outro para ter existência psíquica. Eco precisa da voz alheia para conseguir se 

expressar: na ausência do outro, ela está impedida de existir. 

 

Benedito (2009) afirma que cabe a Eco ser aquilo que o outro espera que ela 

seja, porque, assim, ela acredita que obtém gratificação e valorização, quando 

os seus desejos, necessidades e competências estão colocados em benefício 

do outro idealizado, vivendo de maneira indiferenciada (sem voz), refletindo 
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sua necessidade simbiótica. 

 

Byington (2003, p. 100) tece alguns comentários sobre simbiose como função 

estruturante: 

[...] essa função opera em graus diversos durante toda a vida. 
Relacionamentos antigos, bem elaborados, vão diversificando a 
simbiose, e o Ego vai se diferenciando cada vez melhor do Outro. 
Relacionamentos novos tendem a ser muito indiscriminados e a 
diferenciar-se pelas vivências, sendo especialmente graves os casos 
de paixão amorosa. [...] a diferenciação da função simbiótica do Ser 
se faz integralmente dentro do mundo durante toda a vida. 

 
 

O comportamento de abdicação de Eco, segundo Cavalcanti (1992), é muito 

semelhante com o narcisismo moral.  A necessidade de Eco de preencher os 

buracos e os vazios, ou seja, a falta dos outros, pode ter um aspecto defensivo 

e de busca por autoestima, pois, à medida que se volta para o preenchimento 

dos outros, pode estar defensivamente deixando de entrar em contato com as 

suas próprias faltas e perdendo a oportunidade de elaboração e cura de suas 

necessidades. A “personalidade Eco” apresenta uma tendência compulsiva 

para se colocar a serviço do outro, na busca de reconhecimento, autoestima e 

sentimento de valor. Salienta a autora que tanto a falta como a repetição são 

instrumentos de cura, pois a ausência de saúde leva à sua busca, e a repetição 

do sintoma, da dor e dos padrões neuróticos representa oportunidades de 

elaboração.  

 

Green (1988, p. 202) destaca: “Onde houver necessidade de renunciar uma 

satisfação, o narcisista moral se oferece”. Isto é endossado por Cavalcanti 

(1992) quando diz que Eco faz da renúncia um prazer autoerótico, no qual o 

próprio prazer é abolido. Ela visa o reconhecimento do seu sacrifício do prazer 

para poder ser vista com valor através da renúncia, ou seja, busca a 

autoestima que lhe falta através dos seus atos de renúncia.  

 

Cavalcanti (1992) acentua que a capacidade de ecoar é também vivida em 

função das autoexigências perfeccionistas de Eco. Ela acredita que só poderá 

ser amada se for perfeita em alguma coisa, desenvolvendo, com essa 

finalidade, atitudes ligadas a servir ao outro.  
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Comenta essa autora que Eco tem forte dependência do outro em relação à 

aquisição de sentimento de valor, de reflexo positivo e de gratificação. Ela 

possui um autoconceito negativo, no qual se vê destituída de valor e de 

recursos e, por isso, se acha incapaz de se autogratificar. Essa dependência e 

a forma de como Eco se invalida são determinantes importantes para a 

construção de idealizações irrealistas do outro, que é visto como bom, sábio e 

benevolente. Eco projeta seus aspectos bons e positivos nos outros, os quais 

se tornam supervalorizados, enquanto ela se torna esvaziada e pobre. Logo, o 

desconhecimento de seus recursos internos e a baixa autoestima a levam a 

estabelecer relacionamentos simbióticos, já que o outro é sempre portador do 

bom e do melhor.   

 

A respeito da carência de reflexo, Jacoby (2010) salienta que os padrões e 

modos de comportamentos se originam nas experiências de sintonia iniciais, 

ficando gravados na sua maior parte na psique inconsciente e influenciando a 

autopercepção do sujeito. Ressalta a importância dos cuidadores na infância e 

afirma que podemos perceber como os adultos tratam a si próprios como eles 

foram tratados por seus cuidadores na primeira infância, e que a capacidade de 

observar e ver a si mesmo como se fosse visto de fora tem as raízes nas 

experiências pré-verbais.  

 

Cavalcanti (1992) menciona as principais características da dinâmica da 

personalidade Eco, tais como: excessiva disponibilidade para o outro; 

autoexigências perfeccionistas; autocríticas invalidadoras; renúncia de 

satisfação e gratificação; medo de ser destrutiva; sentimento de esperança e 

rebaixamento do juízo crítico em relação ao outro e outras características já 

anteriormente citadas. Contudo, chama a atenção quanto ao maior dano na 

estrutura da personalidade “ecoísta”, no desenvolvimento dos seus recursos 

reais, na baixa autoestima exagerada, nas idealizações defensivas, na extrema 

carência e dependência de reflexo.  
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REJEIÇÃO 

 

A Rejeição no Mito de Eco se faz presente na recusa de Narciso pela ninfa, 

quando ela se atira nos seus braços e ele a repudia. 

 

O ser humano tem uma necessidade básica e vital de se refletir para poder se 

reconhecer, como enfatiza Jacoby (1984). Necessitamos disso para nos 

sentirmos reais, aceitos, importantes para outras pessoas e, 

consequentemente, para nós mesmos. 

 

Jung ([1941] 1993, § 365 e 368) comenta que rejeição/abandono da criança 

aparece nos sonhos: 

Nós descobrimos a criança abandonada acima de tudo nos sonhos, 
onde nós próprios, ou uma criança nossa, ou uma desconhecida, é 
negligenciada, esquecida, chora, está em perigo ou em necessidade, 
ou algo parecido”. O sonhador assume geralmente uma 
responsabilidade culposa. O casamento evoca também, 
inevitavelmente, a criança abandonada, porque este é, ou deveria ser 
um lar, um ninho, um santuário para as necessidades da criança 
abandonada: O que é rejeitado em todo o lado deve ser permitido 
aqui em casa.  

 

REPETIÇÃO  

 

Sobre a repetição, Cavalcanti (1992) discorre que a psiquiatria aborda a 

compulsão à ecolalia, a tendência neurótica de repetir constantemente os 

mesmos padrões. A autora diz tratar-se de fatos penosos ou conteúdos 

reprimidos, que todos não gostariam que os outros conhecessem ou até 

mesmo de coisas que o próprio sujeito da experiência desconhece. Contudo, 

Jung ([1919] 2000d §592) vê a repetição verbal (em seu experimento de 

associação) como um indicador de complexo. 

 

Jung ([1928] 2000b §499/501) observou com acuidade que os sonhos 

repetidos, os quais expressam geralmente importantes conteúdos para 

assimilação pelo consciente, são utilizados como meios de expressão do 

inconsciente e revelam uma combinação simbólica íntima e singular. Tal 

experiência pode dever-se ao fato de que um aspecto tenha escapado ao  
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sujeito e, graças à repetição frequente, o conteúdo traumático perde pouco a 

pouco a sua autonomia.  

 

Menciona Cavalcanti (1992) que, nos comportamentos diários, todos nós 

repetimos, narramos sempre as mesmas histórias, inclusive frases que não 

conseguimos deixar de falar, e que essas repetições são constrangedoras, pois 

demonstram falta de originalidade. Porém, ela indaga: de que modo tomamos 

mais cuidado em não repetir? Será que existe algum investimento profundo em 

nossas repetições – algum tipo de amor ou alguma beleza?  

 

Frisa a autora que de-corar é uma repetição que passa pelo coração, vem do 

coração, está profundamente localizada. Alquimicamente, a lealdade à 

repetição constitui a necessidade de repetir a mesma operação, quando 

precisamos fazer novamente e somos levados a repetir. A repetição em Eco 

pode ser o esforço pela continuidade; seu tipo de continuidade, todavia, 

reorganiza as mesmas palavras por meio da repetição, é também uma tentativa 

de tornar alguma coisa reconhecida. Se falarmos frequentemente algo, isso se 

torna essencial e característico e começamos a acreditar naquilo que 

repetimos.  

 

Segundo o pensamento de Berry (2008), a repetição em Eco, em parte, está 

ligada a Narciso. Ele almeja aprofundar a beleza da autorreflexão; seu anseio é 

mergulhar para dentro do lago em direção ao seu reflexo, no fundo. Nesse 

sentido, o que buscamos diz muito de nós mesmos, de sorte que nossos 

“maneirismos”, nossas “gracinhas”, “esquisitices verbais ou comportamentais” e  

repetições são anseios por Narciso. Em acréscimo, as repetições não são 

duradouras e, apesar de parecerem superficiais, apontam para uma 

necessidade mais arraigada: e Eco anseia pela beleza de uma profunda 

autorreflexão.  

 

Kast (1986) nos incita a refletir, ao comentar que a necessidade de repetição 

parece ser aceita, estando, contudo, em contradição com a exigência de que a 

vida precisa se modificar. E indaga se a repetição é realmente necessária ou 

somente uma tentativa de solucionar alguma coisa, de maneira justamente não 
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produtiva. 

 

Berry (2008) assevera que entre Narciso e Eco existe um jogo de palavras 

circulando entre estética e autorreflexão, por meio de aliterações, rimas, 

padrões vocálicos e consonantais e compassos, sendo as palavras 

esteticamente autogeradoras. Se fossem, ao contrário, saudáveis, relacionadas 

e orientadas ao objeto, comunicando direta e claramente, seriam meramente 

palavras de Hera ou signos; não seriam palavras de um anseio estético. Além 

disso, há certo valor erótico em não enfatizar a natureza literal das palavras. 

Eco é uma ninfa enamorada. Quando se está enamorado, o valor direto das 

palavras significa muito pouco, ou seja, bem menos que o tom da voz, o olhar e 

os gestos. O eco do que se quer dizer não é literalmente aquilo que se diz, mas 

o que se poderia dizer. Dependendo das coisas ao redor, da forma da frase, da 

estrofe ou da situação – esse modelar das palavras no seu eco é mostrado nas 

histórias. Quando Narciso, procurando seus companheiros, grita: “Há alguém 

aqui? ”, “Aqui”, responde Eco; embora ela tenha ecoado as próprias palavras 

dele, seu significado literal foi transformado em eco. Mais tarde, quando ela 

tenta aproximar-se, Narciso grita: “Não me toque! Não me abrace! Prefiro 

morrer, mas não te dou poder  sobre mim! ” Eco ecoa: “Te dou poder sobre 

mim! ”.  

 

SEDUÇÃO  

 

Sobre a Sedução, Gadotti (2010) nos lembra de que precisamos de sedução e 

do poder que a deusa Afrodite exerce sobre nós, a fim de nos envolvermos 

com o mundo. E que hoje facilmente constatamos o quanto a simples 

permanência nesse fascínio inicial pode tornar-se perigosa para o 

desenvolvimento da psique, uma vez que nos convida a uma impulsividade 

“des-almada” (sem alma/psique). 

 

Jung ([1950] 2011d § 162) faz referência ao donjuanismo, uma compulsão a 

sedução. O donjuanismo é uma personalidade que necessita seduzir o tempo 

todo, que se enamora aparentemente de uma pessoa difícil, todavia, uma vez 

conquistada, perde o interesse.  
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Pensamos que o poder de Sedução é percebido em Eco na maneira como a 

ninfa envolve Hera, com sua tagarelice, distraindo-a temporariamente, de modo 

a mantê-la alheia ao comportamento infiel de Zeus, que se divertia com ninfas 

e mortais. 

 

TRANSMUTAÇÃO 

 

As autoras seguintes trazem, em seus textos, a transfiguração da ninfa Eco.  

 

Alvarenga (2010) indaga: por que o castigo de Eco a deixa sem salvação? A 

ninfa submeteu-se ao comando de Zeus, mantendo-se na passiva obediência, 

ou seja, na condição de ecoar essa divindade, a qual possuía certamente 

características narcisistas. Após o castigo de Hera, que não a deixa falar 

livremente, pois lhe “encurta” a língua, ela perde a competência de iniciar o 

diálogo e somente repete as últimas palavras do seu interlocutor. 

 

Atesta Alvarenga (2010) que, simbolicamente, é como se Hera lhe deixasse 

apenas a faculdade de ecoar, e não mais usar a condição de resplandecer, 

qual um Narciso. Com isso, Eco não pode expressar seus sentimentos, suas 

ideias, seus desejos; não pode mais se revelar e se engrandecer diante do 

mundo, precisa estar atenta aos outros, para repetir as últimas palavras das 

falas alheias, de tal forma que as torne suas e possa então dizer de si.  

