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RESUMO 

 
 
 
 
CAMPOS, E. A. Sobre algumas das transformações do conceito de 
narcisismo no modelo psicanalítico freudiano. 2011. 108 f. Dissertação 
(Mestrado) – Programa de Estudos Pós-graduados em Psicologia Clínica, 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2011.  
 
  
Este trabalho trata, basicamente, da evolução do conceito de narcisismo no 
modelo psicanalítico freudiano. Procura, assim, captar os sentidos dados por 
Freud a esta noção desde as proposições iniciais registradas em sua obra. 
Neste sentido, são observadas explicações para determinados tipos de escolha 
de objeto decorrentes de mecanismos de fixação e identificação, os quais 
desembocam numa escolha cujo objeto se assemelha ao próprio eu do 
envolvido em tal processo. Este mesmo estudo também aponta para a 
caracterização do narcisismo quando Freud o entendeu como estágio de 
desenvolvimento entre o autoerotismo e o amor de objeto. No entanto, esta 
pesquisa se deterá de forma um pouco mais pormenorizada no ponto que se 
considera o mais abrangente e aprofundado relativo ao narcisismo na obra 
freudiana: o texto Introdução ao narcisismo. Será considerada premissa de 
destaque neste enfoque, a inextricabilidade da noção de narcisismo com a 
ideia de pulsão e, por conseguinte, serão abordadas as alterações surgidas na 
dinâmica das pulsões com a Introdução ao narcisismo, mais especificamente 
nos investimentos da libido, que a partir deste momento é descrita como 
investindo não apenas em objetos externos, mas também no próprio eu. São 
também referidas, com base no mencionado texto, as escolhas de objeto por 
apoio, bem como as narcísicas. E, igualmente, as noções de narcisismo 
primário e de narcisismo secundário são consideradas, além das ideias de eu 
ideal e ideal do eu. Por fim, esta pesquisa busca levantar a existência de 
modificações mais significativas relativas ao narcisismo quando da introdução 
da segunda tópica por Freud. Nesta direção, são percebidas algumas 
transformações com certo peso relacionadas ao narcisismo primário, proposto 
nesta fase de teorização como etapa mais primeva e anobjetal em relação às 
primeiras sugestões de Freud, e do narcisismo secundário, o qual passa a 
corresponder, neste momento, à primeira concepção de narcisismo primário. 

 
 

Palavras-chave : Narcisismo. Pulsão. Conflito psíquico. 
 
 
 
 
 

 
 
 



  
 
 

 
ABSTRACT 

 
 
 
CAMPOS, E. A. On some of the changes of the narcissism concept 
in Freud's psychoanalytical model. 2011. 108 f. Dissertação (Mestrado) – 
Programa de Estudos Pós-graduados em Psicologia Clínica Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2011. 
 
 
The focus of this work is basically the evolution of the concept of narcissism 
in Freud's psychoanalytical model. Thus it seeks to grasp Freud’s meaning of 
this notion from the initial propositions registered in his work.  It is possible to 
observe explanations to certain types of choice of object as a result of fixation 
and identification mechanisms, which lead to a choice whose object resembles 
the very ego of the subject involved in such a process. This work also points to 
the characterization of narcissism when Freud understood it as a developmental 
stage between autoeroticism and love for object.  However, this research will 
deal in some detail with which is considered the deepest and most 
comprehensive point about narcissism in Freud’s work: the text Introduction to 
narcissism.  For this approach a key premise will be the inextricable relation 
between the notion of narcissism and the idea of instinct and, as a 
consequence, the resulting changes of the instinct dynamics with Introduction to 
narcissism, specifically the investments of libido, which as from this moment is 
described as investing not only in external objects but also in ego itself. Also 
based on the same texts, the anaclitic and narcissistic choices of objects are 
considered, as well as the notion of primary and secondary narcissism and the 
ideas of ideal ego and ego’s ideal. Finally, this research seeks to identify the 
existence of more significant changes in narcissism by the time Freud 
introduced the second topography. In that direction, it can be noticed some 
noticeable changes related to primary narcissism, presented at this theorization 
phase as a more primal and unobjectal stage in comparison with Freud’s first 
suggestions, and to secondary narcissism, which at this moment corresponds to 
the first concept of primary narcissism. 
 
 
Keywords : Narcissism. Instinct. Psychical Conflict.  
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INTRODUÇÃO 

 
 
 

Este trabalho pretende tratar, em linhas gerais, da evolução do conceito de 

narcisismo, de algumas de suas articulações com a ideia de pulsão e também de 

algumas implicações dessa ligação para o modelo psicanalítico proposto por Freud. 

Desta forma, se buscará traçar aqui um histórico desse desenvolvimento, desde a 

aparição inicial da concepção de narcisismo até suas formulações posteriores, as quais 

passaram por transformações e acréscimos que se imbricaram de maneira bastante 

importante com a noção de pulsão. No momento, porém, em que o vínculo entre essas 

duas proposições passou a ser apresentado por Freud de modo mais pormenorizado 

(Introdução ao narcisismo, 1914) surgiram interrogações conceituais relativas a uma 

outra premissa imprescindível para a teoria psicanalítica das neuroses: a noção de 

conflito psíquico. Por esse motivo, esta pesquisa também se focará, em determinado 

momento, em alguns aspectos relacionados a essa problemática específica. 

Mas a questão principal que se quer aqui colocar é: a partir de suas primeiras 

elaborações, quais as principais transformações pelas quais passou a teorização sobre 

o narcisismo e quais algumas das implicações para o modelo psicanalítico freudiano 

quando surgiram os eventuais reajustes no entendimento desse conceito?  

Para verificação desses aspectos, no decorrer desse estudo serão 

abordados, primeiramente, alguns elementos relacionados à apropriação por Freud da 

concepção de narcisismo quando quis dar conta de explicar certos fenômenos 
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percebidos nas pesquisas efetuadas pela psicanálise. Esses mecanismos envolviam 

processos específicos de fixação e identificação associados à homossexualidade (Três 

ensaios sobre a teoria da sexualidade, 1905 - Leonardo da Vinci e uma lembrança da 

sua infância, 1910).  

Um segundo fator a ser considerado por este trabalho é a especificação que 

Freud faz do narcisismo como eleição por parte da criança de seu próprio corpo, antes 

de passar à escolha de objetos de amor. Esse é um momento, então, em que situa o 

narcisismo entre o autoerotismo e a escolha de objeto (Notas psicanalíticas sobre um 

relato autobiográfico de um caso de paranóia, 1911). É de interesse considerar também 

que nesses momentos iniciais, Freud não se restringe a essas elaborações, mas, como 

se poderá ver, também relaciona suas compreensões relativas ao fenômeno do 

narcisismo a áreas como a psicopatologia (Notas psicanalíticas sobre um relato 

autobiográfico de um caso de paranóia, 1911) e a antropologia (Totem e tabu, 1913). 

Ao ser levado em consideração o destaque dado por Freud à articulação 

entre os conceitos de pulsão e de narcisismo em seu artigo Introdução ao narcisismo, 

de 1914, esta pesquisa tratará, em um terceiro momento, de alguns aspectos 

relacionados à dinâmica das pulsões e das energias a elas atreladas: a libido e o 

‘interesse’. Seus mecanismos, como será visto, estarão na base de outro pressuposto 

de importância primordial para o referencial psicanalítico: o conflito psíquico. 

Em seguida, será considerado essencial um enfoque um pouco mais detido 

na abordagem existente no mencionado artigo de 1914. Isso porque, como se sabe, 

esse texto traz as ideias referentes ao narcisismo de maneira um tanto mais ampliadas 

e aprofundadas. E, além disso, porque é justamente nele que se encontrará o 
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desenvolvimento maior da interação entre os temas aqui destacados: narcisismo e 

pulsão; e, também, porque ali serão abordadas as referidas interrogações relativas a 

algumas das bases que envolviam a noção de conflito psíquico inicialmente proposta 

por Freud.  

Reconhecidamente, é nessa obra que se encontra a maior guinada 

concernente à concepção de narcisismo bem como a primeira importante 

transformação no modelo das forças pulsionais. Essas mudanças envolviam uma 

alteração na natureza das pulsões do eu que passavam então a ser sexualizadas. E, no 

entender de alguns dos seguidores de Freud, estas modificações trariam implicações 

relevantes para a teoria psicanalítica. Pois, ele teria sustentado por muitos anos a 

distinção entre pulsões sexuais e pulsões do eu ou de autoconservação. E, com a 

publicação desse artigo, os psicanalistas da época ficaram desconcertados com as 

afirmações de Freud que pareciam não mais distinguir de uma forma precisa essas 

duas categorias pulsionais, o que trazia consequências diretas para o pressuposto de 

conflito, o qual sempre se mostrara fundamental para a psicanálise. Como se percebe, 

assim, no contexto da discussão sobre o narcisismo, o conceito de pulsão e os 

desdobramentos dos fatores inextricáveis entre essas duas noções ganham, de fato, 

significativa relevância. 

Por esse motivo, a esta altura do trabalho (na exposição mais específica 

sobre o artigo de 1914), serão apresentados também alguns elementos que se referem 

à natureza das pulsões, sendo estes trazidos à tona por Freud justamente por sua 

ligação com o narcisismo. Nesse sentido, pode-se destacar que a exposição do artigo 

de 1914 deu margem a Jean Laplanche (1987) entender que nessa ocasião Freud teria 
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mantido a diferenciação entre as pulsões sexuais e as pulsões de autoconservação, 

não admitindo a sexualização destas. Laplanche, aliás, antes disso já houvera se 

associado a Jean-Bertrand Pontalis, no Vocabulário da psicanálise (1992), quando 

ambos defenderam conjuntamente esse mesmo argumento. E, seguindo esses autores, 

aparece Luiz Alfredo Garcia-Roza (2004a) expondo o mesmo posicionamento.  

O ponto central a se considerar aqui é que esses comentadores procuram 

defender que em Introdução ao narcisismo a pulsão de autoconservação não é 

apresentada como possuindo uma natureza sexual; portanto, a libido narcísica, a 

exemplo da libido de objeto, seria proveniente da pulsão sexual, não da pulsão de 

autoconservação. A pulsão de autoconservação teria como energia propulsora, então, 

apenas o ‘interesse’. 

Contudo, não teria Freud sustentado justamente o oposto, ou seja, que no 

narcisismo essa energia investida sexualmente no eu seria proveniente das pulsões de 

autoconservação, e estas havendo de possuir, assim, necessariamente uma natureza 

sexual?  

Mas, afinal, existem implicações ao ser adotada uma dessas posições e não 

a outra? Há consequências para a teoria psicanalítica se houver adesão ou rejeição da 

proposição de Laplanche e demais? 

Acima foi observado que as reformulações sugeridas por Freud no artigo de 

1914 trouxeram certa perturbação ao círculo de psicanalistas da época. Esta 

problemática é aludida por Gay (1988), apontando para discussão primeiramente 

levantada por Jones (1955), o qual vivenciou e testemunhou tal experiência dita 
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perturbadora. Mas por que foi esse o sentimento de então? 

Gay (1988) relembra o fato de Freud há muito estar trabalhando com a noção 

de conflito psíquico, o qual envolvia em sua base as pulsões de autoconservação e as 

pulsões sexuais. Nesse contexto, o que se verificava era que a pulsão de 

autoconservação fornecia a energia necessária à proteção contra exigências sexuais 

não aceitas pelo eu.  

