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O presente trabalho propõe fomentar a discussão das manifestações da vida psíquica
nos arcabouços míticos, entrelaçando esses saberes e, tanto quanto possível, equiparando-os.
Para tanto, nos utilizaremos da pesquisa bibliográfica e pautaremo-nos na teoria psicanalítica
freudiana para a posterior análise. Assim, neste trabalho, primeiramente, discorreremos sobre
como o mito se configura, em seguida será descrito o mito do surgimento do cosmo, após
delinearemos a constituição do Ego para a psicanálise, entrelaçaremos a fundação do cosmo e
do ego e por fim teceremos algumas considerações finais.
1. O mito

Segundo Armstrong (2005), os seres humanos facilmente desesperam-se e procuram
alocar suas vivências em cenários grandiosos ampliados, buscando com isso enxergar que,
mesmo diante do estado caótico, há significação e valor em suas relações. É neste ínterim que
cria-se, pelos vieses da imaginação, um cenário mítico, donde possibilita-se a expansão das
vivências dos povos, desde tempos mais tênues, funciona como vicissitude que transcende a
relação dos seres humanos com o mundo que cerca. O mito alcança o âmago das relações
humanas e age como instrumento propulsor do imaginário humano, tornado-se, a partir de seu
arcabouço mítico, uma narrativa que engloba um tempo fabuloso.
Armstrong (2005, p.8) destaca que o pensamento mitológico nos dias atuais “caiu em
desgraça e com frequência o descartamos por irracional e indulgente”. Sua narrativa é “livre
dos constrangimentos da (...) lógica, [com o mito] concebemos e combinamos novas formas
que enriquecem nossa vida, e que nos mostram algo muito importante” (Armstrong, 2005,
p.14). Para Abbagnano (2012, p.785), a verdade do Mito “não é uma verdade intelectual
corrompida ou degenerada, mas uma verdade autêntica, embora com forma diferente da
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O trabalho proposto é um recorte da pesquisa, ainda em andamento, do trabalho de conclusão de curso de
Psicologia, intitulado Mito grego do surgimento do cosmo e complexo de Édipo: Aproximações psicanalíticas
Freudianas ás explicações de Origens.
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verdade intelectual, como forma fantástica ou poética”.De acordo com Andrade (s/d, p.70), os
mitos abarcam “elementos esparsos e contraditórios presentes na vida do homem, que
compreende desde o surgimento do universo aos nossos sentimentos, conflitos,
relacionamentos”.
Para Rocha (1996, p.05), o propósito do mito está em “revelar o pensamento de uma
sociedade, a sua concepção da existência e das relações que os homens devem manter entre si
e com o mundo que os cerca”. Ainda para o autor, as explicações dos mitos são dadas não
pelos vieses das referências humanas, mas alocam-se nas formulações exórbitas do real, que
estão na ordem do divino. Culminante com esta característica, encontra-se nos mitos uma
forma peculiar de ações, no sentido em que envolvem elementos naturais em seus enredos,
esta característica torna-se pertinente no enredo mítico.
Desta forma, além de possuir a característica natural, para Armstrong (2005), coexiste
mais quatro atributos presentes nas histórias míticas: 1) está baseado em experiências de
morte e no medo originário da humanidade relacionado a extinção;2) os mitos, em suma, não
separam-se dos rituais, estão intrinsecamente ligados; 3)os mitos mais fortificados, forçam o
indivíduo a transcender a experiência, ir aos extremos;4) os mitosexpressam o padrão de
comportamento dos povos.
Segundo Winograd e Mendes (2012, p. 227), Freud recorreu às histórias míticas, que
conotavam a origem, e as referenciou, também como metáforas mitológicas, para “abordar e
explicar as características do que ele observava no presente, quanto para preencher lacunas
teóricas que surgiam quando ele não via claramente, isto é, quando tentava pensar para além
do que parecia formalizável conceitualmente”.
2. O mito do surgimento do cosmo
Os mitos, desde a mais primitiva época, convergiam no sentido de dar explicações e
fechar lacunas quanto a questionamentos que transcendiam a vivência dos povos. Assim, as
explicações das origens de tudo o que conhecemos abarcava a constituição desses mitos. Em
relação a origem do cosmo, os gregos questionavam-se:“o que havia quando ainda não havia
coisa alguma, quando não havia nada?” (Vernant, 2000, p.17).A resposta para este
questionamento encontra-se no sentido de que nada havia do princípio, a não ser uma
divindade que emergiu “do nada”, a esta figura divina os gregos a chamaram de
Khaos(ouCaos).Para Ferry (2009, p. 43), o Caos não configura-se como um corporificarão em
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forma humana, como se dácom os deuses olimpianos. Desta forma, o Caos nada tem de
humano “não tem corpo, nem rosto, nem traços de personalidade”. Ainda para o autor,o Caos
concentra-se em “um abismo, um buraco negro, algo que ser algum possa identificar-se, nele
nenhum objeto, [ou] coisa alguma [pode] ser distinta nas trevas absolutas que reinam no meio
daquilo que, no fundo, é uma total desordem”(Ferry, 2009,p.43).Após emergir de coisa
alguma, conforme descrevem Vernant (2000) e Ferry (2009), do Caos surge a segunda
divindade organizadora do Cosmo: a mãe terra Gaia, o chão firme. Juntamente com o
nascimento de Gaia, para Vernant (2000), surgeuma subterra,o tártaro.Ainda segundo o autor,
as divindades Caos e Gaia se ligariam no mais profundo da terra, onde encontraríamos
aspectos do caos original.Posteriormente, Gaia, sozinha, dará a luz, seu companheiro, e juntos
conceberam diversas outras divindades, nos referimos a Uranos, o céu estrelado2.
3. A emergência do ego no aparato anímico
De acordo com as premissas da psicanálise freudiana, as vidas mentais dos seres
humanos configuraram-se por ações psíquicas. Essas, por sua vez, têm a função de colocar o
aparelho psíquico em funcionamento.Freud pressupõe a existências de instâncias dinâmicas
que alocariam e articulariam as demandas internas e externas dos indivíduos. Assim, as
emersões dessas estruturas decorrem de fatores temporais e de desenvolvimento que, de certo
modo, abarcam características próprias, bem como a emersão de mecanismos que serão
constitutivos da vida psíquica dos indivíduos. Desta forma, as emergências dessas instâncias
atuam em consonância com a dualidade entre o meio externo e o meio interno. Com isso
Freud (1940 [1938]/1976) sustenta a existência de uma triplicidade que move a psique: id,
ego e superego.
Segundo Freud (1940 [1938]/ 1976, p.169), o id é a “mais antiga dessas localidades ou
áreas de ação psíquica”. O id possui em sua totalidade aspectos intimamente ligados ao
sistema inconsciente (Ics) da psique, sendo território dos desejos. O funcionamento deste
sistema está sobre o comando dos processos primário, ou seja, processa-se por livre
escoamento