 

De acordo com Bertaglia (2014), por sua vez, quando Eco se coloca a serviço 

de Zeus, está privilegiando aspectos do masculino, em detrimento do feminino. 

Ela transgride os valores de Hera, o que denota algo de onipotente e indica 

para uma ação indiscriminada, a qual deixa de promover a conjunção criativa e 

discriminada dos opostos.  

 

Diante da análise dessa autora, podemos pensar que o comportamento de Eco 

revela uma traição ao feminino, porque ela trai o séquito de Hera, ao qual ela 

assistia, decidindo servir a Zeus. 
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Na opinião de Alvarenga (2010), Eco precisa de um Narciso que diga o que ela 

deseja e sente, uma vez que está impedida de ter sua própria expressão. Logo, 

a ninfa busca um par complementar, sua polaridade oposta, alguém que fale de 

si e, concomitantemente, fale dela. Alguém que fale da própria grandiosidade e 

retrate a grandiosidade dela.  

 

Para essa estudiosa, Eco representa a impossibilidade da consecução da 

coniunctio oppositorum, pois, destituída da sua fala, caminha apenas na 

polaridade passiva, dependente, servil, numa eterna assimetria com o outro. 

Não pode, assim, imortalizar-se, visto que não contém em si as polaridades da 

coniunctio, não conjuga em si mesma, não se conjuga no outro – está fadada a 

morrer, perdeu-se em si mesma e não compõe a totalidade.  

 

Berry (2008) relata que, como na vida e nos sonhos, a não realização é 

importante. Nosso anseio natural é que as coisas se consumam e tornem-se 

fatos reais. Contudo, quando esse motivo é o amor não realizado e não 

correspondido, deveríamos talvez pensar menos na consumação desejada e 

mais no que está ali, realmente. Na história de Eco e Narciso, não há 

consumação em nenhum sentido, mas há um tipo de autoconsumação na 

morte, uma consumação do complexo em si mesmo. 

 

Com relação à morte de Eco, a autora sustenta que o amor que ela sente por 

Narciso é alimentado pelo fato de ela ter sido rejeitada, que ele cresce de 

desgosto e se torna maior, por causa disso. Nesse desgosto de amor, seu 

corpo vai definhando até que “[...] ela se torna esquelética e enrugada, toda a 

umidade desaparece em seu corpo, apenas restam sua voz e seus ossos, 

depois somente a voz, pois dizem que seus ossos foram transformados em 

pedra” (p.117). 

 

Ainda conforme Berry (2008), o corpo de Eco desfalece, torna-se um corpo de 

ar. Porém, secar de desgosto resultou num outro tipo de substanciação, uma 

vez que a ninfa se perde no ar. Ela está no ar, não é mais a fisicalidade 

concreta, que é real (o real é de Hera), mas o ar que é real (e estruturado), real 

com o poder de ecoar. Eco, naquilo que é ouvido, no que acontece, nos 
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eventos, é real; e os ossos de Eco são dados como a forma e a estrutura 

daquela realidade. 

Cavalcanti (1992) destaca que a experiência da dor opera a transformação. 

Antes, Eco era um ser puramente psíquico: adquire consistência, corpo, por 

meio da dor. A percepção do corpo é o campo onde se inscreve o ego, a noção 

da individualidade, porque este fornece os limites e contornos ao indivíduo. Ela 

adquire a consciência do eu através do sofrimento do corpo, e sua beleza está 

na transformação pela dor, relacionando-se com o sofrimento, porque é 

efêmera e leva à perda e ao luto; aceita viver a depressão, que esconde sua 

agressividade e raiva contra o objeto de luto. É por meio da entrada na 

depressão que Eco sai da idealização defensiva e pode viver a raiva e o luto, 

podendo experimentar o luto e o anseio pelo objeto bom, por Narciso, pois 

experimenta no sofrimento a culpa por tê-lo perdido, em decorrência de sua 

destrutividade; e, assim, pode usar e desenvolver os mecanismos de 

reparação. 

 

O sofrimento de Eco é belo, porque a leva à percepção do eu e consciência do 

processo de individuação. Ela aceita a depressão e o sofrimento, 

complementos de transformação e redenção (CAVALCANTI, 1992). 

 

Cavalcanti (1992) conclui que Eco, pelo seu sofrimento do amor, tem seu corpo 

definhado, se transforma, emagrece e enruga. A umidade do seu corpo se 

dissolve no ar, todavia, sua voz e os ossos permanecem. Depois, só a voz, 

porque os ossos se transformam em pedra, de sorte que ela realiza seu 

processo de individuação. Adquire a consciência do eu corporificado. A sua 

alma agora vem juntar-se à consciência da sua identidade; ela tem corpo e tem 

alma. Eco faz a entrada no espaço, no tempo, perde a totalidade arquetípica e 

adquire totalidade pela individuação. Cumpre a sua opus alquímica, visto que a 

transformação do seu corpo em ar tem o significado da incineração, da 

pulverização e da morte, como o último momento de transformação alquímica.  

 

Eco perdeu o elemento úmido, que era a sua qualidade de ninfa, tendo agora 

corpo e espírito. Eco viveu o objetivo final do processo alquímico, que é a 

busca da pedra. Sua voz e seus ossos são os últimos elementos que restam da 
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sua transformação. A voz é sua essência, aquilo que realmente ela é, porque 

Eco é a “voz da criação”. Os ossos significam o aspecto incorruptível do corpo, 

aquilo que permanece, é a essência, a semente que dará origem ao 

renascimento, pois eles representam a estrutura única e mais profunda da cada 

um – eles simbolizam o self. A transformação dos ossos em pedra mostra que 

o processo atingiu seu objetivo final: a Lápis foi encontrada (CAVALCANTI, 

1992, p.141). 

 

Após o levantamento das análises de vários autores sobre a dinâmica psíquica 

de Eco, com destaques para aspectos como dependência, empatia, paixão, 

punição, rejeição, repetição, submissão, transmutação, entre outros, chegamos 

à conclusão de que Eco, além de apresentar tais características mencionadas 

em seu modo de viver e se expressar, não vê a si mesma e não estabelece 

uma relação com o seu oposto (Narciso), o que denota a incapacidade de 

narcisar, ou seja, a sua unilateralidade psíquica. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo geral  

  

Analisar a personagem Philomena, do filme “Philomena”, aproximando-a 

do mito de Eco. 

 

4.2 Objetivo específico 

 

Refletir sobre as dinâmicas psíquicas internas e intersubjetivas onde 

aparecem as polaridades Eco - Narciso. 
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5. MÉTODO 

 

O presente trabalho se propôs elaborar uma pesquisa qualitativa, com uma 

leitura junguiana dos resultados. 

 

Sampieri (2006) afirma que as análises qualitativas oferecem grande 

flexibilidade para o pesquisador, pois permitem que este ultrapasse os limites 

da observação, ampliando-os com uma análise mais aprofundada do fenômeno 

estudado, ao mesmo tempo em que possibilita um melhor cotejo entre o que se 

observa e a teoria perseguida. A construção da análise que se dá pelo 

pesquisador muitas vezes se transforma, ao longo do processo, surgindo novas 

questões e hipóteses, exigindo dele adaptações e redirecionamentos. “Seu 

propósito consiste em ‘reconstruir’ a realidade, tal como é observada pelos 

atores de um sistema social predefinido” (p.5). Logo, o pesquisador que utiliza 

esse método é coparticipante da pesquisa, isto é, faz parte da realidade 

psíquica pesquisada. 

 

O levantamento bibliográfico da investigação se estendeu por cerca de três 

meses, de setembro a novembro de 2014, período no qual foram selecionados 

artigos, monografias, dissertações e teses de conhecidos sites de publicações 

junguianas, dentre os quais se destacam a Revista da Sociedade Brasileira de 

Psicologia Analítica, os Cadernos Junguianos da Associação Junguiana do 

Brasil, o Journal of Analytical Psychology, bem como informações colhidas 

através de outros canais, como o Banco de Teses da CAPES, Google 

Acadêmico, Scielo, PubMed e a Biblioteca da PUC/SP. Foram empregadas as 

palavras-chave Eco, Narciso, mitos, animus, amor, relacionamentos afetivos e 

psicologia junguiana. 

 

A construção do referencial teórico teve como esteio, inicialmente, as obras de 

Carl Gustav Jung e de sabidos autores junguianos, tais como: Alvarenga 

(2011), Batista (2002), Benedito (2009), Bertaglia (2014), Berry (2008), 

Byington (2003), Cavalcanti (1992), Fernandes (2012), Gadotti (2010), Jacoby 

(2010), Kast (1986), Magaldi (2008), Montellano (1996) e Pereira (2014). 
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5.1. Instrumento 

 

O filme “Philomena” foi o instrumento eleito para a elaboração da pesquisa. 

Trata-se de uma película datada de 2013, que recebeu uma resposta positiva 

da Academia de Cinema de Hollywood e boas críticas cinematográficas, com 

posteriores indicações à premiação do Oscar. Importante ressaltar que seu 

enredo se baseia numa história de vida real. A escolha da personagem 

Philomena se deu em virtude de nela serem notados aspectos de Eco, como 

também da dinâmica Eco-Narciso. 

 

Beebe (2001) ensina que a análise de filmes é um recurso rico e eficiente para 

a compreensão de algumas manifestações na atualidade, já que, segundo ele, 

filmes trazem imagens arquetípicas impregnadas da cultura na qual os 

espectadores se encontram mergulhados. 

 

É necessário um alto grau de franqueza acerca das técnicas que foram 

empregadas na seleção, transcrição e análise dos dados colhidos, porque, 

sendo explícito o modo como se esquadrinhou o instrumento, melhor será a 

oportunidade para que o leitor compreenda efetivamente as imagens 

propostas. Um método claro e esclarecedor propicia um espaço aberto, 

intelectual e prático, para que as análises venham a ser mais bem entendidas e 

debatidas (ROSE, 2004). 

 

O estudo e a análise do filme objetivam uma sincera reflexão sobre aspectos 

da personagem que remetem a questões mitológicas, de modo que toda a 

fantasia desprendida ao longo do enredo seja percebida como uma função 

criativa da psique. É um modo hermenêutico de lidar com os símbolos e as 

fantasias (SALLES, 2005). 

 

Para que fossem identificadas expressões simbólicas pertinentes ao tema, no 

decorrer do filme, foi necessário compreender as crenças, percepções, 

sentimentos, valores, sentidos e significados propostos.  Dado que as pessoas 

costumam agir em função de tais estímulos, os seus comportamentos sempre 

apresentam um sentido, isto é, um significado que não se dá a conhecer de 
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modo imediato, necessitando ser desvelado (ALVES-MAZZOTTI; 

GEWANDSZNAJDER, 1998). 

 

A psicologia analítica considera que os símbolos estabelecem relações causais 

e não causais, simultaneamente, já que contêm aspectos conscientes e 

inconscientes, os quais são fundamentais para interpretá-los.  

 

5.2  Procedimento de Análise 

 

O procedimento utilizado foi uma adaptação do método de análise fílmica de 

Penafria (2009). 

 

Inicialmente, o filme foi visto e revisto, com o propósito de selecionar as 

imagens e falas, com base na analogia que a pesquisadora identificou com o 

mito de Eco. Em seguida, foi feita uma seleção cronológica das cenas, por 

meio do congelamento das imagens. Os temas escolhidos aparecem 

conjuntamente na trama do filme “Philomena” e no mito de Eco, selecionados 

com base nas análises dos autores junguianos e pela observação da autora, ao 

assistir à película cinematográfica. São eles: Autorreflexão, Confronto, Empatia, 

Enfrentamento, Necessidade de Reconhecimento, Paixão, Polaridade, 

Punição, Rejeição, Repetição, Resolução, Símbolo, Eventos Sincronísticos, 

Submissão, Sedução e Segredo.  

 

A partir dos temas elencados foram construídos três grupos temáticos, os quais 

expressam momentos vividos pela personagem principal. O primeiro grupo 

temático foi denominado Inquietação (início do filme), o segundo, Passagem 

(meio do filme) e o terceiro, Integração (final do filme). Porém, alguns temas se 

repetem nas fases destacadas. 

 

O primeiro grupo temático denominado de Inquietação traz a angústia retratada 

pela personagem, no início do filme. O segundo, intitulado Passagem, enfatiza 

atitudes de transição da personagem, numa postura de movimento diferenciado 

em relação ao primeiro momento da trama. O grupo Integração denota 

posturas inovadoras e criativas da protagonista, uma mudança, pois, de 
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atitude. 