Se, no entanto, a pulsão de autoconservação passa a ser, a partir de 

Introdução ao narcisismo, também de natureza sexual, o conflito proveniente do 

dualismo pulsional sempre afirmado por Freud não se mostraria turvo, ou mesmo 

inexistente? Pois, se a oposição se trava agora entre duas instâncias sexualizadas, não 

haveria significativo comprometimento da ideia original proposta, se perdendo o 

fundamento e a razão de ser daquilo que antes fora postulado?  

E ainda, partindo das premissas até aqui expostas, não é certo que com as 

reformulações do artigo de 1914 a pulsão de autoconservação pode fazer ao eu 

exigências sexuais? Entretanto, não é esta mesma instância que fornece energia ao eu 

para que se proteja das solicitações sexuais que sente como inadequadas? Nesse 

caso, então, quando aparecer como protagonista somente a pulsão de 

autoconservação, não seria evidente que a antiga oposição entre os apelos sexuais e 

as defesas do eu não dependeria do antigo dualismo para existir? 

O que fazer, assim, com o antigo pressuposto do conflito psíquico decorrente 

do dualismo pulsional, ideia basilar para o modelo psicanalítico? Sexualizadas as 

pulsões do eu, ainda se poderá trabalhar com esta premissa?  
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E se for abandonada a proposição inicial e se encontrar outra possibilidade 

de ser estabelecido esse conflito entre as instâncias propostas por Freud, isto trará 

alguma implicação para a psicanálise? Por exemplo: se a ideia de conflito puder 

decorrer da libido narcísica em oposição à libido de objeto, alguma crítica pode ser a 

partir daí formulada? Não estariam corretos, nesse caso, aqueles que acusavam Freud 

de ver sexo em tudo? 

Levando-se em consideração essas ponderações, observa-se não serem 

descabidas as inquietações que tomavam conta dos psicanalistas contemporâneos à 

publicação de 1914. E, como se percebe, essas preocupações seriam infundadas se 

não tivesse sido sexualizada a pulsão do eu, como entende Laplanche (1987), pois o 

modelo anterior estaria seguramente preservado. Há aqui, portanto, entre esse autor e 

aqueles próximos a Freud por ocasião da publicação do artigo em foco, uma 

divergência de entendimento envolvendo um dos pressupostos mais importantes da 

psicanálise: o conflito psíquico. 

Então, se poderia indagar: são mesmo relevantes, legítimas ou algo 

dispensáveis essas questões? Ora, os nomes que trazem as visões aqui expostas são 

de relativo peso para a psicanálise; e, por se mostrarem antagônicos em seus 

posicionamentos, não quer parecer que as dúvidas consequentes desta divergência 

mereceriam ser avaliadas? Os enfoques desses autores não poderiam, assim, ter 

análise mais detida? Seria possível apostar na validade de tais questionamentos tendo 

em vista, no mínimo, que transcorreriam de considerações trazidas por autores de 

importante renome para a psicanálise sobre aspectos destacados originalmente pelo 

próprio Freud e que, se passíveis de levantar dúvida careceriam, pois, de 
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esclarecimento? 

Seria possível, então, destacar: tais perguntas e a busca de entendimento 

que delas decorre poderiam ser vistas como pertinentes na medida em que, se houver 

adesão à posição representada por Laplanche (1987), a noção de conflito que parte da 

oposição entre as pulsões de autoconservação e as pulsões sexuais se mantém; mas, 

nesse caso, o motivo da perturbação mencionada por Jones (1955) desaparece. Pois, 

como se percebe, os argumentos trazidos por esses autores são incompatíveis: para o 

primeiro, não há sexualização das pulsões do eu no texto de 1914 – o conflito 

decorrente do dualismo pulsional, portanto, permanece intacto; e, a percepção do 

segundo é justamente a inversa desta – a antiga ideia de conflito se esvai com a nova 

publicação. Portanto, parece indicado se colocar esta discussão cujo objetivo é buscar 

caminhos que propiciem um melhor entendimento para a questão apresentada. 

 

********* 

 

Haverá, ainda, outro fator levantado por esta pesquisa a ser observado: trata-

se do fato de que nas Conferências de 1916-17, ou seja, em momento posterior à 

introdução das novas concepções trazidas em Introdução ao narcisismo (1914), Freud 

parece retornar às antigas maneiras de apresentar a natureza das pulsões ao expô-las 

como se as pulsões do eu não apresentassem investimento libidinal conforme proposto 

no texto de 1914.1 

                                                 
1 Esta argumentação se baseia, principalmente, em exposição apresentada por James Strachey no 

estudo sobre as Conferências presente nas notas da ‘Standard Version’ das Obras completas de 
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Isto pode levar o leitor a indagar, em um primeiro momento, se Freud 

efetivamente teria alterado suas formas de conceber as pulsões ou se apenas 

apresentou aspectos distintos delas em pontos diferentes de sua obra (antes de 

Introdução ao narcisismo, por ocasião da publicação desse texto, e posteriormente a 

ele). Todavia, diante das significativas alterações propostas na forma de encarar esse 

assunto no artigo de 1914, haveria possibilidade de se sugerir esse consenso, qual 

seja, o de que Freud teria enfoques distintos que envolviam a dinâmica pulsional e os 

apresentou assim em pontos diferentes de sua obra? Não parece que efetivamente 

teria alterado de maneira mais decisiva seu modo de entender esta problemática em 

Introdução ao narcisismo? E, depois dessa modificação, seria possível depreender da 

exposição de 1916-17 ter, de fato, retornado à sua visão anterior a 1914? Ou ainda, 

seria viável supor que houve apenas um acréscimo (em 1914) sem grandes implicações 

à visão precedente, de tal maneira que tratar do tema das pulsões como Freud o fez em 

1916-17, sem considerar as adições de 1914, não deveria desencadear nenhum 

questionamento? Dos textos de Freud e da atual bibliografia relativa ao tema seria 

exequível chegar a respostas talvez um pouco mais conclusivas sobre essas 

indagações? 

Com relação a esses aspectos, esta pesquisa tem como hipótese que Freud 

alterou de modo significativo sua visão das pulsões no texto Introdução ao narcisismo e 

não retrocedeu a uma posição anterior a esse artigo quando da exposição proposta nas 

Conferências de 1916-17.  Nesse momento, em especial, Freud teria sido motivado por 

uma questão prática: queria divulgar a psicanálise para um público não especializado e 

para tanto entendeu que seria mais conveniente fazê-lo, naquela ocasião, de um modo 

                                                                                                                                                              
Sigmund Freud, e também em considerações apresentadas por Luiz Alfredo Garcia-Roza (2004a).  
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um pouco mais simplificado. E seu modelo anterior a 1914 se ajustava bem ao 

atendimento deste propósito.  

 

******** 

 

Em seguida será abordada por este trabalho a última das concepções de 

Freud relativa às pulsões: aquela que põe em oposição, de um lado, as pulsões de vida, 

que a essa altura englobaram tanto as pulsões de autopreservação, ou do eu, quanto 

as pulsões sexuais, e, de outro, as pulsões de morte, um dos mais discutíveis conceitos 

freudianos. A controvérsia relativa a esse tema, como é conhecido no meio 

psicanalítico, se verificou mesmo no íntimo círculo dos psicanalistas contemporâneos 

ao surgimento do conceito, se estendendo até os dias de hoje. 

Essas averiguações finais têm por objetivo levantar em que medida a noção 

de narcisismo pode ter sofrido alguma alteração representativa depois da chamada 

“virada” de 1920, que incluiu essa nova forma de Freud entender as pulsões. 

Uma última série de indagações, então, se mostraria indicada a essa altura: o 

fato de Freud ter alterado e estendido o referencial teórico da psicanálise no decorrer do 

tempo, principalmente com as marcantes novidades apresentadas a partir de 1920, 

altera em que medida a pertinência dos conceitos anteriormente propostos? Existem, 

por exemplo, aspectos da primeira tópica que perdem parcial ou totalmente sua 

validade com a chegada das conceituações da segunda tópica? Em caso afirmativo, 

quais seriam eles? E quais os eventuais critérios que poderiam ser utilizados, então, 

para arbitrar e balizar o que deve ou não ser abandonado em termos do antigo 
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referencial teórico? 

Por exemplo: tendo Introdução ao narcisismo sido publicado em 1914, ainda 

apresenta relevância após 1920? O que dizer da teoria das pulsões exposta nesta 

ocasião? A contraposição entre pulsão de vida e pulsão de morte torna as discussões 

relativas às pulsões sexuais e pulsões de autoconservação sem importância? Sua 

relevância passa a ser unicamente histórica? Qual foi o tratamento dado por Freud a 

esses problemas? Foi ele definitivo nestas questões? Deixou-as em aberto?  

E, do mesmo modo, como foram tratados esses temas pelos nomes de 

destaque dentro da psicanálise contemporâneos a Freud ou que a ele se seguiram? As 

transformações trazidas pela segunda tópica fizeram com que clínicos, teóricos, 

exegetas, comentadores, filósofos, historiadores ou críticos da psicanálise 

abandonassem por completo a discussão dos elementos mais fundamentais 

apresentados na primeira tópica? E, novamente, que critérios utilizaram para adoção de 

sua postura e não outra? Estas perguntas surgem, naturalmente, a partir do momento 

em que se percebe serem os temas tratados por este trabalho em grande medida 

discutidos nos anos anteriores a 1920. 

Mas parece ser de entendimento comum que a grande maioria das 

proposições expressas na primeira tópica continua, em maior ou menor proporção, com 

sua validade mantida, a despeito das inovações da segunda tópica. Mas, como 

proceder no caso de entender-se que há necessidade de substituição de dada noção? 

Como dissecar todas as minúcias que justifiquem a medida adequada da adesão a um 

conceito e do abandono de outro?  
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Uma iniciativa dessa natureza teria uma envergadura e abrangência 

obviamente fora dos propósitos e parâmetros deste estudo. Basta considerar, assim, 

que as principais ideias tratadas neste trabalho não foram abandonadas por Freud 

(1938) até suas obras derradeiras, quais sejam, a da existência do fenômeno do 

narcisismo; a da permanência da teoria das pulsões – incluídas as de autoconservação 

em oposição às sexuais, mesmo que sob Eros (p. 173, 176). Não seria demais 

assinalar, aliás, que a noção de conflito entre as pulsões de autoconservação e as 

pulsões sexuais que desencadeava as psiconeuroses foi reafirmada por Freud (1920) 

ainda no momento em que introduziu o novo dualismo pulsional. Em suas palavras 

temos que “a velha fórmula, segundo a qual a psiconeurose se baseia num conflito 

entre as pulsões do Eu e as pulsões sexuais, nada contém que hoje se deva rejeitar” (p. 

223). Ou seja, durante todo o período que abrange a segunda tópica essas concepções 

foram sustentadas. 

