
QUEM  VOCÊ

E LEGEU  PARA

ADM IN I S TRAR ,

NARC I SO  OU

PERSEU ?

   A mitologia é um ramo do conhecimento que
estuda os mitos, lendas, deuses e diversos outros
personagens e suas plurissignificações. Por meio
deste estudo podemos traçar um aspecto pelo
qual a sociedade em um determinado período
histórico concebia sua visão do mundo e de si
mesmo. Há diversas mitologias constatadas ao
longo de nossa história, dentre as mais
conhecidas está a grega, a nórdica e a egípcia.

Muitas das ciências da contemporaneidade
fazem uso dessa área afim de traçar paradigmas
e lançar teorias científicas que busquem explicar
o comportamento humano, como é o caso da
filosofia e da psicanálise
   A psicanálise, como citado, método terapêutico
desenvolvido pelo austríaco S. Freud (1856 – 1939),

tem como o objetivo central o estudo pela
compreensão da mente e do comportamento
humano como um todo. Para isso, o pai da
psicanálise, como é conhecido Freud, fez uso de
alguns personagens mitológicos de origem grega
para dá nome a seus conceitos teóricos. Dentre
os mais conhecidos está o “Complexo de Édipo”

que explica uma relação de intenso sentimento
de amor e repulsa que uma criança, na faixa
etária dois a três anos de idade, pode adquirir
para com seus próprios genitores.
   Édipo, na mitologia grega, é um personagem
famoso por se apaixonar pela própria mãe, matar
seu pai e a toma-la como esposa. Como vimos
neste exemplo, foi usado o comportamento de
uma personagem mitológico para explicar uma
relação de amor de uma criança para com seu
genitor do sexto oposto. Não que ele acabe
assassinando alguém por causa disso, longe disso.

Este conflito, segundo Freud, começa a diminuir
quando a criança atinge os cinco anos de idade.

É evidente que as mitologias, levando ao estudo
multifacetado das relações humanas, nos permite
observar o quão atemporais as estórias podem ser e
o quão estão presentes em nossas vidas.      A saber
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disso, lançamos uma objetiva análise
comportamental daqueles que exercem uma
função de chefes administrativos tomando como
ponto de partida para esta análise dois
personagens mitológicos: Narciso e Perseu. 

Vejamos, antes de tudo, quem é cada um destes
personagens e em seguida, cabe-nos a reflexão
de qual deles o seu gestor mais se assemelha. 

Em síntese, a história de Narciso é trágica e tem
diversas versões. Tomaremos como marco
norteador a versão de Ovídio. Nela, Narciso é um
homem de aspectos físicos atraente que
despertava amores tanto de homens quanto de
mulheres. Todavia, o mesmo era tomado de
arrogância e orgulho. Um certo dia, uma ninfa
chamada Eco, após ter seu amor desprezado por
Narciso, roga aos deuses para que os mesmos
deem uma punição ao rapaz fazendo-lhe se
apaixonar pelo seu próprio reflexo. Narciso,

caminhando por um lago se depara com sua
imagem refletida e, como consequência do
castigo dos deuses para com o moço, de
imediato se apaixona pelo seu reflexo. Numa
tentativa de capturar aquela belíssima   imagem



refletida no lago, Narciso se joga sobre ela, mas
acaba morrendo afogado.  

   Como percebemos, Narciso aqui representa
um gestor egocêntrico, arrogante e repleto de
apaixonados, são estes que acabam levando ao
fim trágico de Narciso. O rapaz, tomado por um
orgulho gigantesco e que é posteriormente
cegado pelos seus próprios bajuladores é ainda
enganado pela sua própria imagem/governo
idealizada de perfeições. Caso, Narciso/Gestor
não consiga enxergar as suas imperfeições;
deixar de lado seu egocentrismo e sua
arrogância, facilmente será afogado por aqueles
a quem mais declaram-lhe paixões.
   Quanto a história de Perseu? Bem, um certo
dia, um Rei chamado Polidectes queria saber
quem era a pessoa mais corajosa do seu reino.

Isso fez com que surgisse diversos soldados
lançando-se tão corajosos à ponto de realizarem
diversos feitos. Um desses homens era Perseu
que prometia demonstrar sua bravura matando
um terrível monstro que transformava em pedra
qualquer um quem lhe olhassem diretamente
aos olhos. A Medusa.

   Muitos o contrariaram, mas mesmo assim ele
foi ao encontro do monstro que habitava em
uma caverna. Recebeu como presente dos
deuses, para que sua missão fosse completada,

diversas armas, uma delas era a espada do deus
Hermes e um escudo tão ilustrado que parecia
ser um espelho, presente este doado da deusa
da sabedoria, Atena. Foi com este escudo que
Perseu se guiou, valendo-se do reflexo de
Medusa, para enfim decapitar a cabeça do
monstro. Como não poderia   olhar   o    monstro
diretamente o reflexo do brilhante escudo valeu-

lhe como os olhos do herói. A história de
Perseu  não termina aí, mas tomaremos como
base metafórica o que, até então, nos foi
apresentado.

   Podemos comparar Perseu a gestores
audaciosos e corajosos, que mesmo
desacreditado por muitos em sua capacidade de
fazer grandes feitos o herói segue firme com
objetivos claros e precisos. Para que haja uma
efetivação da sua meta, Perseu deverá tomar
para si as armas doadas por entidades, como é o
caso do escudo espelhado. Observe que ele,   ao
contrário  de Narciso, não usou o reflexo do
objeto   para se   auto idolatrar,   usou   como  

 objeto    de guia   para   chegar   no    monstro 

 

 

que transformava em pedra quem para ele
olhasse. Perseu enxerga o monstro através deste
escudo. Uma metáfora a qual usaremos aqui
para nos referirmos aos olhos do povo.

   Alguém que exerce um cargo de chefe do
poder executivo não deve se conformar com
apenas as demandas básicas de um governo,

devem buscar estratégias audaciosas que
beneficiem o povo. A bajulação excessiva é um
dos grandes perigos de um governo. São estes
mesmos bajuladores que poderão levar o
governo ao mesmo destino que teve Narciso. A
cegueira e a morte.

   A partir desta análise, concluímos que o ato de
enxergar os problemas que há em uma
determinada administração pelos olhos do povo
é de primordial importância para que haja um
crescimento mútuo, tanto do governo quanto da
sociedade. Vale lembrar, ainda, que estas últimas
comparações aqui apresentadas não fazem parte
dos conceitos freudianos, mas como falamos
anteriormente, de uma análise simplória de
alguém que é apaixonado pelos estudos
mitológicos e que vê neles uma forma de
readaptar as suas significações para o nosso atual
contexto social devido a sua forma de
atemporalidade a qual nos apresentam. 
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