 

GRUPOS TEMÁTICOS 

INQUIETAÇÃO PASSAGEM INTEGRAÇÃO 

Paixão 
Punição 
Rejeição 

Repetição 
Sedução 
Segredo 
Símbolo 

Eventos Sincronísticos 
Submissão 

Autorreflexão 
Confronto 
Empatia 

Necessidade de 
Reconhecimento 

Punição 
Repetição 
Sedução 

Submissão 
Polaridade 

Autorreflexão 
Enfrentamento 

Repetição 
Resolução 
Símbolo 

Quadro 1 – Grupos Temáticos 

 

Em cada grupo temático, os temas foram descritos e relacionados entre si, de 

sorte a propiciar a compreensão das fases vivenciadas pela personagem.  

 

Foram escolhidas as cenas4 com as falas da protagonista que melhor retratam 

cada tema, as quais foram inseridas no grupo temático correspondente, de 

forma a elucidar os resultados. 

 

Finalmente, os temas analisados são aqueles que mais se fizeram presentes, 

na dinâmica psíquica de Philomena e Eco, desenvolvendo-se a análise e 

discussão a partir da aproximação entre a personagem-título e a ninfa do mito. 

  

                                                           
4
  Anexos pag. 97 
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6.  RESULTADOS 

 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados obtidos por meio da 

pesquisa. 

 

6.1 GRUPO TEMÁTICO: INQUIETAÇÃO 

 

Este grupo temático refere-se ao início do filme. É onde parecem eclodir os 

temas que mais aproximam Philomena à dinâmica observada em Eco. Foram 

escolhidos os seguintes aspectos: Paixão, Punição, Rejeição, Repetição, 

Sedução, Segredo, Símbolo, Eventos Sincronísticos e Submissão, 

 

PAIXÃO 

 

Em Philomena: a Paixão ocorre no início do filme, cenas de números um a 

quatro, nas quais a personagem se envolve, aos catorze anos, com um rapaz 

que lhe oferece um doce – a maçã do amor – em uma feira municipal e dele 

engravida. Tempos depois, a protagonista ainda relembra a experiência sexual, 

afirmando que sempre soou prazerosa para si mesma.  

 

Em Eco: este é o tema predominante no mito, que narra a paixão sem limites 

da ninfa por Narciso, a ponto de ela esquecer-se de si mesma e definhar.  

 

PUNIÇÃO 

 

Em Philomena: a Punição decorre da prática do ato sexual fora de um 

casamento, ou seja, pela vivência livre da sua sexualidade (cenas 5 e 6). 

Philomena é colocada na Abadia ainda muito jovem, onde, por quatro anos 

ininterruptos, precisou trabalhar, além de haver tido seu filho retirado de seu 

convívio pelas freiras. Como resultado, terminou impossibilitada de contatar 

Anthony  

  

Em Eco: a ninfa, que costumava reter Hera teimosamente em intermináveis 

conversas, terminou sendo punida pela deusa, por distraí-la com toda sua 
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tagarelice, mantendo-a alheia ao comportamento infiel de seu marido Zeus. 

Este, ao notar a ausência de Hera, saía e divertia-se com outras ninfas e 

mortais. A deusa traída, então, decidiu retirar-lhe a capacidade de falar frases 

inteiras, permitindo-lhe apenas que repetisse as últimas palavras pronunciadas 

por outrem.  

 

Tanto Philomena quanto Eco foram punidas por figuras femininas:  as freiras do 

convento de Roscrea e a deusa Hera, respectivamente. Tal punição decorreu 

do descumprimento de uma lei moral e ética.  

 

Ambas apresentam, nas suas dinâmicas de personalidade, características 

autopunitivas: 

 

 Philomena: passados cinquenta e seis anos, Philomena ainda se sente 

culpada e envergonhada. Tal constatação é verificada quando ouvidos os seus 

pensamentos expressos nas cenas de números cinco e seis, nas quais ela 

acredita que tudo por que passou lhe serviu como castigo para o seu pecado. 

Philomena parece não culpar as irmãs pelo ocorrido, crendo haver merecido os 

eventos que a acometeram (cenas 29 e 30). 

 

 Eco: a abdicação de Eco frente a Narciso, a quem seguiu ecoando suas dores 

de desespero, demonstra uma renúncia a si mesma. Ela sacrificou o seu prazer 

e deixou-se tomar pela dor, durante todo o decorrer do mito. 

 

REJEIÇÃO 

 

Em Philomena: a Rejeição sofrida por Philomena aparece retratada nas cenas 

cinematográficas de números sete e oito, nas quais se observa a atitude pouco 

sensível de seu pai, em face de a sua gravidez. Philomena é deixada em um 

convento, à mercê das freiras, sem que seu genitor fosse visitá-la durante os 

anos em que lá permaneceu. Seu pai costumava dizer a todos que ela havia 

morrido.  
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Em Eco: no instante em que Eco se atirou em seus braços, Narciso foge e lhe 

diz: “Retira as mãos! Não me abraces! Que eu morra antes de conceder-te 

poder sobre mim” (quinto parágrafo do mito em anexo). Essas foram duras 

palavras de rejeição ditas a Eco, que também terminou rechaçada por quem se 

apaixonou. 

 

Vale ressaltar que a Rejeição sofrida por Philomena e Eco foi provocada por 

figuras masculinas: pelo seu pai e por Narciso, respectivamente. 

 

REPETIÇÃO  

 

Em Philomena: a Repetição é percebida nas ocasiões em que Philomena 

demonstrou uma postura passiva e repetitiva (cena 22).  Exemplo de tal 

constatação é vista quando, ao longo do filme, Philomena parece não enxergar 

maldade alguma na atitude das freiras. Apenas ao final da história, ela enfim 

amadurece, para dar-se conta dos maus-tratos que sofreu, em vez de procurar 

justificativas repetitivas para o comportamento das irmãs. Philomena muitas 

vezes se manteve complacente frente ao agir rígido e desumano das irmãs da 

Abadia, que somente a acolheram motivadas pelo intuito de puni-la e de 

comercializar seu filho. As crianças que nasciam em Roscrea, quando 

sobreviviam, eram sorrateiramente vendidas, já que a maioria das jovens mães 

morriam por falta de assistência médica adequada. Essa postura repetitiva de 

extrema compreensão de Philomena perdurou por cinquenta anos, quando ela 

despertou e saiu em busca do seu filho.  

 

Em Eco: a Repetição demonstra caráter ativo. Eco não se manteve quieta, 

quando os demais falavam, e tampouco começava a falar, sem que alguém lhe 

dirigisse a palavra. Muitas vezes, iludiu Hera com suas conversas eloquentes. 

Nem mesmo após o castigo que recebeu da deusa, quando passou a repetir as 

últimas palavras pronunciadas por seus interlocutores, ela permaneceu em 

silêncio, de modo que esteve sempre pronta a transformar os sons que ouvia 

em suas próprias palavras.  
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É também possível perceber a repetição ativa de Eco na forma como ela se 

expressa, ao seguir continuamente Narciso pela floresta às escondidas e ao se 

dispor prontamente a ajudá-lo – mesmo após haver sido rejeitada.  

 

De natureza ativa ou passiva, a compulsão à Repetição é evidenciada tanto em 

Philomena quanto em Eco, e encontra-se presente nos seus dinamismos 

psicológicos. 

 

SEDUÇÃO 

 

Em Philomena: no filme, a Sedução é observada predominantemente entre 

Philomena e Martin. Ela ocorre, por exemplo, no momento em que ambos vão 

sozinhos para a Irlanda, em busca do paradeiro de Anthony, filho de 

Philomena, na Abadia de Roscrea (cenas trinta e cinco e trinta e seis). Durante 

o percurso, o diálogo engajado pelos dois sugere uma atmosfera de sedução.  

 

Também é vista nas cenas fílmicas de números nove a doze, quando 

Philomena, de jeito leve e falante, se dirige ao jornalista para lhe falar do seu 

quadril. Philomena mostrou ser bastante espontânea; suas brincadeiras, 

trocadilhos e sorrisos eram alegres e envolventes (cena vinte e oito). Ademais, 

a forma como Philomena se relaciona com os funcionários do hotel demonstra, 

de igual modo, a sua natureza risonha. 

 

Em Eco: no mito, a Sedução é percebida no modo como Eco envolve Hera, 

com a sua tagarelice usual. Eco, como ninfa que é, possuía a capacidade de 

enredar o outro através de sua fala estimulante, mantendo-o preso às suas 

histórias. 

 

A Sedução é uma característica que está manifesta tanto em Philomena quanto 

em Eco, de sorte que ambas as personagens a expressam através do discurso 

e da maneira como se relacionam. Elas compartilham a similar capacidade de 

despertar a atenção daqueles que as cercam. 

 

 



59 
 

SEGREDO 

 

Em Philomena: é nas cenas treze e catorze do filme onde se descortina o 

principal ponto do enredo. Nelas, descobre-se que Philomena manteve um 

segredo guardado por cinquenta anos, durante os quais ocultou uma parte 

significativa do seu passado – o nascimento do seu filho, seu sofrimento e 

renúncia.  

 

Em Eco: ao longo do mito, esse tema encontra guarida no pacto que Eco 

firmou com Zeus, à revelia de Hera, para distraí-la enquanto ele se divertia com 

ninfas e mortais. Entretanto, a deusa descobre tal acordo e castiga com 

severidade Eco por sua traição. Há, também, um outro segredo na história: os 

momentos em que Eco, tomada de amor, segue furtivamente Narciso pelos 

campos, sem que ele note a sua presença constante.  

 

SÍMBOLO 

 

Em Philomena: na cena vinte e um, a medalhinha de São Cristóvão, colocada 

no carro para dar sorte, aparece como um destaque simbólico. Ela demonstra a 

fé da personagem no santo que carregou Cristo e o peso do mundo nas costas, 

assim como Philomena carregou durante cinquenta anos o segredo que a 

consumia.  

 

Em Eco: no mito, Eco dissolve-se, é transformada numa pedra que 

simbolicamente nos remete a um estado de imobilização, de petrificação, até 

que seja ultrapassado o estado de transmutação.  

 

EVENTOS SINCRONÍSTICOS 

  

Em Philomena: tais eventos, neste grupo, ocorrem no filme quando Philomena 

confessa a sua filha Jane que tivera um filho, há cinquenta anos, e mostra-lhe o 

retrato do irmão na data do aniversário dele, com tristeza e saudade, por não 

saber do seu paradeiro. Após a confissão, sua filha Jane vai a uma festa de 

uma amiga e a ajuda a servir os drinques, quando ouve uma conversa de 
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Martin com uma produtora literária, na qual o mesmo afirma que está 

escrevendo um livro. Quando Martin se dirige a Jane para pedir-lhe uma 

bebida, ela confessa ter ouvido o diálogo e pergunta-lhe se gostaria de 

escrever um livro de interesse humano sobre a história de sua mãe. 

Inicialmente, ele recusa, todavia, após uma conversa com sua esposa, resolve 

aceitar. Encontra-se com Jane e Philomena, ouve sua história e, a partir desse 

momento, resolve ajudá-la, a fim de investigar o paradeiro de seu filho e obter o 

enredo para publicar a história (cenas 15 a 18). 

 

Em Eco: no mito, pode ser considerado um Evento Sincronístico o episódio em 

que Eco encontra Narciso vagueando pelos campos, perdido de seus amigos, 

caçando um veado, quando começa a segui-lo, como bem explicita o mito: 

“Quis o acaso que o rapaz, separado dos seus fiéis companheiros, 

exclamasse: ‘Há alguém aqui?” (5º parágrafo do mito em anexo). 

   

SUBMISSÃO 

 

Em Philomena: A submissão é notadamente percebida quando a protagonista 

se mantém obediente ante a decisão das freiras, sem questioná-las acerca do 

paradeiro da criança, em qualquer momento futuro (cenas 37 e 38). Tal atitude 

passiva e exageradamente tolerante de Philomena diante das freiras – as 

representantes da Igreja – durante todos os anos que se seguiram pode ser 

verificada na observação atenta das cenas fílmicas de números dezenove e 

vinte, onde se percebe que Philomena buscava razões para justificar as 

religiosas, sem ao menos conseguir enfrentá-las. 