Entende-se, portanto, como justificável a escolha do narcisismo (inclusa a sua 

inextricabilidade com as pulsões) como tema de pesquisa tendo em vista a necessidade 

de compreensão tanto dos aspectos que se mantiveram inalterados na teoria quanto da 

ampliação gradativa e das transformações assumidas por Freud no decorrer do tempo 

frente a essas concepções, além das eventuais implicações que estas alterações 

possam ter trazido para a teoria psicanalítica. 
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1. ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

Importaria, nesse ponto, falar brevemente sobre a forma de elaboração deste 

estudo. O despertar para os assuntos aqui examinados se deu em um curso de 

especialização em teoria psicanalítica da PUC-SP. Um trabalho teórico precisava ser 

apresentado para um dos módulos dessa especialização, o que levou ao início de um 

estudo, partindo-se do narcisismo.  

O modo de pesquisa a se adotar na ocasião poderia ser a consulta de artigos 

de Freud, desde os mais famosos sobre o assunto como, evidentemente, Introdução ao 

narcisismo, até aqueles menos conhecidos que eventualmente conteriam elementos 

relevantes para o trabalho. Tal iniciativa poderia ser associada a uma busca no índice 

remissivo das Obras Completas daquilo que fosse se mostrando necessário para a 

composição do trabalho e cuja localização não fosse conhecida.  

Essa procura foi facilitada, no entanto, pela utilização da versão eletrônica 

das Obras Completas, a qual permitiu uma avaliação de todas as aparições do tema do 

narcisismo na obra escrita de Freud, além de muitas outras ocorrências associadas às 

pulsões, à libido, ao ‘interesse’, ao conflito psíquico, etc. 

Além disso, os sistemas de busca das bibliotecas da PUC, USP, Sociedade 

Brasileira de Psicanálise e Sedes Sapientiae também proporcionaram acesso a variado 

material que foi avaliado e selecionado para o estudo dos assuntos aqui considerados. 

Ou seja, desde sua origem esta pesquisa se caracterizou por ser de natureza 

bibliográfica. 
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Do processo acima descrito, nasceu um primeiro trabalho entregue no 

mencionado curso de especialização. Após a tradicional avaliação por parte da 

orientadora e também do parecerista, o estudo passou por enxugamentos, acréscimos 

e a uma série de outras alterações, as quais resultaram, então, em uma formatação 

inicial para o início do mestrado. 

Outros recortes, adições e modificações se deram, posteriormente, em 

função das observações do orientador frente ao material que se conformaria nesta 

dissertação. Além disso, o processo de qualificação foi de vital importância para novas 

leituras e uma série de acertos que se faziam necessários no trabalho. Por fim, também 

ocorreram diálogos com colegas interlocutores que opinaram aqui e acolá 

determinando novas iniciativas e transformações deste estudo.  

 

******** 

 

Até o momento em que este trabalho foi formulado, haviam sido publicados 

apenas quatro volumes com a nova tradução das Obras Completas de Freud 

comandada por Paulo César de Souza (Companhia das Letras). Optou-se pela adoção 

dessa tradução sempre que a referência a ser utilizada no trabalho esteve disponível 

por essa alternativa. Na indisponibilidade dessa tradução, usou-se, então, a Edição 

Standard Brasileira (Imago).  

Por fim, um esclarecimento de ordem terminológica: este trabalho adotará a 

expressão “pulsão” sempre que fizer referência ao substantivo Trieb utilizado por Freud. 

Inclusive, por motivo de padronização, tomará a liberdade de alterar, mas apenas nesse 
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caso, as citações das versões das obras de Freud aqui adotadas, as quais optaram 

pela utilização de “instinto” para traduzir o referido termo. Os motivos para essa adoção 

se explicam em um dos anexos indicados no final do trabalho (anexo B), tendo em vista 

que se trata de uma discussão um tanto mais ampla do que as que convencionalmente 

caberiam aqui. 

É também de interesse considerar que a utilização das expressões pulsão de 

autopreservação e pulsão do eu serão consideradas equivalentes neste estudo, mesmo 

que se possam apontar para distinções conceituais envolvidas nessas diferentes 

terminologias.  

E, por fim, o termo “eu” será usado como equivalente a “ego”, mas, no caso 

deste último, sua utilização se dará exclusivamente nas citações, tanto das obras de 

Freud quanto de seus comentadores. 
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2. CONCEPÇÕES INICIAIS 

 

     Dentre as influências exercidas sobre o pensamento de Freud, são bem 

conhecidas aquelas apontadas pela literatura especializada, tais como: a sua 

ascendência judaica, a educação do lar e a dos mestres do Gymnasyum de Viena, além 

da efervescência social, cultural e política dessa cidade, reconhecidamente acentuadas 

na época de Freud; a literatura de Shakespeare, Cervantes, Schiller, Goethe e, a 

exemplo desses, também de outros importantes escritores alemães; a filosofia, em 

especial a alemã e a grega, além da Grécia Antiga com sua tragédia e mitologia 

(Perestrello, 1996).  

     Não se pretende, é evidente, restringir a cultura de Freud como decorrendo 

dessas vertentes únicas, mas apenas ressaltá-las como basilares, de importante 

destaque, tendo em vista, inclusive, que um dos conceitos principais deste estudo se 

extrai diretamente desse contexto. Ou seja, a temática relativa ao narcisismo, como 

amplamente sabido, é derivada da mitologia grega, de modo mais específico, do mito 

de Narciso, o qual se caracteriza principalmente por apresentar o amor de seu 

personagem central pela imagem de si mesmo.  

     No decorrer de seus estudos, em seu trabalho clínico e nas reflexões que 

essas experiências lhe proporcionavam, Freud acabou por se deparar com 

determinados mecanismos psíquicos que podiam ser abordados e explicados, pois, a 

partir de certas analogias com o referido mito. Gay (1988) informa, inclusive, ser esse 

um dos mitos caros a Freud (p. 315).  
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     É certo não ser possível hoje explicitar quais teriam sido todas as fontes e 

demais instâncias que fizeram surgir as elaborações teóricas iniciais de Freud 

concernentes aos mecanismos do narcisismo. Todavia, é conhecida, ao menos, a 

existência de certa literatura correlata surgida previamente a essas suas primeiras 

proposições e que, de alguma maneira, deve ter também influenciado sua visão sobre o 

tema.  

     Já nas primeiras linhas de Introdução ao narcisismo, por exemplo, Freud 

(1914) informa ter buscado o termo ‘narcisismo’ em Paul Näcke quando esse psiquiatra 

tratava da descrição de casos em que o indivíduo tomaria como objeto sexual seu 

próprio corpo, contemplando-o, afagando-o e acariciando-o “até atingir plena satisfação 

mediante esses atos” (p. 14). Contudo, em nota rodapé de 1920, acrescida nos Três 

ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905, p. 225n), Freud menciona ter-se 

equivocado ao afirmar o vocábulo ‘narcisismo’ ter sido introduzido por Näcke, devendo, 

antes, tê-lo atribuído a Havelock Ellis. Posteriormente, o próprio Ellis (1928), em breve 

artigo, teria retificado a correção de Freud ao afirmar que na verdade a prioridade 

deveria ser dividida entre ele próprio e Näcke.  

     No contexto dessa discussão, Laplanche (1987) acrescenta que em Ellis se 

enumeram já, desde 1898, vários aspectos essenciais do narcisismo (p. 95). E 

Laplanche e Pontalis (1992) acrescentam que Näcke teria forjado o termo ‘narcisismo’ 

justamente para se referir às descrições propostas por Ellis (p. 289). Roudinesco e Plon 

(1998), por sua vez, defendem que a expressão ‘narcisismo’ fora usada ainda em 1887 

pelo psicólogo francês Alfred Binet para descrever uma forma de fetichismo consistindo 

em se tomar a própria pessoa como objeto sexual. E, para esses últimos comentadores, 
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o papel de Näcke teria sido não o engendrar da palavra ‘narcisismo’, como o expõe Ellis 

e o repetem Laplanche e Pontalis, mas sim o de seu introduzir no idioma alemão. 

     De acordo com outras informações trazidas por Roudinesco e Plon (1988), 

ainda em 1908 Isidor Sadger viria a falar do narcisismo como uma modalidade de 

escolha de objeto relacionada à homossexualidade. Sadger, no entanto, distinguia-se 

em sua posição daquela adotada por Ellis em razão de não entender o narcisismo como 

uma perversão, mas como “um estádio normal da evolução psicossexual do ser 

humano” (p. 530). Dessuant (1992), por sua vez, acrescentará ter sido Sadger quem 

propôs “para a linguagem psicanalítica o termo narcisismo para designar o amor por si 

mesmo na escolha de objeto dos homossexuais” (p. 24).  

      Esses são, pois, alguns exemplos de referências ao tema do narcisismo 

anteriores ao seu uso por parte de Freud em termos documentais. Mas quando teria 

surgido, então, a ideia de narcisismo na obra de Freud propriamente dita? Ao serem 

seguidos os esclarecimentos de Laplanche e Pontalis (1992, p.287), e também as 

informações de Roudinesco e Plon (1998, p. 530), é possível situar a primeira aparição 

da expressão ‘narcisismo’ nos escritos de Freud no ano de 1910. Nessa ocasião, ele 

teria buscado dar explicações sobre as escolhas de objeto nos homossexuais.2 Essas 

escolhas se caracterizariam por tomarem a si mesmos como objetos sexuais. É 

possível verificar que os comentadores mencionados se referiram a uma longa nota de 

                                                 
2 Seria interessante chamar a atenção para o fato de que recentes descobertas feitas em Oxford 

relativas aos mais antigos manuscritos ligados ao mito de Narciso revelam Ovídio tendo mascarado 
sua narrativa com componentes heterossexuais. Esses manuscritos, anteriores ao poeta romano, 
demonstrariam que Narciso, em virtude de sua beleza, atraía para si o amor de inúmeros homens. E 
isto, evidentemente, aproximaria ainda mais a analogia entre esta versão primeva do mito e as 
concepções iniciais de Freud referentes ao narcisismo (vide anexo A, p. 97). KEYS, David. Narciso, de 
mito trágico a suicida. Disponível em: <http://www.culturaclasica.com/nuntii2004/agosto/narciso.htm>. 
Acesso em: 24. fev. 2011. 
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rodapé inserida nos Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Nela Freud tratou do 

processo de acentuada fixação na mulher, em geral a mãe, que caracterizaria os 

homossexuais. Em uma fase seguinte, se identificariam eles com essa mulher para 

então se tomarem a si mesmos em termos de finalidade sexual. Para tanto, buscariam, 

a partir do narcisismo, jovens do mesmo sexo, semelhantes a sua própria pessoa, aos 

quais procurariam amar de forma semelhante ao amor por eles recebido daquela 

mulher. 

Em todos os casos que examinamos, expusemos o fato de que os 
futuros invertidos, nos primeiros anos de sua infância, atravessam uma 
fase de fixação muito intensa, mas muito curta, em uma mulher 
(geralmente a mãe) e que, depois de ultrapassada esta fase, 
identificam-se com uma mulher e se consideram, eles próprios seu 
objeto sexual. Isto é, partem de uma base narcísica e procuram um 
rapaz que se pareça com eles próprios e a quem eles possam amar 
como eram amados pelas mães (FREUD, 1905, p. 145,146n).   

  

       Se, como visto, a primeira aparição da expressão ‘narcisismo’ nos escritos 

freudianos se deu em 1910, Garcia-Roza (2004a), aponta, no entanto, para o fato do 

termo ter sido utilizado pela primeira vez por Freud em uma reunião da Sociedade 

Psicanalítica de Viena de 1909, “quando o apontou como um estágio necessário entre o 

auto-erotismo e o amor objetal” (p. 18). Neste caso, naturalmente, não se está 

considerando um registro na obra escrita de Freud.  