de

energia.A

ausência

de

acúmulo

quantitativo,

que

engendraria

insatisfação,impossibilitaria a existência e a sobrevivência, pois o funcionamento do livre
escoamento levaria o organismo a morte. Para que se possibilite o barramento do livre fluxo
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quantitativo e preze pela manutenção da vida do organismo é que, para Freud (1940
[1938]/1976, p. 188),o ego emerge no aparelho psíquico, a princípio débil, como uma
“distinção importante no id. Originalmente, com efeito, tudo era id; o ego desenvolveu-se a
partir dele, através da influência contínua do mundo externo”. Com a influência do mundo
externo o ego complexificaria-se e, aos poucos, assumeas funções de uma unidade estrutural.
As funções egóicas descritas por Freud(1923/1976, p.28) seriam as “abordagens à motilidade
– isto é, à descarga de excitações para o mundo externo. Ele é a instância mental que
supervisiona todos os seus próprios processos.(...) Desse ego procede também as repressões
(...)”. Ainda para o autor, o ego constitui–se como uma organização coerente de diversos
processos mentais.Etapas subjacentes personificariam e propiciariam a emersão, constituição
e desenvolvimento do ego. Esse processo culmina com investimentos de energia libidinal que
percorreriam do auto-erotismo, ao narcisismo e a escolha de objeto3.
4. Entrelaçamentos entre a origem do cosmo e os primórdios do psiquismo
Os enredos míticos de deuses e heróis parecem não apenas contar o pensamento de
determinada época, mas demonstra mecanismos distintos na constituição psíquica humana, o
que possibilitou a Freud e a Jungrealizarem suas análises e utilizar-se destes enredos para
preencher lacunas teóricas. Nota-se que no princípio do cosmo nada havia, apenas um
substrato que os gregos nomearam de Caos, uma divindade em que em seu reino habita a
confusão, a desordem e um imenso buraco. Poderíamos fazer uma analogia entreo Caos e o
id, onde os desejos e o princípio de prazer desorganizado tomam o espaço. Para Freud (1940
[1938]/1976) na origem da psique humana encontraria um terreno fomentado pelo
inconsciente, pelos desejos e pelo livre escoamento de energia, um terreno pertinente ao id.
Assim como o Caos, o id carece de organização. De Gaia surge uma diferenciação que lhe
auxiliará na concepção das outras divindades, ou seja, Uranos. De modo semelhante, uma
diferenciação na psique se faz necessária para que o livre escoamento de energia seja barrado,
gerando desconforto no aparato psíquico, movendo o aparelho a buscar formas de se
desembaraçar do incremento de quantidade, mas de maneira organizada e em acordo com a
realidade concreta, com o meio que o cerca. Essa instância, a princípio é débil,
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Auto-erotismo , refere-se a demanda pulsional do bebê sendo suprida no próprio corpo. Onarcisimo, éo tratar o
próprio corpo como um objeto sexual. A escolha de objeto é a eleição de uma representação a quem endereçar
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consolida-se na puberdade.
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gradativamente vai tomando as funções mais complexas e tornando-se responsável controle
dos processos coerentes da vida mental. Analogamente, Gaia dá início a uma série de
transformações/ criações que virão a dar os contornos do mundo mítico dos gregos.
5. Considerações finais
Destarte, partimos dos pressupostos do enredo mítico da origem do cosmo para
entrelaçá-lo com a estruturação psíquica da psicanálise. Assim, o Caos original com o id,
devido à desordem inicial. Dentro deste processo surgiria uma instância organizadora, Gaia, e
a comparamos com os primórdios da emersão do ego no psiquismo.
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