 

Em Eco: no mito, a Submissão desponta claramente na forma como Eco se 

relaciona com Narciso – de uma maneira repetitiva e abnegada, seguindo-o e 

ajudando-o continuamente, mesmo diante das adversidades que a tornam triste 

e desdenhada. De igual maneira, revela-se no momento em que se descobre 

que Eco se encontra terminantemente submissa ao desígnio divino, de modo 

que, mesmo contrária a sua vontade, a sua atitude é de submissão: “[... sua 

natureza não lhe permite isso, nem permite que ela comece a falar; mas 
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seguindo o que sua natureza permite, ela se mostra pronta a esperar os sons 

que pode transformar...]” (4º parágrafo do mito em anexo). 

 

6.2 GRUPO TEMÁTICO: PASSAGEM 

 

Este grupo temático refere-se ao meio no filme. Os temas escolhidos foram 

Empatia, Necessidade de Reconhecimento, Polaridade, Punição, Repetição  

Sedução e Submissão, contudo, os quatro últimos temas não serão explanados 

neste grupo temático, pois já o foram anteriormente. Os demais temas 

escolhidos foram Autorreflexão e Confronto, temas pertinentes a Philomena, os 

quais não estão presentes no mito de Eco. 

 

EMPATIA 

 

Em Philomena: o tema da empatia aparece no filme nas cenas trinta e nove a 

quarenta e dois, quando Philomena se ressente diante da forma grosseira e 

rude com a qual Martin trata os funcionários do hotel; ela se aborrece e diz a 

Martin: “– Prefiro que você trate mal a mim que a eles...” Ela faz questão de 

interagir com todas as pessoas ao seu redor, do cozinheiro ao jornalista 

ranzinza, Martin. Trata todos com o mesmo carinho, respeito e atenção.  

 

Em Eco: no mito, a empatia surge quando Eco expressa a sua compaixão pela 

dor de Narciso, ao se ver refletido no lago, e ecoa as dores, a voz, os desejos e 

sentimentos dele.   

 

NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO 

 

Em Philomena: no filme, nota-se a necessidade de reconhecimento, quando 

Philomena expressa o desejo de ser lembrada pelo seu filho, ao afirmar que 

não o abandonou, que jamais deixou de pensar nele e que não teve 

oportunidade de dizer-lhe a verdade. Ela substitui seu sorriso marcante por 

uma expressão fechada, a qual traduz a sua decepção por pensar que talvez o 

filho, que tanto procurou, jamais tenha ao menos pensado na sua existência 

(cenas 33 e 34).  
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Em Eco: no mito, o tema da necessidade de reconhecimento surge quando 

Eco deseja ser vista e amada por Narciso, como revela esta passagem do mito 

em anexo (4º parágrafo): “Oh, quantas vezes pensou ela em chegar até ele, 

com palavras sedutoras e fazendo suaves súplicas ao mesmo! ” 

 

POLARIDADE 

 

Em Philomena: a Polaridade é percebida na relação entre a protagonista e 

Martin. Eles pertencem a mundos quase opostos; são díspares em suas 

formações, vivências e crenças. Existe entre eles um diálogo em que se 

contrapõem a fé inabalável de Philomena e o tom ácido das críticas do 

jornalista, em face da ingenuidade da protagonista. Trata-se de um homem 

cínico, incrédulo e amargo, frente a uma mulher com eterna bondade, doçura e 

sensibilidade. Para a protagonista, estar ao lado de alguém tão mais duro, que 

consegue se impor nos desafios da vida, coisa que era seu ponto fraco, tendo 

em vista sua extrema gentileza, muito poderá ajudá-la na sua mudança. 

Philomena pode ser considerada a polaridade oposta de Martin e vice-versa 

(cenas 43 a 46).  

 

Em Eco: no mito, Eco e Narciso são opostos complementares. Eco traduz a 

transferência especular de Narciso, ela ecoa e reflete os seus desejos mais 

profundos.  

 

AUTORREFLEXÃO 

 

Em Philomena: a Autorreflexão é retratada, quando Philomena revê suas 

atitudes e questiona seu comportamento a respeito do que seria o pior: o 

pecado de ter o bebê, naquelas circunstâncias, ou a mentira por ter escondido 

a existência de seu filho por tanto tempo (cenas 23 e 24).  Ela também reflete e 

deixa de se confessar, como se percebesse que nem tudo o que um dia lhe 

disseram ser errado era realmente pecado.  
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Em Eco: este tema não está presente no mito, embora alguns autores infiram a 

sua presença, ao afirmarem que, nas repetições da ninfa, existe a busca por 

uma autorreflexão. 

 

CONFRONTO 

 

Em Philomena: o Confronto é evidenciado nos momentos em que Philomena 

responde às provocações arrogantes do jornalista, de maneira bastante 

contundente; por exemplo, nas cenas vinte e cinco a vinte e oito, as quais 

mostram uma saída do estado de permanente submissão em que a 

protagonista costumava estar.  

 

Em Eco: no mito, Eco entra em confronto com a sua impossibilidade de falar e 

a consequente perda do seu poder de persuasão, porém, não expressa 

reflexão, que poderia propiciar a sua mudança.   

 

6.3.  GRUPO TEMÁTICO: INTEGRAÇÃO 

 

Este grupo temático refere-se ao final do filme. Nesses temas, foram 

observados os conteúdos pertinentes a “Philomena”, pois eles estão presentes 

na dinâmica de Philomena e na história fílmica. São eles: Autorreflexão, 

Enfrentamento, Repetição, Resolução e Símbolo. Neste grupo, pelas 

observações dos temas, podemos perceber a linha que conduz a 

transformação de Philomena e a sua superação diante da dominância da 

dinâmica mitológica de Eco.  

 

AUTORREFLEXÃO 

 

Em Philomena: a Autorreflexão também se repete neste grupo temático, 

quando Philomena reconhece, em conversa com Martin, numa fala e postura 

reflexiva, que jamais deveria ter deixado seu filho Antonhy longe de suas vistas 

(cena 47) e quando descobre, através do vídeo, que fora enganada pelas 

freiras (cena 48).  
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ENFRENTAMENTO 

 

Em Philomena: o Enfrentamento se dá no momento de maior emoção do 

filme, quando Philomena enfrenta as velhas freiras do convento. Mesmo diante 

de tudo por que passou, ela segue os preceitos da compaixão e da 

misericórdia, muito mais do que as freiras líderes do convento. Também há o 

Enfrentamento quando a protagonista diz a Martin que não quer ser igual a ele: 

uma pessoa cheia de raiva e rancor, e, em seguida, perdoa a freira que tanto 

lhe causou dor (cenas 49 a 52). Ela é uma mulher que aceita outras crenças 

sem perder as suas, que odeia a simples ideia de ferir alguém, que acha a 

homossexualidade algo natural, enfim, uma mulher bem à frente de seu tempo. 

 

REPETIÇÃO 

 

Em Philomena: a Repetição fica evidente nas cenas cinquenta e sete e 

cinquenta e oito, quando Philomena ingenuamente faz um esforço para 

desculpar as freiras más, alegando que elas não sabiam que Anthony tinha 

outro nome e que, por isso, não poderiam conhecer seu paradeiro. A verdade 

vem à tona por meio do vídeo a que a protagonista assiste, na casa de um ex-

companheiro do seu filho, nos EUA, no qual Anthony aparece na fotografia com 

as freiras da Abadia de Roscrea, e Philomena é informada de que seu filho a 

procurou no convento e que as freiras sabiam do seu paradeiro. Ela finalmente 

entendeu que as freiras evitaram o encontro de mãe e filho, deliberadamente. 

Seu sentimento é de revolta e raiva, pois percebe naquele instante que fora 

enganada, durante todos aqueles anos (cenas 59 e 60). 

 

RESOLUÇÃO 

 

Em Philomena: a Resolução é marcada pela transformação de Philomena, 

quando autoriza o repórter a publicar a sua história e, consequentemente, o 

que acontecera na Abadia de San Roscrea (cenas 55 e 56). Philomena é uma 

mulher que perdoa após derrotar os seus demônios internos e permite, com a 

divulgação da sua história, que a sua experiência de dor e graça seja partilhada 

com sinceridade. 
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O jornalista Martin passa igualmente por uma transformação; torna-se um 

homem mais sensível, observador e maleável, ao se confrontar com o seu 

próprio rancor, que o leva a crucificar as freiras do convento, em contraste com 

Philomena, que, para ele, é uma heroína à moda antiga capaz de perdoar, 

mesmo diante das adversidades. Ele a presenteia com uma imagem de Nossa 

Senhora para ser colocada no túmulo de seu filho e deixa que ela decida sobre 

a publicação da história de sua vida (cenas 53 e 54). Surge daí uma 

cumplicidade inesperada, a qual ajudará a ambos a abraçar e viver a vida de 

outra maneira. 

 

SÍMBOLO 

 

Em Philomena: o Símbolo escolhido para esta etapa foi a harpa celta que 

aparece nas cenas sessenta e hum e sessenta e dois. Martin viu a harpa no 

rótulo da garrafa de uma cerveja irlandesa e lembrou que já havia visto a 

mesma imagem no terno de Anthony; um símbolo que ele usava regularmente, 

o que denunciava uma lembrança peculiar da Irlanda, suas origens. Trata-se 

de um símbolo irlandês, um brasão de armas da República da Irlanda, cunhado 

durante o reinado de João e Eduardo I, no século XII, e que pertence às armas 

nacionais. Martin, então, interroga Philomena: “– Como alguém tão desligado 

de sua terra natal e de suas origens conserva tal símbolo? ” Isso fez com que 

Philomena voltasse às recordações passadas e, desse modo, decidisse 

continuar a busca pelo seu filho.  
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7. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

A presente pesquisa teve como objetivo proceder à análise da personagem 

Philomena, à luz do mito de Eco, buscando a compreensão dos aspectos 

presentes na sua dinâmica psíquica.  As polaridades tiveram, de igual maneira, 

seus enfoques considerados com base no mencionado mito. E foi, ao longo 

dessa trajetória analítica, que contrapontos relevantes emergiram, aqui sempre 

associados a uma visão junguiana. 

 

1.1. Aspectos temáticos comuns a Eco e Philomena 

 

PAIXÃO 

 

Primeiramente, embora se associe Paixão à força daquele que une (Eros), há 

também uma outra leitura acerca do vocábulo, a qual merece ser conhecida e 

deriva de sua raiz etimológica pathos. Logo, como tal, por vezes a paixão 

acaba sendo concebida como uma manifestação patológica.  

 

No decorrer do filme, a personagem Philomena revive tal estado sublime de 

apaixonamento, tema que permeia toda a história de Eco. Isso ocorre no início 

da película, quando a personagem se envolve, aos 14 anos de idade, com um 

jovem rapaz e dele engravida. Passados cerca de cinquenta anos, Philomena 

ainda possui recordações prazerosas e inesquecíveis gravadas em si a 

propósito dessa experiência, memórias estas que não se perderam pelo curso 

do tempo. Sobre tal condição intensa de se sentir, declara Stein (1998, p. 155) 

que “[...] Eros reúne ao invés de separar, expande ao invés de estreitar, flui ao 

invés de enrijecer-se”. 

  

Para os gregos, a natureza da passion5 se traduz como uma experiência 

misteriosa e insondável, capaz de paralisar e aprisionar aqueles que se deixam 

tocar por seus encantos. Falar de paixão seria o mesmo que divagar acerca do 

indecifrável e, principalmente, do incoerente (GADOTTI, 2010). 

 
                                                           
5
Tem origem do latim, quer dizer sofrimento, sacrifício, ato de suportar. 
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Alvarenga (2011) assinala que as paixões trazem como condição sine qua non 

o sintoma de depositar no outro uma projeção pessoal intensa. Trata-se de um 

estado no qual emoções viscerais eclodem, e manifestações de fascínio, 

deslumbramento e êxtase parecem encontrar um terreno fértil para se 

desenvolver – lado a lado, porém, com a inevitável dor da alma, produto da 

projeção maciça direcionada ao objeto do amor. A autora também declara que 

o apaixonamento contém um propósito relacional de caráter psicodinâmico, o 

qual provoca interações. O impacto desse desenrolar sobre a psique tanto 

poderá ser assimilado de maneira criativa quanto de forma notoriamente 

destrutiva e patológica.  