      Por algum motivo, expressa Garcia-Roza (2004a) que o mencionado primeiro 

registro escrito do termo teria ocorrido nesse mesmo ano (de 1909), quando Freud teria 

preparado sua segunda edição dos Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, em 

“nota de rodapé sobre a natureza bissexual do indivíduo” (p.18). A Edição Standard 

Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, contudo, é alinhada 

com Laplanche e Pontalis (1992) e Roudinesco e Plon (1998) ao afirmar o ano de 1910 
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como o do acréscimo da nota em questão, e, como consequência, do primeiro uso 

escrito da expressão ‘narcisismo’ por Freud. (1905, p. 145n). 

      Ainda em 1910, o fenômeno do narcisismo seria retomado por Freud em 

artigo sobre Leonardo da Vinci. Seu teor seria o mesmo daquele enfocado na nota dos 

Três ensaios acima discutida, com ênfase na identificação do indivíduo com sua mãe e 

de sua escolha de objeto relacionada a pessoas semelhantes e substitutivas de si 

mesmo. Dessa forma, tal indivíduo amaria seus objetos eróticos como a mãe o amou na 

infância, sendo então esse o funcionamento descrito como narcisismo.       

O amor da criança por sua mãe não pode mais continuar a se 
desenvolver conscientemente – ele sucumbe à repressão. O menino 
reprime seu amor pela mãe; coloca-se em seu lugar, identifica-se com 
ela, e toma a si próprio como um modelo a que devem assemelhar-se 
os novos objetos de seu amor. Desse modo ele transformou-se num 
homossexual. O que de fato aconteceu foi um retorno ao auto-
erotismo, pois os meninos que ele agora ama à medida que cresce, 
são, apenas, figuras substitutivas e lembranças de si próprio durante 
sua infância – meninos que ele ama da maneira que sua mãe o amava 
quando ele era uma criança. Encontram seus objetos de amor 
segundo o modelo do narcisismo (...) (FREUD, 1910, p. 92). 

  

O narcisismo acaba por ser destacado, assim, como um mecanismo de 

fixação e identificação associado de modo estreito à constituição homossexual. E, além 

disso, observa-se sua dinâmica expressa como sobreposta ao autoerotismo. Pouco 

tempo depois, no entanto, o conceito passa a ser descrito também sob outras 

perspectivas, conforme se observará a seguir. 
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3. UM ESTÁGIO SITUADO ENTRE O AUTOEROSTISMO E O AMO R DE OBJETO 

 

    
    Seria de interesse considerar nesse momento que, a exemplo do que teria 

feito com a noção de narcisismo, conforme visto anteriormente, Freud (1905) teria 

adotado a ideia de autoerotismo também de Havelock Ellis, conforme se verifica nos 

Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (p. 186). Freud percebeu na atividade da 

criança de sugar o dedo uma manifestação da sexualidade infantil (p. 185) e introduziu 

assim o autoerotismo na sua teoria, associando-o à busca do prazer.  

 
Temos a obrigação de fazer um exame minucioso deste exemplo. 
Deve-se insistir em que a característica mais nítida desta atividade 
sexual é que a pulsão não é dirigida para outras pessoas, mas obtém 
satisfação no corpo do próprio indivíduo. É ‘auto-erótico’, para chamá-
lo por um termo bem escolhido, introduzido por Havelock Ellis (1910). 
Além do mais, é claro que o comportamento de uma criança que se 
dedica a chupar o dedo é determinado pela busca de algum prazer que 
já foi experimentado e que agora é lembrado (FREUD, 1905, p. 186). 

  

De acordo com Garcia-Roza (2004b), teria sido “numa carta a Fliess, datada 

de 9 de dezembro de 1899, que Freud empregou pela primeira vez o termo “auto-

erotismo” (...).” (p. 98). E, segundo o expressa também Garcia-Roza (2004a), “o auto-

erotismo marcaria o ponto de disjunção do pulsional em relação ao instintivo. Do ponto 

de vista ontogenético, seria o mesmo da perda do instinto. Tendo perdido o instinto, o 

ser humano teria perdido também o objeto natural, sendo lançado, a partir de então, 

numa errância pulsional em busca de uma satisfação impossível” (p. 108). 

      Verifica-se um momento em que a continuação das investigações 

psicanalíticas leva Freud (1911) a descrever o narcisismo como um estágio 

intermediário situado entre esta condição do autoerotismo e o amor de objeto, mais 

especificamente quando analisou o caso Schreber. Nessas explanações, posicionou o 
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narcisismo como uma etapa posterior ao estagio de autoerotismo em que a criança 

elegeria, então, seu próprio corpo antes de se dirigir a alguém como objeto de seu 

amor. Nas palavras do próprio Freud: 

Pesquisas recentes chamaram nossa atenção para um estágio, no 
desenvolvimento da libido, pelo qual se passa no caminho do 
autoerotismo ao amor objetal. Ele foi chamado de Narzissismus; eu 
prefiro o termo Narzißmus, talvez menos correto, porém mais curto e 
que soa melhor. Ele consiste no fato de o indivíduo em 
desenvolvimento, que unificou suas pulsões sexuais que agem de 
forma autoerótica, a fim de obter um objeto de amor, primeiramente 
toma a si mesmo, a seu próprio corpo como objeto de amor, antes de 
passar à escolha de uma outra pessoa como objeto (FREUD, 1911, 
p. 80, 81). 

 

Nesse ponto verifica-se, portanto, o narcisismo abordado sob um outro ponto 

de vista: se em Leonardo o ângulo mais destacado foi aquele em que o narcisismo se 

relacionava mais especificamente com mecanismos ligados à homossexualidade 

(conforme analisado no capítulo anterior), em Schreber, mesmo que também seja 

associado ao mesmo tema (p. 79-84), o narcisismo é, no entanto, realçado como uma 

fase evolutiva comum a todos, sem que suas especificidades estejam necessariamente 

atreladas apenas a aspectos homossexuais. Além disso, Freud parece querer aqui 

diferenciar de maneira mais detida o autoerotismo do narcisismo propriamente dito.  

      Freud expressará o mesmo ponto de vista apresentado em Schreber também 

em Totem e tabu (1913). Isto é, buscará destacar o narcisismo como fase situada entre 

o autoerotismo e o amor de objeto. Um pequeno detalhe não mencionado em escritos 

anteriores, entretanto, chama a atenção do leitor: Freud introduzirá nessa obra uma 

divisão do autoerotismo em dois estágios. No primeiro deles, um conjunto de pulsões 

sexuais parciais independentes buscaria uma primitiva satisfação no corpo, enquanto 

que, no segundo estágio, as pulsões sexuais, agora unificadas, tomariam como objeto a 
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própria pessoa. A essa segunda fase corresponderia o estágio do narcisismo 

propriamente dito. Aponte-se ainda que Freud entende nessa etapa o eu como já tendo-

se constituído. Observa-se, assim, uma pequena alteração envolvendo o narcisismo em 

relação à exposição de dois anos antes (em Schreber). Pois, no momento anterior, se 

constituía o narcisismo tão somente em fase intermediária de desenvolvimento na 

transição do autoerotismo para o amor objetal. Já em Totem e tabu, o narcisismo é 

proposto não apenas implicitamente, como nas descrições anteriores, mas 

nominalmente como forma de autoerotismo, porém agora mais complexo, dividido em 

dois estágios, correspondendo o narcisismo ao segundo deles (quando das pulsões 

sexuais unificadas e o eu então constituído).  

Os componentes pulsionais separados da sexualidade atuam 
independentemente uns dos outros, a fim de obter prazer e encontrar 
satisfação no próprio corpo do sujeito. Essa fase é conhecida como 
auto-erotismo, sendo sucedida por outra, na qual um objeto é 
escolhido. Estudos ulteriores demonstraram que é conveniente e 
verdadeiramente indispensável inserir uma terceira fase entre aquelas 
duas, ou, em outras palavras, dividir a primeira fase, a do auto-
erotismo em duas. Nessa fase intermediária, cuja importância a 
pesquisa tem evidenciado cada vez mais, as pulsões sexuais até então 
isoladas já se reuniram num todo único e encontraram também um 
objeto. Este objeto, porém, não é um objeto externo, estranho ao 
sujeito, mas se trata de seu próprio ego, que se constituiu 
aproximadamente nessa mesma época. Tendo em mente as fixações 
patológicas dessa nova fase, que se tornam observáveis mais tarde, 
demos-lhe o nome de narcisismo (FREUD, 1913, p.111, 112). 

  

       Interessante observar como em Leonardo Freud atrelava de algum modo o 

narcisismo ao autoerotismo e como em Totem e tabu mantém esta aproximação. 

Percebe-se a sua intenção em manifestar uma distinção entre as conceituações, mas 

no que se refere ao seu estilo no uso das terminologias os temas em questão não 

apenas se imbricam, mas algumas vezes chegam a se confundir. 

       Feitas essas considerações referentes a alguns matizes envolvidos na 
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relação entre o autoerotismo e o narcisismo, haveria relevância ainda em observar, de 

passagem, a ligação mais específica que Freud (1911) estabelece entre o narcisismo e 

a paranoia no caso Schreber.  De acordo com seu entendimento, em virtude de um 

processo de desligamento da libido (de pessoas ou outros objetos), o paranóico teria 

essa libido que se liberou vinculada ao seu próprio eu, ocasionando o engrandecimento 

deste (configurando-se aqui um estado megalomaníaco), o que traria como resultado 

um retorno ao estágio do narcisismo. Portanto, os paranóicos carregariam consigo “uma 

fixação no narcisismo”. (p. 96). 

    Outras são as associações feitas por Freud (1913) quando em suas 

elaborações iniciais relativas ao narcisismo. No capítulo III de Totem e tabu, por 

exemplo, avança em suas concepções vinculando o narcisismo ao homem primitivo (e 

ao neurótico) e sua excessiva valorização dos atos psíquicos, seu pensamento 

onipotente e sua fantasia de controle dos fenômenos naturais, esse aspecto de 

conotação antropológica não abordado anteriormente fora do contexto dessa obra. 

Conta-se na exposição do texto que segue, portanto, com mais uma extensão e 

aplicação do fenômeno do narcisismo. 

Se podemos considerar a existência da onipotência de pensamentos 
entre os povos primitivos como uma prova em favor do narcisismo, 
somos incentivados a fazer uma comparação entre as fases de 
desenvolvimento da visão humana do universo e as fases do 
desenvolvimento libidinal do indivíduo. A fase animista corresponderia 
à narcisista, tanto cronologicamente quanto em seu conteúdo; a fase 
religiosa corresponderia à fase da escolha de objeto, cuja 
característica é a ligação da criança com os pais; enquanto que a fase 
científica encontraria uma contrapartida exata na fase em que o 
indivíduo alcança a maturidade, renuncia ao princípio de prazer, ajusta-
se à realidade e volta-se para o mundo externo em busca do objeto de 
seus desejos (FREUD, 1913, p. 113). 
 
