
Sobre mecanismo de recusa da realidade (verleugnung) através do qual 

uma nova realidade mais satisfatória é criada, e sua relação com o 

narcisismo e as perversões. 
 

 O filme romeno: Instinto materno exibe as vicissitudes de uma mãe 

narcisista e intrusiva, ao tentar subornar, sem sucesso, testemunhas e 

policiais, para que alterassem seus depoimentos sobre as condições do 

atropelamento de uma criança, seguido de morte, por seu filho adulto que 

dirigia uma BMW, muito acima do limite de velocidade permitida. 

 A sua relação com seu o filho é mostrada como extremamente 

frustrante para ela, pois ele a rechaça, evitando qualquer aproximação 

maior por parte dela. Acusa-a de ter atrapalhado seu desenvolvimento 

emocional, atropelando-o, em função de seu desejo de criar um filho 

perfeito, de acordo com seus padrões narcisistas de grandeza, idealizados. 

 O filho recusa terminantemente sua influência, rejeitando 

categoricamente inclusiva a ideia de dar-lhe um neto, apesar do desejo da 

mulher de engravidar. 

 Entretanto, seus conflitos edipianos e sua identificação com a mãe 

persistem, inconscientemente. Assim a Lei – representante da figura 

paterna é transgredida, e seu desejo de ultrapassar seus limites é atuado, 

através do excesso de velocidade com que dirigia seu carro, deixando de 

perceber a presença do adolescente que brincava em sua bicicleta. 

 Estaria ele nesse momento identificado com sua mãe invasiva, não 

enxergando a criança que brincava, assim como provavelmente sua mãe 

não fora capaz de perceber sua necessidade de brincar criativamente, 

substituindo-a pelos seus próprios desejos idealizados de perfeição 

narcisista? Ou a criança atropelada representava o terceiro, que 

atrapalhava seu desejo primitivo, onipotente, de uma relação dual 

exclusiva com a mãe? 



A mãe ao ser comunicada por telefone do acidente, onde uma criança 

havia sido morta apesar de nada de grave ter ocorrido com seu filho, não 

evidenciou qualquer emoção diante da morte da criança, apenas se 

mostrou ansiosa com as consequências para o filho (e para ela própria) do 

ocorrido. Passa então a “cuidar” do filho, levando-o para sua casa, 

roubando a chave de sua casa dele que estava em seu bolso, introduzindo-

se sem sua permissão em sua residência, para controlar e se inteirar do 

que estava ocorrendo com ele. Tenta arrogantemente interferir no 

andamento do processo, sem sucesso, através da tentativa de suborno de 

testemunhas e autoridades policiais. Por sugestão das mesmas, sente que 

seria adequado visitar a família enlutada para expressar seu pesar, o que 

realiza, levando consigo o filho e a nora. Lá os familiares da criança estão 

tentando elaborar juntos, sua perda. 

 A mãe então conta, “emocionada (?)” como o filho era bom filho, 

cuidando sempre de seu bem estar. Diz que era um estudante aplicado em 

seu curso universitário, em vias de receber seu diploma de pós-graduação. 

Oferece a quantia em dinheiro, que daria às testemunhas do 

atropelamento, “para que o irmão mais novo da vítima tivesse uma vida 

mais confortável economicamente”, sugerindo que frequentasse bons 

clubes e praticasse esportes nobres como, por exemplo, patinação 

artística. Os pais relutam em receber o dinheiro, porém constrangidos, o 

aceitam, alegando, entretanto que o dinheiro não poderia amenizar a dor 

da perda, e que a felicidade do filho menor não dependia de dinheiro. 

 A senhora restabelece então seu equilíbrio narcísico e “toca a vida”, 

em seu carro. Como se o desconforto causado pelas conseqüências do 

atropelamento agora tivesse adquirido uma nova conotação, mais amena, 

livrando-a do sofrimento. Criando uma nova realidade e renegando a 



realidade traumática, pode seguir sua vida, triunfante e vitoriosa. A 

realidade traumática foi assim substituída por outra, na qual a 

representação do filho desvalorizado foi renegada, e substituída por 

outra, mais sintonizada com suas fantasias idealizadas. 

 Novamente, a senhora pôde se sentir “por cima”, através da 

fantasia onipotente de ter um filho perfeito, e de ser uma mãe perfeita. 

Desloca suas fantasias grandiosas; seu “instinto materno” para a criança 

sobrevivente – onde a valorização do dinheiro e do status – de caráter 

anal - passam a prevalecer sobre os desejos da criança, que brinca 

aparentemente feliz apesar de sua origem humilde e de seu irmão mais 

velho ter morrido. 

 Freud já falava em seu artigo de 1914 – cujo centenário 

comemoramos - que o narcisismo adquire características diferentes no 

homem e na mulher. Enquanto o homem, em geral, procura escapar da 

angústia de castração, exibindo-se ou vangloriando-se, visando o poder; a 

mulher tende a tomar a si própria, e/ou seu corpo, como objetos de 

investimento narcísico, procurando seduzir os outros – vivenciados como 

prolongamento seu ou coisas, para poder manipulá-los. 

 Lembro que a palavra seduzir vem do latim – seducere – que 

significa desviar do caminho/duto; cujo radical se compõe também as 

palavras sequestrar, segregar, separar, etc. 

 Racamier (Int. J. Psychoanal. (2014) 95: 117), em seu artigo: On 

Narcissistic perversion diz que a mulher perversa/narcisista possui 

características que ele chama de falóides, através das quais destrói 

sorrateiramente suas vítimas, para se evadir da depressão e da falta, 

tentando deste modo, castrar os homens ligados a ela, - particularmente 

seu parceiro sexual ou seu filho homem. 



 Penso que o filme citado nos instiga a pensar sobre estas questões 

levantadas por Freud, em relação às perversões e às psicoses, assim como 

o idealizado Instinto Materno, que é diferente da função materna – 

suficientemente boa, na qual uma mãe está atenta ou ligada 

emocionalmente às necessidades do filho, inclusive falhando 

eventualmente, permitindo que ele preencha a frustração de sua falta, 

isto é a experiência do não objeto, desenvolvendo sua capacidade de 

pensar. 
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