 

PUNIÇÃO/REJEIÇÃO 

 

A Punição-Rejeição, como temas universais que são, ocorrem de maneira 

simultânea. Nesse sentido, a rejeição em si já se configura enquanto punição, 

na medida em que não permite a presença do outro na relação, isto é, nega-se 

reiteradamente a interação entre o sujeito e o objeto. Sem dúvida, ambos os 

estados causam dores e traumas, bem como fazem ressurgir feridas infantis 

adormecidas, à época registradas em virtude de abusos psicológicos, físicos ou 

sexuais. Tais feridas perduram ao longo de vários anos e, portanto, é inevitável 

que ainda contaminem a vida do adulto cujo passado é povoado de dores. 

Junto à punição também estão a vergonha e o sentimento de culpa. Este último 

é em especial bastante atormentador, em razão de gerar no sujeito a sensação 

de haver negligenciado algo, deixando de cumprir uma obrigação devida. Ainda 

sobre esse tema, Kast (1997) afirma que sentimentos de culpa podem 

expressar o pesar de não sermos, afinal, tão bons quanto pensamos que 

somos, ou ainda a raiva de não sermos tão bons quanto, no fundo, 

gostaríamos de ser. 

Philomena, assim como Eco, em seu mito, rememora esses temas em diversas 

ocorrências. No filme, a personagem aparece sendo punida pelo feminino, 

representado na figura das freiras e, principalmente, da madre superiora. De 

igual maneira, no mito, Eco foi hostilizada por Hera em função de descumprir a 
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moral e a ética vigentes na época. No que diz respeito à personagem 

Philomena, em particular, as freiras a puniram por praticar a sexualidade fora 

do casamento, sobrecarregando-a com trabalhos contínuos e extenuantes, na 

Abadia. Tomaram-lhe, também, o seu próprio filho. Já Eco, como resultado de 

sua transgressão ousada, foi punida com a perda de sua expressidade, já que 

sua fala foi inibida. 

Assim como Philomena, cujo pai foi abusivo, ao fazer-lhe menções afora como 

filha já morta, Eco compartilha de similar vergonha, por Narciso não a haver 

aceitado. Ambas as personagens trazem a vergonha pela rejeição embotada 

em si mesmas. 

Elas denotam, em acréscimo, um comportamento autopunitivo: Philomena, 

mesmo passados cinquenta e seis anos, ainda se sentia culpada e 

envergonhada pela prática sexual, continuando a acreditar que merecia o 

castigo como reprimenda a sua conduta. Já Eco, a qual foi notoriamente 

rejeitada por Narciso, ao se atirar em seus braços, permaneceu seguindo-o e 

ajudando-o em suas dores e desesperos. Eco seguiu renunciando a si, mesmo 

diante as palavras de rejeição que ouviu de Narciso: “Retira as mãos! Não me 

abraces! Que eu morra antes de conceder-te poder sobre mim”. Acerca do 

tema, Montellano (1996) pontua que Eco, desprezada, não suportou tamanha 

vergonha e nem a dor da rejeição, de modo que seu corpo definhou até tornar-

se pele e osso. Seu sangue evaporou, deixando-a com veias vazias e fazendo-

a se dissolver até a chegada da morte. 

Para Jacoby (1984), o ser humano possui uma inata necessidade básica e vital 

de se fazer refletir, projetando-se no outro, para então poder reconhecer a si 

mesmo. É através desse exercício que nos sentimos reais, aceitos e 

importantes para as demais pessoas e, consequentemente, para nós mesmos. 

Jung ([1941] 1993) enfatiza que é sobretudo nos sonhos que se faz possível 

acessar e descobrir a criança abandonada. Neles, muitas vezes, a figura de 

nós mesmos, de uma criança ou até de um infante desconhecido, pode 

aparecer negligenciada e esquecida, em perigo ou em condição de extrema 

necessidade. Nesse sentido, é comum que o sonhador termine por assumir 
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uma responsabilidade culposa. Jung ([1941] 1993) também salienta que o 

casamento inevitavelmente evoca a criança abandonada, porque ele 

representa um lar, um ninho, um santuário para as necessidades dessa 

criança. Ele frisa que “[...] o que é rejeitado em todo o lado deve ser permitido 

aqui em casa” (§ 365 e 368). 

 

REPETIÇÃO/SUBMISSÃO 

 

A dinâmica psíquica da Repetição-Submissão, tanto em Eco quanto em 

Philomena, pode ser entendida ora como uma tentativa de cura, ora como uma 

explicitação patológica – pois a repetição contínua é indicativa de que o evento 

provocativo ainda se lhes submete. A repetição, por outro lado, serve-nos bem 

para que, ao elaborar o ocorrido, consigamos dia a dia nos desprender daquilo 

que se revela, hoje, aprisionador. Enquanto não for encontrado um jeito novo e 

diferente de nos soltarmos, por meio da elaboração dos complexos, a repetição 

continuará a acontecer. 

No mito de Eco, verifica-se uma repetição mais ativa, pois, embora tomada por 

tal dinâmica psíquica e com sua comunicação prejudicada, ela atua. Quanto a 

Philomena, percebe-se que, mesmo após a passagem de cinquenta anos, os 

eventos traumáticos se repetem continuamente e não a fazem deixar de aceitá-

los passivamente. Logo, sua repetição seria mais passiva. 

Jung ([1919] 2000d §592) vê a repetição como um dos indicadores da 

presença de um complexo ativo, já que o repetir constante de um conteúdo 

traumático possibilita a perda gradativa de sua força sobre o sujeito. Dessa 

forma, os conteúdos que nos tomam sem nenhum protesto de nossa 

consciência ou vontade, provocando reações inesperadas, vão pouco a pouco 

enfraquecendo. Parece então, quando há intenção egoica, nos tornamos mais 

libertos. Jellouschek (1992) afirma que quando a repetição é experimentada 

com uma crescente consciência e honestidade, ela pode conduzir, passo a 

passo, à saída.  

Já Cavalcanti (1992) salienta as repetições como instrumentos de cura, pois, 

assim como a ausência de saúde enseja a sua busca, são as dores e os 
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padrões neuróticos recorrentes que levam a oportunidades possíveis para uma 

futura elaboração. 

Berry (2008) declara que a repetição aponta para uma necessidade mais 

arraigada, a qual carece de uma profunda autorreflexão, enquanto Kast (1986) 

a vê como uma contradição, porque a vida é fluida, se movimenta e precisa se 

modificar. Outrossim, esta seria uma maneira não produtiva de se tentar a 

solução de algo.   

 

SEDUÇÃO 

A Sedução compõe a capacidade inerente ao indivíduo de saber conquistar, 

usando suas potencialidades conscientes e inconscientes, a fim de atingir seus 

objetivos. A depender dos recursos que sejam empregados, tanto atitudes 

construtivas quanto destrutivas podem emergir. A Sedução também pode ser 

utilizada como meio de se manter o controle. Em sua obra, Jung ([1950] 2011d 

§ 162) faz referência ao donjuanismo como uma compulsão desenfreada à 

sedução. Essa expressão usualmente acomete uma personalidade que 

necessita seduzir e envolver o Outro com muita frequência, aparentemente se 

enamorando de pessoas bastantes difíceis de se relacionar e, quando 

conquistadas, deixam de exercer o fascínio que outrora exerciam. 

Observou-se, em ambas as narrativas, a Sedução enraigada como uma das 

matizes dos conflitos presentes em Eco e em Philomena. Quanto ao mito, 

Alvarenga (2010) pontua que Eco precisa de alguém falando de si mesmo, 

para que, concomitantemente, fale dela também. Nessa mesma linha de 

raciocínio, seria como se o outro, ao falar de sua própria grandiosidade, 

retratasse simultaneamente a grandiosidade dela. Assim, no mito, a presença 

da Sedução é notada quando, por exemplo, Eco envolve Hera com a sua 

tagarelice curiosa, pois possuía a capacidade de enredar o outro por meio de 

sua fala cheia de histórias. Já em relação ao filme, a Sedução pode ser notada 

quando, inicialmente, Philomena se sente atraída por um rapaz que lhe oferece 

a maçã do amor. Em outro momento, a própria Philomena, através de seu jeito 

leve, falante e espontâneo, lança mão da Sedução, ao se dirigir com um ar 

brincalhão ao jornalista de quem gostou. 
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Gadotti (2010) lembra que a sedução e o poder do amor, próprios da deusa 

Afrodite, são fundamentais para nos envolvermos com o mundo. Contudo, a 

permanência indefinida desse fascínio pode ser perigosa para a psique, uma 

vez que nos convida a uma impulsividade “des-almada”. 

EMPATIA 

Empatia é a comunicação afetiva com outra pessoa, ou seja, é a capacidade 

de sentir o que sente o outro, caso estivesse em sua situação. De acordo com 

Pereira (2014), é a empatia da relação a possibilitadora da comunhão e da 

caminhada em direção ao outro e a si mesmo. 

Esta é seguramente uma forte característica da personalidade de Philomena e 

de Eco. No filme, a personagem principal se ressente a propósito da forma 

grosseira e rude com a qual o jornalista trata os funcionários do hotel, 

colocando-se em seus lugares. Ela se aborrece e reclama da maneira como os 

funcionários são tratados, pois sua atuação é oposta, ao interagir com as 

pessoas ao seu derredor. Philomena se dirige aos funcionários com carinho, 

respeito e atenção. Já no mito, a Empatia pode ser percebida quando Eco 

expressa a sua compaixão pela dor de Narciso, quando em confrontamento 

doloroso consigo mesmo, à beira do lago que refletia sua imagem. Falar em 

Eco é também abordar a capacidade de empatia nas pessoas. Quem ecoa a 

voz, os desejos e os sentimentos do outro é, por excelência, um ser empático 

(ROHEN, 2011). 

NECESSIDADE E RECONHECIMENTO 

Segundo Cavalcanti (1992), a personalidade “eco” demonstra uma tendência 

compulsiva a se colocar a serviço do outro, numa busca incessante por 

reconhecimento. Tal característica, a qual decorre da falta de capacidade para 

enxergar em si os próprios valores, determina uma busca desesperada pelo 

reconhecimento que vem de pessoas outras. Philomena expressa o seu desejo 

de ser lembrada pelo seu filho, quando, por exemplo, afirma não o ter 

abandonado e que jamais deixou de pensar nele. Já quanto ao mito, a 

necessidade de reconhecimento aparece no desejo de Eco em ser vista e 

amada por Narciso. As seguintes palavras deveras expressam tal necessidade: 



72 
 

“Oh, quantas vezes pensou ela em chegar até ele, com palavras sedutoras e 

fazendo suaves súplicas ao mesmo”! (parág. 4º mito). 

Ainda acerca do tema, Jacoby (1984) salienta a carência de reflexo como 

indicativa da existência de padrões e modos comportamentais, gravados em 

sua maior parte no inconsciente, os quais se originaram nas experiências de 

sintonia iniciais. Tais registros terminam por influenciar a autopercepção dos 

sujeitos, de sorte que a forma como os adultos tratam a si próprios tendem a 

refletir a maneira como foram tratados na infância. A capacidade de observar e 

ver a si mesmo tem suas raízes fincadas nas experiências pré-verbais mais 

significativas. 

Reza a lenda que Zeus, após terminar sua criação, perguntou aos deuses se 

eles achavam ainda a falta de algo para ser criado. Estes, então, lhe pediram 

para que criasse as musas – belas mulheres para louvar seus feitos e seu 

universo, embelezando tudo por meio de suas palavras e música. Os feitos de 

Zeus seriam, dessa forma, trazidos à atenção consciente, através de 

louvações. 

Analogamente, o ser humano precisa ter sua frágil e vulnerável existência 

refletida e ressonante, por que a sua mera condição de estar vivo não lhe é 

suficiente e tampouco o satisfaz. De que adianta existir, se ninguém notará, 

compreenderá, amará ou apreciará o que se é e o que se faz? 

 

1.2 Aspectos temáticos experienciados apenas por Philomena 

 

AUTORREFLEXÃO 

Autorreflexão é o ato de refletir sobre si mesmo. Como bem afirma Jung ([1928] 

2011c p.64), não é um simples ato de pensar, mas uma atitude. É lembrar-se 

do que foi visto e confrontá-lo: trata-se da chamada tomada de consciência. No 

filme, há pelo menos dois momentos nos quais se observa a autorreflexão 

impressa nas ações de Philomena: quando ela questiona seu comportamento 

com respeito ao seu filho e com a sua própria fé, revendo suas posturas com 
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cuidado. Já no que concerne ao mito, autorreflexão não está presente em seu 

relato, embora contenha inferências de Berry (2008) a Eco. 