 

       Exemplificou-se, com o tratado até o momento, o fato da obra freudiana já 
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abordar a noção de narcisismo, com algumas alterações de enfoque, pequenas 

variações e algumas associações, antes da publicação do importante estudo de 1914, 

Introdução ao narcisismo. Como se verá de forma mais pormenorizada, esse texto 

trouxe inovações consideradas até hoje bastante significativas no tocante ao conceito 

do narcisismo. E uma das novidades mais marcantes dessa obra diz respeito ao 

tratamento dado por Freud às pulsões. 

     Antes da entrada nesse artigo de maneira mais específica, portanto, será de 

relevância, para efeito de contextualização, ressaltar alguns aspectos referentes ao 

conceito de pulsão e de suas energias: a libido e o ‘interesse’.  

      Além disso, importará também apontar para alguns reflexos da dinâmica das 

pulsões sobre o conflito psíquico. A relevância desta exposição se traduz, além do mais, 

na passagem de Roudinesco e Plon (1998) ao aludirem à ligação característica que 

envolve os conceitos de narcisismo, pulsão e libido, conforme segue: 

Quer se trate de seu aparecimento, de sua importância ou das 
reformulações de que viria a ser objeto, o conceito de pulsão está 
estritamente ligado aos de libido e narcisismo, bem como às 
transformações destes constituindo tais conceitos três grandes eixos 
da teoria freudiana da sexualidade (ROUDINESCO e PLON, 1998, p. 
628). 
 
 

     Esta breve abordagem pretende, pois, melhor integrar as discussões 

subsequentes que envolverão o narcisismo, as pulsões, suas energias e, também, o 

conflito psíquico. 
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4. A DINÂMICA DAS PULSÕES, 3 SUA ARTICULAÇÃO COM O NARCISISMO E SUA       

DETERMINAÇÃO SOBRE O CONFLITO PSÍQUICO  

 
      

Para se adentrar mais especificamente no tema das pulsões, inicialmente 

poderia ser considerado que Roudinesco e Plon (1998) observam não ser a noção de 

pulsão sexual originária dos esforços de Freud para a criação de seu modelo psíquico, 

estando ela já presente nos trabalhos psiquiátricos desenvolvidos na Alemanha. Em seu 

dicionário informam esses comentadores que Karl Wilhelm Ideler (1795-1860) e 

Heinrich Wilhelm Neumann (1814-1884) insistiram no papel central das pulsões 

sexuais, Neumann considerando, inclusive, a angústia como produto da insatisfação 

das pulsões (p. 628).  

Adentrando um pouco mais na problemática das pulsões, Garcia-Roza 

(2004a) ressaltará que em determinado momento de suas elaborações teóricas Freud 

se viu obrigado a estabelecer uma distinção entre as pulsões sexuais e as de 

autoconservação ou do eu. Para tanto, procurou acentuar a diferença entre essas duas 

categorias de pulsões marcando-as como sexuais e não-sexuais (p. 99, 100). 

Laplanche e Pontalis (1992) quiseram ressaltar que “embora a expressão pulsão de 

autoconservação só apareça em Freud em 1910, a idéia de contrapor às pulsões 

sexuais outro tipo de pulsão é anterior”. Ela estaria “efetivamente implícita naquilo que 

Freud afirma desde os Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (Drei Abhandlungen 

zur Sexualtheorie, 1905), sobre o apoio da sexualidade em outras funções somáticas 

(...)”. E, continuam: “Este dualismo compreende dois aspectos evidenciados 

                                                 
3  Aspectos mais específicos relacionados ao conceito de pulsão tais como a tradução do termo Trieb, 

seu uso por Freud, dentre outros aspectos, podem ser verificados no anexo B (p. 101). 
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conjuntamente por Freud nos textos deste período: o apoio das pulsões sexuais em 

pulsões de autoconservação e o papel determinante de sua oposição no conflito 

psíquico” (p. 405). 

Como se vê, uma melhor compreensão da dinâmica pulsional deve se dar por 

meio da alusão ao conceito de apoio. Freud (1905) trata deste fator no tópico sobre o 

autoerotismo dos Três ensaios nos termos seguintes:  

Além do mais, é claro que o comportamento de uma criança que se 
dedica a chupar o dedo é determinado pela busca de algum prazer que 
já foi experimentado e é agora lembrado [...] É fácil também adivinhar 
as ocasiões em que a criança teve suas primeiras experiências de 
prazer, que agora luta por renovar. Foi a sua primeira e mais vital 
atividade, sugando o seio da mãe ou substitutos dele, que deve tê-la 
familiarizado com este prazer. Os lábios da criança, a nosso ver, 
comportam-se como uma zona erógena, e sem dúvida o estímulo do 
morno fluxo do leite é a causa da sensação de prazer. A satisfação da 
zona erógena se associa, no primeiro caso, à satisfação da 
necessidade de nutrição. De início, a atividade sexual se liga a funções 
que atendem à finalidade de autopreservação e não se torna 
independente delas senão mais tarde (FREUD, 1905, p. 186). 

 

Garcia-Roza (2004b) complementará que a noção de apoio é “a chave para a 

compreensão do conceito de pulsão” (p. 120). E pormenorizará: 

Já vimos, e não é demais repetir, que o que caracteriza o apoio é o 
fato de as pulsões sexuais estarem ligadas, em sua origem, às pulsões 
de autoconservação e cujo exemplo mais expressivo é o da atividade 
do lactente: paralelamente à satisfação decorrente da ingestão do 
alimento, dá-se a excitação dos lábios e da língua pelo peito, o que 
provoca um outro tipo de satisfação que, apesar de apoiar-se na 
satisfação da necessidade instintiva, não é redutível a ela. Essa 
segunda satisfação é de natureza sexual (GARCIA-ROZA, 2004b, p. 
120). 

 

Todavia, também de acordo com Garcia-Roza (2004a), Freud não teve 

condições de definir de uma forma muito precisa os aspectos que envolviam as pulsões 

não-sexuais. No entanto, a fim de demarcar tal distinção entre as pulsões ressalta a 

energia de investimento relativa a cada uma delas. Ou seja, a energia de investimento 
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que moveria a pulsão sexual seria a libido, enquanto a pulsão de autoconservação teria 

como energia de investimento o ‘interesse’ (p. 99-103).  

  Ainda seguindo Garcia-Roza (2004a), Freud não deixa clara a natureza 

dessa energia não-sexual, o ‘interesse’ (p. 37), e, tampouco o faz com respeito à libido, 

pois, de acordo com seu entender, “o fato (...) é que ela não se constitui numa idéia 

clara e distinta para a psicanálise” (p. 34). Esse aspecto se ilustra, inclusive, por Freud 

utilizar em várias passagens as expressões ‘libido’ e ‘pulsão sexual’ como se fossem 

sinônimos (p. 34). 

       Em um primeiro momento, seguindo Roudinesco e Plon (1998), Freud teria 

feito da libido uma energia que se constituía na manifestação dinâmica, na vida 

psíquica, do impulso (ou pulsão) sexual. Se afastava ele dos sexólogos de seu tempo 

ao entender a libido não como atividade somática, mas como um desejo sexual que 

procurava satisfazer-se por meio da fixação em objetos (p. 473, 474). E a esse respeito 

os mesmos comentadores acrescentam: 

A iniciativa de Freud consistiu, em primeiro lugar, em retirar a libido 
desse jardim das delícias, a um tempo perverso, genital, normativo e 
literário, no qual o haviam encerrado os sexólogos, para dela fazer um 
componente essencial da sexualidade como fonte do conflito psíquico, 
para integrá-la na definição de pulsão e na relação de objeto (libido 
objetal) e, por fim, para lhe encontrar uma identidade narcísica (a libido 
do eu), a partir de 1914 (ROUDINESCO e PLON, 1998, p. 472).   

  

      Pode se ver que o conflito psíquico vai se inserir, pois, em um contexto em 

que se dá a atuação das pulsões. Ou seja, as pulsões atuarão de modo subjacente, 

estarão na base deste conflito, pois o indivíduo se verá desde muito cedo voltado a 

administrar as exigências das pulsões sexuais contrapostas às barreiras impostas pelas 

pulsões de autopreservação.  
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    Freud considerou o conflito entre as pulsões de autoconservação e as pulsões 

sexuais em A concepção psicanalítica da perturbação psicogênica da visão (1910). 

Esse texto trata da necessidade de certas ideias relacionadas à visão eventualmente 

tenderem a ser suprimidas da consciência. E isto porque essas ideias entram em 

conflito com outras “mais poderosas” (p. 223), as quais mantêm as primeiras em estado 

de repressão. E qual seria, pergunta Freud, a origem dessa oposição entre o eu e esse 

outro grupo de ideias? Sua resposta aponta para o fato de que a psicanálise fora então 

atraída para a importância das pulsões na vida ideacional. Descobriu-se que cada uma 

das pulsões procura tornar-se efetiva através de ideias ativantes que estejam em 

harmonia com seus fins. Evidentemente, os almejos das pulsões nem sempre são 

compatíveis entre si, e “seus interesses amiúde entram em conflito (p. 223).” Desse 

modo, muito importantes sob o ponto de vista da psicanálise é a inegável oposição 

entre as pulsões postas a serviço da sexualidade e da consecução de prazer sexual e 

aquelas outras cujo fim é a conservação do indivíduo ou pulsões do eu (p. 223).  

        Freud (1913) irá aproximar essa ideia de oposição entre as pulsões do 

pressuposto de conflito psíquico em Princípios básicos da psicanálise quando afirma 

que a psicanálise sustenta que os conflitos psíquicos “sempre se dão entre as pulsões 

sexuais (no mais amplo sentido da palavra) e os desejos e tendências do restante do 

Eu” (p. 271). 

      De acordo com parecer de Dessuant (1992), quaisquer que sejam as 

soluções que possam ser dados ao problema dos fundamentos do conflito psíquico, é 

certo que para os psicanalistas a noção de conflito está na origem da própria 

constituição do ser humano. Nesse conflito, duas são as forças que entram em 
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oposição: de um lado a sexualidade e, de outro, uma instância recalcadora, a qual 

retiraria a energia necessária para a manutenção do recalcamento das pulsões de 

autoconservação (p. 11, 12). E esse autor complementará: 

A psicanálise enxergou, muito cedo, no sofrimento neurótico, a 
tradução de um conflito não resolvido entre as pulsões do ego e as 
pulsões sexuais recalcadas. O conflito se dá entre uma tendência que 
precisa se descarregar e uma força que, por certos motivos (por 
exemplo, a angústia, a culpabilidade, a vergonha, o nojo...) se opõe a 
esta descarga. Diante deste estado de bloqueio, os sintomas 
neuróticos representam uma saída enquanto descargas disfarçadas; 
são compromissos entre forças contrárias. Estes compromissos são 
apenas sucedâneos de satisfação pulsional (DESSUANT, 1992, p. 20, 
21).   

  

       Como era inevitável, no entanto, a psicanálise evoluiu em suas pesquisas e 

o reflexo desse desenvolvimento nas formulações teóricas se tornou evidentemente 

inescapável. Assim, em pouco tempo Freud ampliou sua maneira de descrever os 

mecanismos das pulsões, e o fez justamente mediante a articulação desses 

mecanismos com o narcisismo. Ele se refere a este momento em O mal estar da 

civilização conforme segue: 

Mas uma mudança tornou-se imprescindível, quando nossa pesquisa 
avançou do que é reprimido para o que reprime, das pulsões objetais 
para o Eu. Foi decisiva, neste ponto, a introdução do conceito de 
narcisismo, isto é, a compreensão de que o próprio Eu se acha 
investido de libido, constitui mesmo o reduto original dela, e em certa 
medida permanece como seu quartel-general (FREUD, 1930, p. 85). 