 

ENFRENTAMENTO/RESOLUÇÃO 

Enfrentamento é o ato de encarar corajosamente as limitações, para assim 

romper com os velhos padrões aprisionantes. É percebido, na medida em que 

há a diminuição da autonomia do complexo sobre a consciência, isto é, quando 

os complexos deixam de ser notados apenas projetivamente. Uma vez 

conquistada essa condição, o sujeito, ao se relacionar com o objeto, passa a 

viver conteúdos próprios que já não mais pertencem apenas ao outro. A 

projeção6, sendo um meio de expressar os conteúdos inconscientes os quais 

não puderam ser conhecidos no mundo externo, é que possibilita a 

conscientização. Para Gambini (1988), a projeção ocorre involuntária e 

inconscientemente, pois o sujeito costuma não saber o que está ocorrendo e 

tampouco parece ser capaz de produzi-la ou impedi-la. Nesses casos, o que 

talvez se possa fazer é reconhecer que o conteúdo, o qual num primeiro 

momento denotava pertencer ao objeto é, na verdade, pertencente também ao 

sujeito. 

Os conteúdos inconscientes são de natureza individual e coletiva. Nesse 

sentido, a partir das vivências individuais se constroem os conteúdos de 

natureza pessoal, os quais, por sua vez, constituirão a sombra7. Cavalcanti 

(1992) comenta que a sombra é o eu negado, aleijado, rejeitado pelos padrões 

da consciência. É a parte da personalidade não aceita, porventura manifestada 

no outro, que termina por gerar extremo incômodo dentro de cada sujeito. “O 

outro que também se é e que não se deseja ser, o outro que é alienado de 

convício consciente” (p.78). 

                                                           
6
 Jung ([1950) 2011d § 121) define projeção como “um processo inconsciente e automático, 

pelo qual um conteúdo inconsciente para o sujeito é transferido para um objeto, fazendo com 
que esse conteúdo pareça pertencer ao objeto”.  
7
 Sombra é definida por Jung ([1946) 2011b § 470) como “[...] a coisa que uma pessoa não tem 

desejo de ser”. 
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O Enfrentamento é evidenciado no filme, quando Philomena responde de forma   

contundente às provocações de Martin, estabelecendo claramente os seus 

limites em todas as ocasiões nas quais entre os dois não houve uma 

concordância. Pode ser igualmente verificado o Enfrentamento, quando 

Philomena, já conhecedora das maquinações das freiras, as enfrenta e solicita 

o paradeiro de seu filho, desejando saber onde ele foi sepultado. Por fim, a 

Resolução acontece, quando Philomena decide que a sua história de vida 

deveria ser publicada, para que o mundo tivesse conhecimento de todas as 

ocorrências na Abadia. Logo, autorizou Martin a fazê-lo.  

POLARIDADE 

Diz-se que a unilateralidade extrema é contraposta a um símbolo de totalidade, 

no qual os opostos estão dinamicamente unificados. De acordo com Jung 

([1928], 2011c), os símbolos constituem a ferramenta capaz de permitir eliminar 

as dissociações neuróticas, porque leva à consciência, com especial clareza, 

atitudes e estados de espírito que a humanidade, ao longo de sua história, 

sempre sentiu como sendo os portadores de redenção e de libertação. “São as 

“représentations collectives” que desde os primórdios permitem a ligação tão 

necessária entre a consciência e o inconsciente” (§ 285). 

A integração dos aspectos sombrios e o consequente crescimento da 

consciência são fundamentais para o alcance da maturidade psicológica, a qual 

ocorre por meio da migração do ego de um polo ao outro, com fluidez. A 

totalidade do eu é o produto da integralidade das partes mais sombrias e se dá 

após a aceitação e a elaboração do outro em nós mesmos. Nesse sentido, 

verificou-se que Eco buscou a realização das polaridades, quando se colocou a 

serviço do masculino, representado pela figura de Zeus (CAVALCANTI, 1992), 

embora não tenha obtido êxito em integrá-las em sua vivência com Narciso. 

Porém, no que concerne a Philomena, pode-se sustentar que ela integrou as 

polaridades, quando, por exemplo, enfrentou o jornalista e as freiras. 

Philomena assumiu determinadas posturas presentes em Martin que 

demandaram dela muita coragem, ousadia, decisão e malícia, tornando-as 

suas, isto é, apropriando-se delas, na medida em que enfrentou dinâmicas 

diferentes e descobriu resoluções para tais. 
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O jornalista, ao tornar-se um homem de expressão mais sensível e maleável, 

também demonstrou haver passado por transformações. Ele descobriu em si 

uma faceta similar à de Philomena, revelada através de aspectos anímicos 

benevolentes e perdoadores, após confrontar seu extremo rancor, ao querer 

crucificar as freiras. Isso fê-lo refletir a ter gestos de amorosidade, a exemplo 

de quando presenteia Philomena com uma imagem da Virgem Maria, para ser 

colocada no túmulo de seu filho e, quando deixa a cargo dela a decisão quanto 

à publicação dos segredos da sua história. 

Jung ([1943] 1991, § 24 e 43), sobre a união das polaridades, comenta que, 

sem a vivência dos opostos, não existe a experiência da totalidade, ou seja, 

não se dará a unificação dos mesmos. A atitude unilateral da consciência pode 

ser corrigida e compensada pelos componentes inconscientes e, quando 

assimilada, torna a personalidade mais ampla. Nesse sentido, a relação entre 

uma mulher sexagenária (Philomena) e o repórter retrata uma relação de 

opostos. Destaque-se que é grande a oposição existente entre eles, ou seja, as 

suas diferenças na forma de serem e verem o mundo. 

Indiscutivelmente, foram as atitudes da personagem Philomena que aguçaram 

a minha análise, nesse filme. Ela conseguiu se libertar de suas amarras e foi 

muito além da dinâmica apresentada no mito. Philomena se superou, saindo do 

lugar de submissa, medrosa, repetitiva e, de certa maneira ingênua, ao qual 

esteve aprisionada durante muitos anos. 

Ela deixou de estar submetida quase que exclusivamente à regência de Eco e 

incorporou características de tantos deuses e deusas, integrando em sua 

personalidade aspectos que estavam projetados em Martin, tais como 

confronto, coragem, enfrentamento e a resolução. E foi por meio da vivência de 

opostos que ela finalmente assumiu a responsabilidade por suas escolhas e 

por sua vida. Conforme as observações de Jung ([1943] 1991, § 24 e 43), 

Philomena “[...] realizou as núpcias químicas, onde os contrários se fundem 

numa unidade incorruptível”. 

Contudo, não podemos deixar de reconhecer a importância de Martin em todo 

o trajeto de Philomena e na construção de uma sincera parceria entre eles. O 
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jornalista foi a projeção do seu animus, de sua parte masculina inconsciente 

que foi, enfim, integrada. Essa união criou uma dança, a qual propiciou a 

celebração de tudo o que eles viveram.  

 

Sanford (2002) afirma que a projeção do animus8 é um evento perfeitamente 

natural, que sempre há de ocorrer. Ele está inevitavelmente desperto em nossa 

psique e nunca será tão bem conhecido por nós, a não ser que se projete 

sobre membros do sexo oposto. Logo, quando ocorre uma projeção, surge 

para nós uma nova oportunidade de conhecermos o nosso interior, os 

Parceiros Invisíveis, e tal é o caminho para chegarmos ao conhecimento de 

nossas próprias almas. 

 

Pensar em termos de animus é pensar na energia masculina que existe no 

inconsciente da mulher, levando-a imperceptivelmente às tendências do 

universo masculino, tais como objetividade, controle afetivo, racionalidade, 

sociabilidade, força emocional, criatividade, espiritualidade ou coragem. 

 

Através do animus, que atua como uma ferramenta profícua nesse processo, 

poderá ser viável ao Ego desprender-se de tudo aquilo que teme e rejeita. 

Dessa feita, o crescimento rumo à maturidade emocional dependerá 

basicamente da capacidade de os indivíduos não mais permanecerem 

enlaçados a ponto de vistas rígidos observados no Ego, mas, de modo diverso, 

de seu esforço sincero em confiar no self e saltar para os seus inexploráveis 

orbes internos.  

 

Com base nesse conhecimento se torna possível realizar um compromisso 

íntimo equivalente a um tipo de casamento consigo mesmo, uma espécie de 

união interna, de modo a viver uma vida até então não experimentada. 

 

É inegável que os acontecimentos externos foram grandes catalizadores dessa 

busca. É uma história de superação. O mundo interior está nu, frente às 

pressões normatizadoras do mundo exterior. Jung ([1949], 2011a, §825) define:  

 

                                                           
8
 A personificação masculina do inconsciente na mulher (JUNG [1964] 1986, p.189) 
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[...] ”individuação é, portanto, um processo de diferenciação 
cujo objetivo é o desenvolvimento da personalidade individual. 
A necessidade de individuação é natural, enquanto que o 
impedimento da individuação por uma normalização exclusiva 
ou preponderante, de acordo com os padrões coletivos, será 
prejudicial para a atividade vital do indivíduo, para a sua 
vivência pessoal”.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A alma nasce na beleza e alimenta-se da beleza, 
precisa dela para viver.  

(Hilman, 2010). 

 

A presente pesquisa buscou compreender a trajetória de Philomena, tendo 

como pano de fundo a sua correlação com o mito de Eco. Para tal fim, foi 

necessário esquadrinhar o referido mito, bem como as suas diversas 

abordagens interpretativas. Nesse sentido, os pontos relevantes desvelados 

em sua história muito contribuíram para o entendimento e a elaboração deste 

trabalho.  

 

No campo da psicologia analítica, as investigações sobre o mito de Eco 

aparecem de forma bastante escassa, se comparadas ao volume de 

referências bibliográficas alusivas a Narciso, como que desconsiderando a 

sombra que Eco representa para ele. Apesar de tal fato haver tornado deveras 

dificultoso o trabalho, foi também muito prazeroso enveredar por esse caminho 

desafiante e lançar luz à figura mitológica de Eco, a qual é tão pouco 

comentada nos meios acadêmicos e, paradoxalmente, tão presente no dia a 

dia, em nossos consultórios. 

 

Esta pesquisa teve por escopo despertar nos leitores a crença de que é 

possível o trânsito entre ambas as polaridades, Narciso e Eco, tornando-os 

menos unilateralizados. Ademais, também ratifica o pensamento analítico de 

que a psique se autocura e de que os revezes e tentativas repetitivas nada 

mais são do que a busca de um caminho de superação.  

 

Na psicologia analítica, o sentido de “salvação da alma” guarda ligação com as 

passagens em que se fala de redenção. Logo, o seu significado está 

relacionado à liberação da flutuação dos afetos, gerada pela tensão dos 

opostos, que, quando integrados, propiciam a coniunctio.  

 

Enfatiza-se, assertivamente, que se casar é morrer em prol do Outro, é 

renunciar aos desejos, às fantasias, às ilusões e às obsessões do próprio ego. 

Isso exige uma sincera e consciente transformação pessoal, na medida em que 
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o casamento necessita ser realizado, sobretudo dentro de nós mesmos, e não 

apenas nos rituais. Tal exercício poderá nos conferir o poder para fazer 

transformações e nos tornar livres. Trata-se do mistério do crescimento, numa 

maneira própria, única, de dentro para fora, a fim de nos tornarmos indivíduos 

cônscios de nós, sem que a busca por uma vida cheia de assuntos triviais e 

banais nos afete. Não acolher esse casamento consigo mesmo poderá implicar 

a renúncia ao mistério da nossa identidade singular, ao mistério do Outro e do 

Cosmos. Caso nos esqueçamos de adentrar em nós mesmos, esqueceremos 

igualmente que o sofrer é fonte de criatividade e que a vida é um trabalho de 

amor e esforço fecundo. 

 

Embora alguns, por vezes, se tornem paralisados diante da possibilidade de 

um casamento interno, ele é indispensável para a integração das polaridades. 

É preciso coragem para descobrir, acolher e, em seguida, tentar mudar a nossa 

visão, persistindo audaciosamente em buscar uma nova consciência. Como 

quando, por exemplo, verificamos em nós mesmos um lado infantil esquecido, 

o qual pode nos manter enfeitiçados como eternas crianças no tempo, 

aprisionando-nos num estado de melancolia ou de crença que se acredita ser 

verdade. Como consequência, as energias criativas acabam por se congelar 

num estado de indecisão, descompromisso e numa capacidade prejudicada de 

se relacionar com a vida e com a nossa alma.  

 

Haverá possibilidade de um casamento autêntico, em notória sintonia com as 

dimensões da existência humana, ao se perceber, de forma singular, própria e 

exclusiva, as limitações e conflitos que costumam ser inerentes a todos nós. 

Dessa maneira, o indivíduo torna-se capaz de acessar o mistério de se 

aperceber como ser humano único que é, podendo, outrossim, dialogar com o 

mistério do Outro. 

 

Essa plenitude amorosa corresponde à imagem chamada por Jung9 de 

Coniunctio, ou seja, união dos opostos, o que equivaleria à conjugação entre o 

consciente e o inconsciente da personalidade. Por conseguinte, a união dos 

                                                           
9
  Jung ([1946] 1950 § 460) 
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aspectos opostos que possui o condão de formar um ser humano completo, 

num encontro conosco mesmo. 

 

O que me foi revelado, nesta pesquisa, consiste na possibilidade de clarificar a 

falta da polaridade narcísica presente na dinâmica psíquica de Eco, o que 

denota a sua unilateralidade psíquica. Percebi a necessidade de sair desse 

lado ecoísta e integrar o outro lado narcisista, ou seja, a importância da 

Coniunctio. 

 

Contudo, no decorrer do filme, nota-se que a personagem Philomena 

conseguiu superar a prisão que a mantinha refém e transitou além do aspecto 

retratado no mito de Eco. Philomena deixou de estar conformada à dinâmica do 

referido mito e, através da vivência dos opostos, passou a integrar outros 

aspectos regidos por outros deuses mitológicos, assumindo, assim, a 

autonomia pela própria vida.  

 

Houve, nesse caso, a liberação da energia psíquica a serviço do ganho de 

consciência. Inegavelmente, o processo de individuação é penoso, conflitante e 

demorado. Carece de longo período de luta e confronto consigo mesmo, é 

povoado de monstros, anjos e dragões, alternâncias, desistências, insistências, 

coragem e muita dor. 

 

Com essa consciência, torna-se um salto emocional passar a enxergar as 

dificuldades como rochas, que, ao mudar o curso do rio, nos levam a caminhos 

de novas descobertas acerca de nosso ser. Através dos percalços é que se faz 

possível o crescimento e a mudança, pois são eles como degraus de nosso 

caminho, os quais, por fazerem parte do percurso da nossa viagem, sempre 

estarão presentes nos mais diversos caminhares. 

 

Todavia, vale ressaltar as etapas importantes desta pesquisa: inicialmente, 

investigar e constatar os aspectos percebidos a partir de Eco, citados pelos 

autores junguianos, os quais ratificam a sua unilateralidade. Em seguida, 

assistir ao filme “Philomena” e observar os aspectos da dinâmica psíquica 

expressa em Eco, retratados na personagem principal, de modo a presenciar, 
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no decorrer da película, a superação de Philomena e a integração da sua 

polaridade oposta. Por último, vi a possibilidade de um casamento de fato – a 

Coniunctio, possível de se realizar através da relação de aspectos narcisistas 

em um padrão ecoísta, com a integração da polaridade faltante, o que me 

reportou, principalmente, às mulheres que apresentam essa dinâmica. 

 

Espero que os resultados apresentados neste trabalho possam instigar outros 

pesquisadores, tendo percebido sua utilidade prática, a empregar a visão 

dialética sugerida entre Philomena e Eco, em seus respectivos campos de 

pesquisa, como instrumento profícuo para os auxiliarem nas investigações   

desejadas. Seguramente, novas possibilidades de conexão relacional nos 

grupos temáticos estudados podem ser descobertas, sobretudo como forma de 

compreender as dinâmicas psíquicas presentes nas mulheres acometidas pela 

polaridade Eco-Narciso. 

 

Proponho, aos estudiosos, pesquisas de campo com as mulheres nordestinas 

que povoam esta cidade e carregam, nos seus arcabouços vivenciais, suas 

referências culturais e transgeracionais. 

 

Acredito ser importante para meus colegas psicólogos conhecer a dinâmica 

ecoísta, para melhor contribuir com seus pacientes, mas sugiro que, para tanto, 

seja necessário também se aprofundarem no entendimento do narcisismo 

primário, a fim de que se possa perceber a importância do narcisar. 

 

A pesquisa, como confissão subjetiva que é, trouxe à tona aspectos 

inconscientes da pesquisadora e revelou seu próprio processo de projeção, o 

qual se encontra voltado para o mundo de Eco. Entretanto, acredito que o 

método utilizado possa colaborar para uma franca diluição projetiva, posto que 

a sua capacidade de resiliência seja uma forma de superação. A pesquisa se 

constitui num canal propício aos pesquisadores para a cura de suas próprias 

feridas – já que, feitos da mesma matéria que nossos sonhos, loucos, poetas e 

buscadores, construímos pontes para expressão de nossa alma. 

 

Com efeito, verdadeiramente a percepção evolui, e é natural que novas 
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posturas frente às possibilidades e incertezas sejam construídas, provocando 

visões outras acerca da própria realidade que nos cerca. Os véus continuarão, 

até que voos maiores e mais ousados sejam alçados, ampliando-se a 

consciência num exercício diário para o triunfo pessoal. A permanência nesse 

instigante caminho de inquietações e buscas constantes e de mergulho 

profundo no desconhecido refletido em nós mesmos é que, de fato, pode nos 

levar à individuação.  

 

Assim, em frente à Baia de Todos os Santos e de sua peculiar beleza, 

conquistada arduamente ao longo de milhares de anos, concluo em paz este 

processo de pesquisa. Tal beleza inconfundível deveras servirá para aquietar 

as almas reflexivas as quais se dispõem a lapidar a si mesmas, para melhor 

estarem nesta vida. 
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ANEXO A: Mito de Narciso e Eco 

 

“Tirésias, famoso por todas as cidades da Beócia, dava respostas que ninguém 

podia censurar àqueles que o procuravam. A primeira a pôr à prova a 

veracidade de suas afirmações corretas foi à ninfa Liríope, a quem o deus-rio 

Céfiso, abraçou em sua correnteza coleante e a violou, enquanto a mantinha 

aprisionada em suas águas. Na época apropriada, a bela ninfa deu à luz um 

menino, a quem uma ninfa amaria mesmo como um menino, e lhe deu o nome 

de Narciso”.  

 

“Quando perguntado se essa criança viveria muito, o divino replicou: ‘Se ele 

jamais se conhecer’. Por muito tempo, as palavras do adivinho pareciam ser 

palavras sem sentido. Mas o que sobreveio mostrou-lhes o acerto – o 

incidente, o modo como o rapaz morreu, a estranheza de sua louca paixão, 

pois Narciso alcançara seu décimo sexto ano e podia ser tomado, quer como 

um garoto ou como homem. Muitos jovens e muitas donzelas procuraram o seu 

amor; mas, naquela esbelta forma, era tão frio o orgulho, que não houve jovem 

ou donzela, que lhe tocasse o coração. Certa vez, caçando um veado 

assustado, foi Narciso perseguido por certa ninfa, de estranha voz, a 

retumbante Eco, que não podia ficar em paz quando os outros falavam, nem 

começar a falar enquanto alguém não lhe dirigisse a palavra”. 

 

“Na época, Eco tinha forma, não era apenas uma voz; e, no entanto, embora 

fosse dada a falar, ela não usava a fala mais do que usa hoje – detinha apenas 

o poder de repetir, dentre as muitas palavras que ouvia, a última que 

escutasse. Hera a havia feito assim; pois frequentemente, quando Hera poderia 

surpreender as ninfas em companhia do seu senhor nas encostas das 

montanhas, Eco retinha teimosamente a deusa em intermináveis conversas até 

que as ninfas fugissem. Quando se deu conta disso, Hera disse a Eco: ‘Essa 

sua língua, pela qual fui enganada, terá seu poder reduzido e gozará do mais 

ínfimo uso da palavra’. O que sobreveio a Eco confirmou a ameaça de Hera. 

Não obstante, Eco efetivamente repete as últimas frases de um discurso e 

devolve as palavras que ouve”. 
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“Ora, quando viu Narciso vagando pelos campos, Eco foi tomada de amor e o 

seguiu em segredo; quanto mais o seguia, tanto mais se aproximava da forma 

de uma chama; era como o enxofre, que queima tão rápido, espalhando em 

torno da parte superior das tochas, e que se incendeia a partir de uma chama 

que dele se aproxime. Oh, quantas vezes pensou ela em chegar até ele, com 

palavras sedutoras e fazendo suaves súplicas a mesmo! Mas sua natureza não 

lhe permite isso, nem permite que ela comece a falar; mas seguindo o que sua 

natureza permite, ela se mostra pronta a esperar os sons que pode transformar 

em suas próprias palavras”. 

 

“Quis o acaso que o rapaz, separado dos seus fiéis companheiros, 

exclamasse: ‘Há alguém aqui?’; e Eco exclamou: ‘Aqui’. Surpreso, ele olha em 

todas as direções e, em voz alta exclama ‘Aproxima-te! ’ e ela replica 

‘Aproxima-te!’ Ele olha para trás de si e, como não vê ninguém se 

aproximando, exclama outra vez ‘Por que foges de mim? ’ e ouve em resposta, 

suas próprias palavras. Ele pára, enganado pela voz que responde e diz: ‘Aqui 

nos encontraremos’. Eco, que jamais repetiu um som com tanto prazer, diz: 

‘Nos encontraremos’ e, para transformar suas próprias palavras em ação, sai 

da vegetação para poder atirar seus braços em torno do pescoço ao qual 

deseja abraçar. Mas ele foge dela e, fugindo, diz-lhe: ‘Retira as mãos! Não me 

abraces! Que eu morra antes de conceder-te poder sobre mim! ’, ‘Conceder-te 

poder sobre mim’, diz ela e se cala”. 

 

“Assim rejeitada, ela se recolhe à floresta, oculta sua face envergonhada entre 

a folhagem e passa a viver, a partir de então, em cavernas vazias. Mas ainda 

assim, desprezada, seu amor permanece e se transforma em desespero; seus 

cuidados insones desfazem suas formas desgraçadas; ela se torna descarnada 

e enrugada e todo o viço no seu corpo se desmancha no ar. Restam apenas 

sua voz e seus ossos; depois, apenas a voz; pois dizem que seus ossos se 

transformaram em pedra. Ela se esconde nas florestas e já não é vista nas 

encostas das montanhas; mas todos a podem ouvir, pois a voz, e somente a 

voz, ainda vive nela”. 

 

“Assim como a desdenhou, Narciso desdenhou outras ninfas das ondas ou das 
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montanhas; e, da mesma forma, desprezou a companhia dos homens. Por fim, 

uma destas jovens desdenhadas, elevando as mãos aos céus, pediu: ‘Pois que 

possa ele amar a si mesmo e não obter aquilo que ama! ’. A deusa Nêmeses 

ouviu sua justa prece. Havia uma clara fonte de límpida água prateada, à qual 

nenhum pastor, ou cabra que se alimentava nas encostas da montanha ou 

qualquer outro gado haviam chegado; a fonte cuja superfície perfeita jamais 

havia sido maculada por ave, besta ou galho caído. Havia grama em toda volta 

da fonte, alimentada pela água próxima, assim como uma mata que jamais 

padecia sob o sol para aquecer o local. Ali o jovem [Narciso], exausto pela caça 

e pelo calor, repousa atraído até aquele sítio pela paisagem e pela fonte”. 

 

“Enquanto tenta aplacar sua sede, outra sede o acomete, e, enquanto bebe, 

enamora-se pela visão da bela forma que vê. Ele ama uma esperança sem 

substância e crê ser substância o que não passa de sombra. Ele olha, num 

mudo deslumbramento, para si mesmo, e ali se deixa ficar, imobilizado, com a 

mesma expressão, como se fora uma estátua esculpida no mármore de Paros. 

Estendido no solo observa seus próprios olhos, estrelas gêmeas, e seus 

cabelos, dignos de Baco, dignos de Apolo, observa suas bem talhadas mãos, 

seu pescoço de marfim, a gloriosa beleza de seu rosto, o rosado combinado à 

brancura da neve: enfim, tudo aquilo que nele provoca é por ele mesmo 

admirado”. 

 

“Inadvertidamente, ele se deseja a si mesmo; ele louva o que vê e é a si 

próprio que ele louva; e, enquanto busca, é buscado; ele é a um só tempo, 

causa de amor e um ardoroso apaixonado. Quantas vezes oferece ele vãos 

beijos à enganosa fonte! Quantas vezes lança os braços na água buscando 

abraçar o pescoço que ali vê e, não obstante, não segura a si mesmo neles! 