  

 Esses estudos e percepções levaram Freud, pois, à formulação de um de 

seus mais importantes textos a respeito do qual esta pesquisa tratará no capítulo 

subsequente. 
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5. INTRODUÇÃO AO NARCISISMO  – O CONCEITO EM SUA PLENITUDE 
 

 

       A publicação de Introdução ao narcisismo se deu no mês de março de 1914, 

no primeiro periódico psicanalítico, surgido alguns anos antes, o Jahrbuch für 

psychoanalytische und psychopathologische Forshungen (Gay, 1988, p. 317). Dentre as 

inúmeras observações que podem ser evocadas pela avaliação desse texto, Garcia-

Roza (2004a), acentuará que nele “a carga explosiva do conceito [de narcisismo]” 

surgirá “em sua plenitude” (p. 15 e 18). 

      Gay (1988) confirmará Introdução ao narcisismo como “explosivo”. E, 

também, como “subversivo”. E essa subversão, se daria “em relação às suas [de Freud] 

próprias concepções há muito sustentadas” (p. 314). Por esse motivo, ao tempo da 

publicação do texto, Jones (1955) declarou que todos os seguidores de Freud sentiram 

seu ensaio como “perturbador”, notadamente pela “desagradável sacudida” que dava 

na teoria das pulsões (vol. 2, p. 304). Green (1988), por sua vez, aponta para uma outra 

face desse artigo ao afirmar que “para os analistas, esta aquisição pareceu pertinente e 

esclarecedora” (p. 10). 

        Freud, por sua vez, encarava o referido texto, voltando à exposição de Gay 

(1988), como possuindo uma “séria insuficiência”. Esse biógrafo informará também que, 

no entender de Freud, seu artigo se constituiria em um acerto de contas com Adler e 

também com Jung (p. 314, 315).   

    De fato, Freud (1914) chega a apresentar mesmo algum dissabor ao dizer que 

necessitava ali discutir a posição de Jung com respeito à esquizofrenia (p. 22). Miguelez 
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(2007) afirma, no entanto, que o narcisismo teria nascido justamente da interlocução de 

Freud com Jung e os psiquiatras do hospital Burghölzli, de Zurique. Eles teriam 

proporcionado a Freud “uma casuística de pacientes psicóticos que ele não possuía” (p. 

13). Mas Green ressalta que Freud não cedeu em nada à visão de Jung (p. 37). Já no 

entender de Breger (2000), em sua biografia: Freud – o lado oculto do visionário, o 

artigo Introdução ao narcisismo corresponderia a uma tentativa de Freud para preceder 

Jung com “uma explicação psicanalítica da esquizofrenia, objetivando contrariar o 

trabalho de Jung nesta área” (p. 304). Garcia-Roza (2004a), por outro lado, acrescenta 

que o foco de Freud no artigo em questão era uma articulação entre uma concepção da 

psicose com a teoria da libido (p. 44). Dessa forma, conforme destaca Amaral (1997), 

pôde ele inter-relacionar a psicose (tratada então como neurose narcísica) com a 

evolução sexual regular: 

A partir de suas observações clínicas de pacientes que sofriam de 
neurose narcísica e dos limites encontrados no tratamento dos 
mesmos, Freud acaba estendendo a aplicação do conceito à evolução 
sexual regular (em que havia também localizações narcísicas da libido) 
(AMARAL, 1997, p. 85).  

  

Green (1988) amplia o quadro relacionado ao que Freud tinha diante de si 

para elaboração de Introdução ao narcisismo. Ressalta que ele buscava dar conta, 

dentre outras coisas, dos motivos pelos quais alguns pacientes se mostravam 

inacessíveis à psicanálise. Novas avaliações e posicionamentos sobre a dinâmica 

envolvendo a libido necessitavam ser então trabalhadas: 

Com o narcisismo, Freud pensava ter encontrado a causa da 
inacessibilidade de certos pacientes à psicanálise. Tendo a libido se 
desviado dos objetos e tendo refluído para o Eu, isto impedia qualquer 
transferência, em todos os sentidos do termo, e, portanto, toda a 
elaboração da psicossexualidade que havia encontrado refúgio num 
santuário inviolável. Na época, Freud pensava que a perturbação 
fundamental da psicose advinha deste retraimento da libido, que 
encontrava mais satisfação onde encontrara asilo do que na aventura 
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da libido de objeto, fonte de outras satisfações, mas também de muitas 
decepções, ameaças, incertezas (GREEN, 1988, p. 10). 
 
 

      A questão abordada por Green, contudo, apesar de expandir a visão sobre as 

motivações para a escrita do texto em foco, expressa apenas parte da ebulição 

conceitual diante da qual Freud se encontrava. De acordo com Jones (1955), várias 

eram as questões sobre as quais Freud refletia e das quais queria dar conta naquela 

altura. Apresenta, então, algumas das fontes em que Freud teria se baseado para 

elaboração de seu artigo. Na primeira passagem enfatizará de modo mais específico a 

polêmica com Jung, além de algumas contribuições originais trazidas em Introdução ao 

narcisismo. E, em seguida, apresentará uma variedade de outros aspectos nos quais 

Freud teria baseado seu estudo: 

Freud baseou seu conceito de narcisismo em provas provenientes de 
várias fontes, mas o principal estímulo para formá-lo parece ter vindo 
de suas reflexões sobre a natureza da demência precoce que os textos 
de Jung há pouco haviam provocado. Jung, a partir de seus estudos 
sobre a demência precoce, chegara à conclusão de que a libido, no 
sentido sexual em que Freud empregou a palavra, não podia ser 
distinguida da energia mental em geral, de modo que para ele deixava 
de ter qualquer significado específico. Ele até mesmo sustentava que 
Freud, em sua análise de Schreber, fora forçado a chegar a uma 
conclusão semelhante. No ensaio de que estamos tratando, Freud o 
contradisse e deu suas razões para manter a distinção. Chegou a 
acrescentar algumas valiosas sugestões sobre a natureza da doença, 
fornecendo outras importantes contribuições para nosso conhecimento 
da psiquiatria em geral. Assim, fez distinção entre o tipo de introversão 
que ocorre nas psiconeuroses, em que a libido retirada é investida em 
fantasias de outras pessoas, e o da demência precoce, na qual 
costuma ser investida no próprio ego (JONES, 1955, Vol. 2, p. 307). 
 

             Em continuidade ao exposto, Jones passa a especificar uma série de 

outros fatores que contribuíram para a formulação do artigo em estudo. Destacam-se, 

dentre eles, as manifestações da megalomania, a onipotência dos pensamentos, a 

autoabsorção verificada no fenômeno do sono e em algumas doenças, certas formas de 

paixão e a hipocondria.  

Os dados em que Freud baseou o conceito de narcisismo foram as 
manifestações da megalomania, isto é, a superestimação subjetiva da 
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auto-importância, junto com a crença mágica na “onipotência dos 
pensamentos”, a ser encontrada na demência precoce, nas idéias de 
raças primitivas e nas da primeira infância; a contribuição de Ferenczi, 
na última destas, foi importante. Além do mais, Freud deu como 
exemplo a auto-absorção que ocorre durante o sono, durante uma 
doença penosa, quando o paciente retira tanto o seu amor quanto o 
seu interesse do mundo externo, e em certas formas de amor 
apaixonado, o que, de acordo com Freud, fornecia a melhor de todas 
as provas. Mais uma vez, há a hipocondria, que Freud tivera que 
estudar muito durante os últimos anos, em seu empenho de ajudar seu 
amigo Ferenczi, grande vítima desse mal. Aproveitou a oportunidade 
para fazer algumas importantes contribuições ao nosso conhecimento 
dessa aflitiva situação. Ao fazer isso, ampliou a teoria da libido, 
aplicando a idéia da erogenicidade, anteriormente restrita a certas 
áreas da superfície do corpo, também aos órgãos internos (JONES, 
1955, Vol. 2, p. 307). 

         

      Em Introdução ao narcisismo, Freud buscou, então, uma forma de descrever 

a dinâmica dos investimentos libidinais. Assim, descreveu que na psicose a libido será 

reinvestida no eu ao passo que é desinvestida do objeto. Dessa maneira, quanto mais a 

libido é destinada ao eu, tanto menos o será ao objeto, e vice-versa. Nas palavras de 

Freud (1914): “A libido retirada do mundo externo foi dirigida ao Eu, de modo a surgir 

uma conduta que podemos chamar de narcisismo” (p. 16).  Acréscimos e 

especificações relativas a essa visão foram dados por Freud (1923) em A teoria da 

libido, quando expressou que “o ego deve ser encarado como um grande reservatório 

de libido, do qual a libido é enviada para os objetos, e que sempre está pronto a 

absorver a libido que flui de volta dos objetos” (p. 122). E Freud (1917) também 

acrescentou pormenores a esse funcionamento em Uma dificuldade no caminho da 

psicanálise, ao afirmar não crer “que toda a sua libido passe do ego para os objetos.” 

Ou, seja, “mesmo quando o amor objetal é altamente desenvolvido, persiste 

determinada quantidade de narcisismo.” E, inclusive, complementou que “para a 

completa sanidade, é essencial que a libido não perca essa mobilidade plena” (p. 173).   

      Outra questão importante no desenvolvimento desta argumentação de Freud 
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(1914) diz respeito ao fato de que a “distinção entre uma libido que é própria do Eu e 

uma que se atém aos objetos constitui o inevitável prosseguimento de uma primeira 

hipótese, que separava pulsões sexuais e pulsões do Eu” (p. 20). 

      Nesse contexto, Freud (1914) também afirma que “o narcisismo não seria 

uma perversão, mas o complemento libidinal do egoísmo da pulsão de 

autoconservação, do qual justificadamente atribuímos uma porção a cada ser vivo” (p. 

14, 15). Ou seja, nos deparamos com uma afirmação com indicações de que o 

narcisismo se refere a um funcionamento característico de todos e não apenas dos 

perversos; e, também, de que esse investimento libidinal parte da pulsão de 

autoconservação, e não da pulsão sexual que anteriormente detinha as prerrogativas 

de investir libidinalmente nos objetos. 

     O Dicionário de psicanálise, organizado por Roland Chemama, complementa 

o sentido do explanado, ao afirmar que: 

De fato, a partir do momento em que [se admitiu] a existência de uma 
verdadeira relação de amor entre o sujeito e seu próprio eu, também 
foi preciso admitir que ocorre uma libidinização de todas as funções do 
eu – que não atendem apenas à lógica da autoconservação, mas 
também são erogenizadas – que a preservação do eu não entra 
somente no registro da necessidade, mas também e, afinal, sobretudo, 
no registro do desejo (CHEMAMA, 1995, p. 179).  

 

      Entretanto, com essa nova concepção, se existia uma libido do eu e uma 

libido de objeto, haveria alguma implicação desse fato para a teoria psicanalítica? Se a 

pulsão do eu também se sexualiza, o que seria feito das distinções com as quais até 

então os psicanalistas vinham contando? Pois assim, as bases do conflito psíquico não 

ficariam em alguma medida comprometidas?  