Ele não sabe o que vê, mas arde de amor pelo que vê e a mesma ilusão 

zomba dos seus olhos e os enfeitiça. Ó, jovem, apaixonadamente tolo, porque 

buscas, debalde, abraçar uma imagem fluída? O que procuras não está em 

parte alguma; mas dai as costas e o objeto do seu amor já não existirá. Aquilo 

que contemplas não passa da sombra de uma imagem refletida e nada tem de 

sustância. Contigo ela vem, contigo ela fica e contigo ela irá – se puderes ir”. 
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“Não há alimento ou descanso que dali o afaste; e ele, estendido na 

sombreada grama, fita a falsa imagem com olhos que não podem olhar aquilo 

que os preenche e, por seus próprios olhos, perece. Elevando-se um pouco, e 

estendendo os braços na direção das árvores, lamuria-se: ‘Alguma de vós, ó 

árvores, tereis um dia amado tão cruelmente quanto eu? Sabeis do que falo, 

pois tendes sido o conveniente abrigo de tantos amantes. Lembrai-vos, nas 

idades passadas – pois é de século vossa vida - de alguém tão 

arrebatadoramente apaixonado? Estou enfeitiçado e vejo; mas aquilo que vejo, 

e que me enfeitiça, não posso alcançar – tão grande é a ilusão que merece 

meu amor. E, para tornar mais cruel meu sofrimento, não um poderoso oceano, 

uma longa estrada ou cadeias de montanhas nos separam; somos apartados 

por uma tênue barreira de água”. 

 

“O próprio [objeto do meu amor] está ávido por ser abraçado. Pois, sempre que 

estendo os meus lábios na direção da luminosa onda, ele, com a face 

levantada, tenta chegar com seus lábios aos meus. Diríeis que ele pode ser 

tocado – tão frágil é a barreira que nos separa os corações apaixonados. Quem 

quer que sejas, vem até a mim! Por que, jovem ímpar, me escapa? E para 

onde vai quando luto por alcançar-te? Por certo minha forma e minha idade 

não merece teu desdém e a mim amaram as ninfas. Ofereces alguma 

esperança com teus amáveis olhares e, quando estendi meus braços, também 

estendeste os teus. Quando sorri, sorriste; e muitas vezes vi, quando chorei, as 

lágrimas que corriam de tuas faces. Responde aos meus apelos com meneios 

de cabeça e suspeito, diante dos movimentos de teus doces lábios, que 

também respondes às minhas palavras, mas com palavras que não me 

chegam aos ouvidos. – Oh! Eu sou ele! Eu o senti, conheço agora minha 

própria imagem. Ardo de amor por mim mesmo; eu mesmo provoco as chamas 

e sofro o seu efeito. Que devo fazer? Devo cortejar ou ser cortejado? E, afinal, 

para que fazê-lo? O que eu desejo eu tenho; a própria abundância da minha 

riqueza me faz mendigo. Oh! Se eu pudesse ser separado do meu próprio 

corpo! E, estranho desejo de um amante, gostaria que aquilo que amo 

estivesse apartado de mim! E o sofrimento me tira as forças; mas tenho ainda 

alguma vida e me vejo privado dela em plena juventude. A morte nada é para 

mim, pois na morte ficarei livre dos meus problemas; eu gostaria que aquele 
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que é amado pudesse viver mais; mas, nessa situação, devemos morrer juntos 

num único fôlego”. 

 

“Tendo falado, Narciso, um tanto desesperado, voltou-se para a mesma 

imagem. Suas lágrimas turvaram a água e, tênue, desapareceu a imagem na 

água perturbada. E ele, vendo-a partir assim, exclamou: ‘Oh! Para onde vais? 

Fica aqui, e não abandones aquele que te ama, ó cruel! Que eu ainda possa 

fitar aquilo que não posso tocar e possa, ao fazê-lo, sentir minha infeliz paixão”. 

 

“Enquanto se lamenta nesses termos, ele despe seu manto e golpeia o peito nu 

com pálidas mãos. Seu peito, quando golpeado, exibe um delicado rubor; tal 

como as maçãs, embora parcialmente brancas, exibem um rubor em grande 

parte ou como uvas, pendentes dos cachos, que apresentam um tom púrpuro 

quando ainda não amadureceram. Tão logo vê isso, quando a água volta a 

ficar límpida, ele não mais suporta; e assim, como a cera amarela se derrete ao 

mínimo calor, e brancas gotas de orvalho se dissolvem ao quente sol da 

manhã, assim também Narciso, esgotado pelo amor, se desmancha, e é 

consumido, pouco a pouco pelo seu fogo oculto. Ele já não tem o róseo 

combinado ao branco, nem a força e o vigor de outrora, nem aquilo tudo que 

era tão prazeroso ter nos braços; pouco lembra sua forma, aquela que Eco 

amou tão ardentemente. Mas Eco, quando o vê, embora ainda irada e pouco 

disposta a perdoá-lo, sente pena dele; e, toda vez que o pobre jovem diz ‘Ai!’, 

com as mãos golpeando o peito, ela lhe devolve os mesmos sons de pesar. 

Suas últimas palavras, ditas quando ele ainda fitava a familiar fonte, foram: ‘Ai! 

querido rapaz, amado em vão!’, e o lugar lhe devolveu suas próprias palavras. 

E quando ele disse ‘Adeus!’, também Eco disse ‘Adeus!’”. 

 

“Ele deitou sua torturada cabeça na verde grama e a morte fechou os olhos 

que se maravilharam a visão da beleza do seu senhor. E mesmo quando foi 

recebido na morada dos seus infernais, continuou a fitar sua própria imagem na 

fonte. Suas irmãs náiades batem no peito e cortam os cabelos, em sinal de 

pesar pelo irmão morto; as dríades também lamentam e Eco lhes devolve os 

sons de tristeza. E elas foram preparando a pira funerária, as tochas de mão e 

o ataúde; mas o corpo de Narciso não foi encontrado. Em lugar do seu corpo, 
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as ninfas encontraram uma flor, cujo centro amarelo estava cercado de pétalas 

brancas”.  
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Anexo B: SINOPSE DO FILME “PHILOMENA” 

 

Baseado em uma história real, sob a direção do cineasta Stephen Frears, 

2013, o filme retrata a trágica história de Philomena Lee que manteve um 

segredo durante 50 anos o qual infernizou sua vida. Em 1952, em um convento 

irlandês, dera à luz a um menino concebido sem o casamento. Três anos 

depois, foi coagida a assinar documento em que “abria mão” do pequeno 

Anthony, “vendido” para adoção a uma família americana. Somente em 2002, 

já uma enfermeira aposentada, Philomena compartilha seu segredo com um 

conhecido jornalista inglês, Martin Sixmith, ex-funcionário da BBC, que se 

encontrava em depressão após perder o emprego no governo britânico. 

 

O enredo retrata a dor da perda do filho e de não saber nada sobre ele, como 

também, sua dura luta para obter alguma informação sobre o mesmo. A 

procura só foi possível a partir da foto de seu filho criança que, milagrosamente 

ainda tinha consigo que uma jovem freira lhe presenteara. 

 

Para descobrir o paradeiro de seu filho, a gentil senhora e o repórter 

associaram-se em uma improvável parceria. Tratava-se de um jornalista cínico 

em uma relação com uma mulher bastante simples, mas soberba em sua 

humanidade que, diferentemente das freiras que a acolheram, e apesar de tudo 

o sofrimento, aprendeu a perdoar. A doçura de Philomena contrasta com o 

humor seco do jornalista é cheio de arrogância.  

 

O eixo principal do filme é a busca do filho perdido, como também a ligação 

que vai se criar entre a mulher simplória (Philomena) e o jornalista sabido e 

preconceituoso, como a lembrar de que a verdade não é feita apenas de 

simplicidade, nem só de sofisticação.  

 

Em busca de notícias do paradeiro daquela criança, eles vão de Londres para 

Irlanda e Estados Unidos, sempre contrapondo a fé inabalável de uma mulher, 

que não enxerga maldade na ação das freiras, ao tom ácido das críticas 

irônicas do jornalista, diante da ingenuidade de Philomena.  

. 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-2561/
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Após toda investigação eles descobrem que Anthony nunca se desligara da 

sua mãe biológica, tampouco da sua terra natal, que houve uma perversa 

omissão, por parte das freiras, em dar notícias tanto à mãe quanto ao filho. 

 

Finalmente, Philomena cai em si quanto à bondade das freiras, e diante toda a 

realidade do percurso vivido pelo seu filho; assume uma postura decidida em 

contraponto com o jornalista que se tornara sensível e afetuoso resolvendo 

autorizar a Martin Sixmith a publicação de sua história para que todos 

tomassem conhecimento do que acontecera no convento da Abadia de San 

Roscrea. 
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Anexo C -  CENAS - GRUPO TEMÁTICO - INQUIETAÇÃO 
 
 

TEMA:  PAIXÃO ( nº l) TEMA: PAIXÃO ( n° 2) 

  

TEMA: PAIXÃO (n° 3) TEMA: PAIXÃO (n° 4) 

  

TEMA: PUNIÇÃO (nº 5) TEMA: PUNIÇÃO (nº 6) 

  

TEMA: REJEIÇÃO (nº 7) TEMA: REJEIÇÃO (nº 8) 
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TEMA: SEDUÇÃO (nº.9) TEMA: SEDUÇÃO ( nº10) 

  
  

TEMA: SEDUCÃO (nº 11) TEMA: SEDUCÃO (nº 12) 

 
 

TEMA: SEGREDO (nº 13) TEMA: SEGREDO (nº 14) 

  
TEMA: E. SINCRONISTICOS (nº 15) TEMA: E. SINCRONISTICOS (nº 16) 
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TEMA: E.SINCRONISTICOS ( nº 17) TEMA: E.SINCRONISTICOS ( nº 18) 

 
 

TEMA: SUBMISSÃO ( nº 19) TEMA: SUBMISSÃO (nº 20) 

  
SIMBOLO (nº 21) TEMA: REPETIÇÃO (nº 22) 
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CENAS - GRUPO TEMÁTICO – PASSAGEM 

 

 

 

TEMA: AUTORREFLEXÃO (nº 23) TEMA: AUTORREFLEXÃO (nº 24)  

  
TEMA: CONFRONTO (nº 25) TEMA: CONFRONTO (nº 26) 

  
TEMA: CONFRONTO (nº 27) TEMA: CONFRONTO (nº 28) 

  
TEMA: PUNIÇÃO (nº 29) TEMA: PUNIÇÃO (nº 30) 

  
TEMA: REPETICÃO (nº 31) TEMA: REPETIÇÃO (nº 32) 
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TEMA NECESSIDADE DE 

RECONHECIMENTO (nº 33) 

TEMA NECESSIDADE DE 

RECONHECIMENTO (nº 34) 

 
 

TEMA: SEDUÇÃO (nº 35) TEMA: SEDUÇÃO (nº 36) 

  

SUBMISSÃO (nº 37) SUBMISSÃO (nº 38) 

  
TEMA: EMPATIA (nº 39) TEMA: EMPATIA (nº 40) 

  
TEMA: EMPATIA (nº 41) TEMA: EMPATIA (nº 42) 
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TEMA: POLARIDADE (nº 43) TEMA: POLARIDADE (nº 44) 

  
TEMA: POLARIDADE (nº 45) TEMA: POLARIDADE (nº 46) 
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CENAS - GRUPO TEMÁTICO – INTEGRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

TEMA: AUTORREFLEXÃO (nº 47) TEMA :AUTORREFLEXÃO (nº 48) 

  

TEMA: ENFRENTAMENTO (nº 49) TEMA: ENFRENTAMENTO (nº 50) 

  
TEMA: ENFRENTAMENTO (nº 51) TEMA: ENFRENTAMENTO (nº 52) 

  
TEMA: RESOLUÇÃO (nº 53) TEMA: RESOLUÇÃO (nº 54)  

  
TEMA: RESOLUÇÃO (nº 55) (TEMA: RESOLUÇÃO nº 56) 
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TEMA: REPETIÇÃO (nº 57) TEMA: REPETIÇÃO (Nº 58) 

  
TEMA: REPETIÇÃO (nº 59) TEMA: REPETIÇÃO (nº 60) 

  
TEMA: SIMBOLO (nº 61) TEMA: SIMBOLO (nº 62) 
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