      O texto Introdução ao narcisismo, com suas inovações relativas à libido, teria 
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marcado, como se vê, uma reviravolta na teoria freudiana das pulsões e, segundo Gay 

(1988), deixado os psicanalistas “muito nervosos” (p. 316, 317). Isto é, o que se 

percebe como elemento perturbador é uma certa contradição em relação à visão 

anterior na qual não haveria tal subdivisão dos investimentos libidinais, dirigindo-se 

parte desses ao próprio eu.  

Mas [Freud] viu que, ao interpretar o narcisismo como um amor sexual 
por si mesmo, mais do que como uma perversão especializada, na 
verdade havia destruído a simplicidade de seu velho esquema. Mesmo 
que tentasse, não conseguiria mais manter a separação clara entre as 
duas categorias de pulsões que lhe haviam servido por duas décadas: 
o fato é que o amor por si e o amor por outros diferem apenas em seu 
objeto, não em sua natureza. (GAY, 1988, p. 317). 

  

  Mas se Freud mesmo expôs que as categorias de libido do eu e de libido de 

objeto que abordava em Introdução ao narcisismo eram um “prolongamento 

indispensável” do antigo modelo psicanalítico e “insistiu que não havia nada de muito 

novo e certamente nada de preocupante nelas” (Gay, 1988, p. 316), haveria algum 

motivo para inquietação por parte dos analistas da época? 

 Ora, mas se, por outro lado, a seus seguidores o artigo parecia 

desconcertante e contraditório em relação ao modelo anterior, a eles, que estavam 

diante de Freud quase que de modo cotidiano, seria possível acatar as afirmações 

sobre não haver “nada de muito novo” e “preocupante” no artigo de 1914? O que se 

poderia pensar e extrair deste contraste entre a declaração de Freud e a apreensão de 

seus partidários frente à mencionada sacudida dada na teoria por eles adotada? Em 

uma avaliação mais pormenorizada no que se propunha em Introdução ao narcisismo 

não se encontraria mesmo nada a ser encarado como inovação de destaque, “nada de 

muito novo”, ainda mais se observados os aspectos que envolviam os investimentos 
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libidinais? 

 Essas são, pois, considerações que podem gerar alguma discussão. Por 

esse motivo, seria importante uma averiguação de certas proposições surgidas em 

1914, pois nessa avaliação haveria possibilidade de perceber se elas trariam mesmo 

comprometimento ao modelo freudiano até então estabelecido, conforme foi sentido 

pelos psicanalistas contemporâneos a Freud. 

É interessante observar, nesse contexto, que há na literatura psicanalítica 

afirmações concernentes à natureza das pulsões em Introdução ao narcisismo que, se 

consideradas, anulariam significativamente as razões dos sobressaltos dos discípulos 

de Freud nessa ocasião. 

Existem, por exemplo, afirmações de Jean Laplanche em associação com 

Jean-Bertrand Pontalis (Vocabulário da psicanálise, 1992), e também em separado 

deste (Vida e morte em psicanálise, 1987), referentes a como Freud teria expressado a 

natureza das pulsões no texto de 1914 que ilustram o que se quer dizer aqui; para eles, 

Freud não teria alterado a natureza da pulsão de autoconservação, mas tão somente 

acrescido a libido narcísica na pulsão sexual. No mesmo sentido, existem também 

certas exposições de Luiz Alfredo Garcia-Roza (Artigos de metapsicologia; 1914-1917: 

narcisismo, pulsão, recalque, inconsciente, 2004), com pequenas alterações de 

enfoque, mas, em essência, apontando para a mesma direção. Essas posições 

mereceriam, naturalmente, ser confrontadas com as proposições de Freud sobre o 

mesmo tema a fim de que se observe se ele efetivamente faz as afirmações entendidas 

pelos comentadores referidos.  
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Importaria, antes de tudo, destacar que uma averiguação como essa, em que 

se busca contrapor posicionamentos de Freud com a descrição que seus comentadores 

fazem destes mesmos posicionamentos, não estaria ocupada em considerar a 

legitimidade de se discordar ou não de Freud em suas teorizações; da pertinência ou 

não em se fazer uma leitura alternativa ou inovadora de seu texto, uma outra leitura; da 

propriedade de se adotar um recorte da teoria em detrimento de outra parte. Não seria 

esse tipo de questionamento que se colocaria nessa busca, mas outro: o que se 

procuraria observar no momento é se Freud efetivamente se posicionou de acordo com 

aquilo que afirmam seus comentadores. Isto, naturalmente, é algo distinto de se tentar 

novas compreensões do modelo freudiano, remanejá-lo, nele tecer prolongamentos, 

propor inovações, alternativas, dar preferência a uma interpretação ou a outra, dele 

divergir, em parte ou no todo. 

Assim, no que tange a Laplanche e Pontalis (1992), como se disse, sua visão 

é que a introdução da noção de narcisismo nos moldes propostos em 1914 apresenta, 

na oposição entre as pulsões do eu e as pulsões sexuais, “uma distinção suplementar, 

[pois] as pulsões sexuais podem fazer incidir a sua energia num objeto exterior (libido 

objetal) ou no ego (libido do ego ou libido narcísica). A energia das pulsões do ego, por 

sua vez, não seria a libido, mas o ‘interesse’” (p. 418-19).  

Em outro ponto de seu Vocabulário, os mesmos autores apresentam sua 

posição de tal maneira que também merece ser transcrita a fim de ser comparada mais 

adiante com a exposição de Freud. Afirmam eles: 

Freud, a princípio, reconheceu uma grande dualidade pulsional: 
pulsões sexuais – pulsões do ego (ou de autoconservação). A energia 
das primeiras é denominada libido, e a das segundas energia das 
pulsões do ego, ou interesse. A nova distinção introduzida [em 1914] 
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surge inicialmente como uma subdivisão das pulsões sexuais em 
função do seu objeto de investimento (...).  (LAPLANCHE e PONTALIS, 
1992, p. 268). 

 

Os autores elaboram, então, um diagrama no intuito de ilustrarem a forma 

como entendem ter sido proposta por Freud a nova sistematização das pulsões, a partir 

de 1914: 

 

Pulsões do ego (interesse)        │        Pulsões sexuais (libido)  

               ↓     ↓ 

       Libido do ego   -   Libido objetal 

 

Portanto, de acordo com esse ponto de vista, em Introdução ao narcisismo as 

pulsões do eu permaneceriam como tendo apenas o ‘interesse’ como energia. A grande 

modificação trazida às pulsões por esse texto teria se dado nas pulsões sexuais, 

anteriormente tendo sua energia, a libido, funcionando apenas como libido objetal e 

agora agindo também como libido do eu. 

Quando Laplanche aborda essa questão em separado argumenta na mesma 

direção, descrevendo a pulsão de autoconservação como não sexual em oposição à 

pulsão sexual: 

As pulsões do eu neste texto [Sobre o narcisismo], o mesmo que em 
toda a obra freudiana até 1920, designam as grandes funções vitais 
cuja finalidade é a autoconservação do indivíduo biológico. São 
opostas constantemente, em um profundo dualismo, como pulsão de 
autoconservação não sexual, à pulsão sexual. (LAPLANCHE, 1987, p. 
105).4 

                                                 
4  Las pulsiones del yo en este texto [el narcisismo], lo mismo que que en toda la obra freudiana hasta 
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Diante do exposto, nota-se certa percepção dos comentadores: as pulsões de 

autoconservação são afirmadas como não-sexuais (o grifo da citação acima é de 

Laplanche). Sua função se restringe à conservação do indivíduo. E o ‘interesse’, por 

sua vez, aparece como sua energia exclusiva.  

No que toca a essa questão, Garcia-Roza (2004a) apresentará compreensão 

que se alinha ao posicionamento de Laplanche e Pontalis acima expresso. Isto é, para 

ele, Freud diz que o eu passa a ser, a partir de Introdução ao narcisismo, investido 

pelas pulsões sexuais; e Freud também mantém uma clara distinção entre as duas 

classes de pulsões, admitindo-se apenas que nas funções do eu teria sido assumida a 

coexistência do investimento tanto do ‘interesse’ quanto da libido: 

A partir de Para introduzir o narcisismo a questão torna-se mais 
complexa, pois Freud introduz a idéia de que o eu é também objeto de 
investimento das pulsões sexuais, e esta é a idéia central do conceito 
de narcisismo, a de uma relação amorosa que o sujeito mantém com 
seu próprio eu, o que faz com que as funções do eu sejam elas 
próprias libidinadas. Como então distinguir entre as pulsões do eu, 
postas a serviço da conservação do indivíduo, e as pulsões sexuais, 
concebidas como regidas pelo princípio do prazer e independentes da 
conservação do indivíduo? Apesar desse embaraço, Freud continua 
distinguindo as pulsões de autoconservação ou pulsões do eu das 
pulsões sexuais, admitindo que interesse e libido possam coexistir no 
que se refere às funções do eu (GARCIA-ROZA, 2004a, p. 101). 

 

E, no intuito de maior elucidação com respeito ao assunto, o mesmo autor 

avança em suas considerações confirmando o ponto de vista segundo o qual o que 

Freud aparentemente buscou mostrar em Introdução ao narcisismo foi que as pulsões 

de autoconservação continuariam tendo como energia de investimento apenas o 

                                                                                                                                                              
1920, designan a las grandes funciones vitales cuya finalidad es la autoconesrvación del indivíduo 
biológico. Se las opone constantemente, en un profundo dualismo, como pulsión de autoconservación 
no sexual, a la pulsión sexual.   

 . 



 

 
47 
 

‘interesse’, enquanto as pulsões sexuais teriam como energia a libido, embora 

anteriormente direcionassem seu investimento apenas a objetos externos e agora 

também ao eu. 

 
De fato, se com o conceito de narcisismo [proposto em 1914] o próprio 
eu transforma-se em objeto de investimento libidinal, o que 
corresponde a uma sexualização do eu, perde sentido a anterior 
distinção entre pulsões sexuais e pulsões do eu, estas últimas 
entendidas como não-sexuais. Agora, também o eu é sexualizado [...] A 
solução encontrada foi distinguir entre libido do eu e libido objetal, isto 
é, a possibilidade da libido tomar como objeto de investimento a 
própria pessoa ou um objeto exterior, ressalvando o fato de que tanto 
num caso como noutro, trata-se de libido, portanto, de pulsões sexuais. 
As pulsões de autoconservação ou pulsões do eu continuam tendo 
como energia de investimento o interesse (GARCIA-ROZA, 2004a, p. 
102, 103). 
 
 

 Percebe-se, portanto, esses autores enxergando de uma mesma maneira: 

para eles, Freud não abrangeu a energética e os investimentos da pulsão do eu nas 

reformulações conceituais ocorridas em 1914. A transformação fundamental que se deu 

na libido envolveu as pulsões sexuais, de onde partiriam investimentos tanto nos 

objetos quanto no eu.  

Mas Freud poderia ter dito o contrário? Ou seja, que são as pulsões do eu as 

que abrigam dois tipos de energia e não as pulsões sexuais? E que essas duas 

categorias de energia emanadas das pulsões do eu seriam: uma de natureza 

autopreservativa (o ‘interesse’) e outra de natureza sexual (a libido narcísica, ou libido 

do eu), a qual teria a mesma qualidade da libido de objeto (esta emanada das pulsões 

sexuais)? 

 Um texto do qual se extrai alguma luz a esse respeito é A teoria da libido 

(1923). Nesse artigo, Freud fala retrospectivamente, no tópico sobre o narcisismo, que 

já em 1914 as pulsões do eu teriam sido encaradas como também sexuais (não 
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exclusivamente sexuais, ressalte-se). A leitura do texto de 1923 (em conjunto com o de 

1914) pode levar, portanto, a uma conclusão mais definitiva sobre as considerações em 

andamento.  

Uma reflexão mais detida demonstrou que foi preciso presumir que 
esse processo [de retirada da libido dos objetos e sua introdução no 
ego] ocorre na maior escala e que o ego deve ser encarado como um 
grande reservatório de libido, do qual a libido é enviada para os 
objetos, e sempre está pronto a absorver a libido que flui de volta dos 
objetos. Assim, as pulsões de autopreservação também eram de 
natureza libidinal: eram pulsões sexuais que, em vez de objetos 
externos, haviam tomado o próprio ego do sujeito como objeto. A 
experiência clínica familiarizou-nos com as pessoas que se comportam 
de uma maneira notável, como se estivessem enamoradas de si 
mesmas, e essa perversão recebeu o nome de narcisismo. A libido das 
pulsões autopreservativas foi então descrita como libido narcísica e 
reconheceu-se que um elevado grau desse auto-amor constituía o 
estado de coisas primário e normal. A fórmula primitiva estabelecida 
para as neuroses de transferência consequentemente exigia ser 
modificada, embora não corrigida. Era melhor, em vez de falar de um 
conflito entre pulsões sexuais e pulsões do ego falar de um conflito 
entre libido de objeto e libido de ego, ou, de vez que era a mesma 
natureza dessas pulsões, conflito entre as catexias de objeto e ego 
(FREUD, 1923, p. 310). 

  

      Essa passagem que, como se percebe, alude ao artigo de 1914, aponta para 

o entender de Freud naquela ocasião no que diz respeito à natureza das pulsões: as 

pulsões de autoconservação possuem uma “natureza libidinal” e são chamadas por ele 

de “pulsões sexuais”. E, ainda: Freud argumenta que a libido narcísica (ou libido do eu) 

é proveniente da pulsão de autopreservação. Ou seja: as pulsões de autopreservação 

não têm como energia apenas o ‘interesse’.  

     Portanto, se na passagem em avaliação Freud faz alusão retrospectivamente 

à época de sua formulação conceitual expressa em Introdução ao narcisismo, refere-se, 

evidentemente, a data anterior a 1920, ao contrário do entendido por Laplanche e os 

outros comentadores mencionados.  

É possível, ainda, apenas a título de confirmação desta argumentação, 
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apresentar outra exposição apontando na mesma direção: isto é, outra explanação 

favorecendo o entendimento de Freud haver defendido, em 1914, serem as pulsões de 

autoconservação de natureza sexual, tendo nelas presente também a libido narcísica 

(além do ‘interesse’). Esta alusão é extraída de uma nota acrescida em 1921, em Além 

do princípio do prazer. Nessa passagem Freud faz um breve histórico das 

transformações conceituais sofridas pela noção de pulsão do eu, ou de 

autoconservação, conforme segue: 

Mais difícil, talvez, é acompanhar a transformação experimentada pelo 
conceito de 'pulsão do Eu'. Originalmente denominamos assim todas 
as tendências pulsionais que nos eram menos conhecidas e que se 
diferenciavam das pulsões sexuais voltadas para o objeto, e 
colocamos as pulsões do Eu em oposição às pulsões sexuais, cuja 
expressão é a libido. Mais tarde nos adentramos na análise do Eu e 
percebemos que também uma parte das “pulsões do Eu” é de natureza 
libidinal, tendo tomado o próprio Eu por objeto. Então estas pulsões de 
autoconservação narcísicas tiveram que ser incluídas entre as pulsões 
sexuais libidinais (FREUD, 1920, p. 235n). 

 

Nota-se aqui, portanto, a mesma posição acima expressa. Ou seja, aquela 

em que as pulsões do eu passaram a ser entendidas por Freud também como sexuais 

e possuidoras da libido (narcísica) como uma de suas energias. E, como se depreende 

do teor do texto, que menciona uma dedicação à análise do eu, o qual se mostrou 

investido pelas pulsões narcisistas, Freud está se referindo a toda uma série de 

reflexões que resultaram nas reformulações conceituais expressas em Introdução ao 

narcisismo. 

      Mas talvez seja possível acrescentar um elemento a mais nessas 

considerações. Acima observou-se a seguinte proposição de Freud (1914): “o 

narcisismo não seria uma perversão, mas o complemento libidinal do egoísmo da 

pulsão de autoconservação, do qual justificadamente atribuímos uma porção a cada ser 
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vivo” (p. 14, 15). Parece que Freud está dizendo nessa assertiva que o narcisismo se 

constituiria num investimento libidinal decorrente dos interesses da pulsão de 

autoconservação; portanto, não proveniente da pulsão sexual que antes era a única 

responsável por investir libidinalmente. 

Dessa maneira, talvez se possa sugerir uma alternativa à sugestão 

esquemática (supra mencionada) apresentada por Laplanche e Pontalis a partir dos 

elementos colhidos nas considerações de Freud: 

 

Pulsões do Eu                 │           Pulsões Sexuais  

   ↓                      ↓ 

 

       Interesse                    Libido do Eu         Libido Objetal 
 

↓               ↓       ↓ 

    Atitudes de   Investimentos Sexuais             Inv estimentos Sexuais em  

Autopreservação                       no Eu                         Objetos Externos 

 

     

 

É possível considerar, por fim, a existência ou não de propriedade em se 

buscar elucidar esta questão. Qual sua relevância? Haveria implicações para o modelo 
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psicanalítico se o entendimento de Laplanche quanto ao posicionamento de Freud 

estivesse correto?  

Relembrando as considerações de Gay (1988) relativas a Introdução ao 

narcisismo, foi mencionado que se referiu a esse texto como “subversivo” (p. 314). Tal 

qualificação, pôde-se observar, foi utilizada em razão de o artigo ter sido visto como 

contrariando concepções há muito sustentadas. Gay se remeteu à biografia de Freud, 

de autoria de Jones (1955), na qual este descreve as inovações trazidas à teoria das 

pulsões pela nova publicação como seu aspecto mais “desconcertante”. Apesar de 

Freud, como visto, declarar que não trazia “nada de muito novo” no novo artigo, “seus 

adeptos não tinham de forma alguma tanta certeza” a esse respeito. Jones e seus 

amigos “ficaram muito nervosos”, relata Gay (p. 316, 317).  

Recorrendo-se ao próprio Jones (1955), tem-se a confirmação de que o 

ensaio de Freud “causou alguma perplexidade” e deu uma “desagradável sacudida” na 

teoria das pulsões com a qual a psicanálise tinha até então trabalhado. Algo deveria ser 

feito com o modelo que vinham utilizando. Pois, até então as pulsões de 

autoconservação nada tinham a ver com o erótico. Mas se agora o eu era sexualmente 

investido, estas pulsões deveriam também ter um caráter sexual. E, então, “o que fora 

feito do famoso conflito?” (vol. 2, p. 304, 305).  

E, como ainda ressalta Jones, mesmo se considerada a oposição entre libido 

do eu e libido sexual, não haveria na mente outro tipo de conflito? Tudo se resumiria 

mesmo a sexo para Freud? (p. 305). Estas eram inquietações marcantes que 

assolavam os psicanalistas contemporâneos à publicação de Introdução ao narcisismo. 

E Gay, então, sintetiza tais questões nos seguintes termos: 
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Se esta conclusão é verdadeira, devem se seguir conseqüências 
radicais para a teoria psicanalítica, pois ela contradiz visivelmente a 
formulação inicial de Freud, segundo a qual as pulsões do ego não são 
sexuais. Afinal, estariam certos os críticos que qualificaram Freud de 
pan-sexualista, um voyeur que via sexo por toda parte? (GAY, 1988, p. 
316). 

 

Ora, como se vê, Jones e os demais tinham motivos para se mostrarem 

desconcertados justamente porque no referencial que até então prevalecia, as pulsões 

de autoconservação davam as provisões ao eu para se defender contra aspectos 

indesejáveis das exigências sexuais. Como expressa o Vocabulário da Psicanálise: 

Segundo Freud, esse dualismo [pulsional] opera desde a origem da 
sexualidade, pois a pulsão sexual se destaca das funções de 
autoconservação em que a princípio se apoiava; ele procura explicar o 
conflito psíquico, pois o ego encontra na pulsão de autoconservação o 
essencial da energia necessária à defesa contra a sexualidade. 
(LAPLANCHE e PONTALIS, 1992, p. 396). 

 

Todavia, agora as pulsões de autoconservação são também vistas como 

sexuais. E, consequentemente, o modelo passa ser sentido como a mostrar certa 

fragilidade. E por quê? 

Porque o conflito inicialmente apresentado, consequente do dualismo 

pulsional, fica comprometido ao ser considerado que agora as pulsões de 

autoconservação poderiam ter suas energias lutando entre si: parte delas com 

exigências de ordem sexual (libido narcísica) e outra parte (‘interesse’) provendo ao eu 

as forças necessárias para lutar contra essas imposições.  

Como se vê, assim, com as novas proposições expressas em Introdução ao 

narcisismo, o conflito psíquico que teria por base o dualismo pulsional perderia seu 

traço distintivo, sua limpidez e, dependendo de certa perspectiva, nem mesmo poderia 

ser considerado.  
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Dessa maneira, quer parecer que uma abordagem sobre a natureza da 

pulsão de autoconservação, ou do eu, teria pertinência na medida em que: a) Freud 

propôs que o conflito psíquico se relacionaria em alguma medida com as provisões que 

o eu buscava nos elementos de autoconservação para se opor aos reclamos da pulsão 

sexual; b) a ideia de conflito psíquico decorrente do dualismo pulsional é um dos 

pressupostos básicos da psicanálise; c) mas, se as pulsões do eu são vistas agora 

como sexuais, esse dualismo se confundiria e a teoria ficaria estremecida.   

      Não chamaria a atenção, porém, que essa discussão acabou por se ocupar 

de temas presentes destacadamente na primeira tópica, e que isto poderia levar ao 

questionamento de sua relevância diante das inovações trazidas a partir de 1920?  

       Conforme argumentos postos na introdução deste trabalho, seria tarefa 

distante dos seus propósitos determinar toda uma gradação de importância em manter-

se ou em substituir-se esta ou aquela noção da primeira tópica em razão da 

apresentação dos pressupostos da segunda tópica. Parece razoável observar que a 

maioria daqueles que trataram ou ainda lidam com seu quadro teórico considerou como 

válidos para a psicanálise a maior parte dos constituintes da teoria que não foram 

expressamente abandonados por Freud. 

       Nesse sentido, no que tange aos temas mais específicos desta pesquisa, 

parece que um exame da obra freudiana deve favorecer o ponto de vista seguinte: 

Freud não abordou em outro lugar o tema do narcisismo de forma tão pormenorizada e 

aprofundada como o fez em 1914. Mas nem por isso deixou de tratar do assunto de 

modo específico, ou em associação com outros aspectos da teoria, e isto até o final de 

seu trabalho (ver, por exemplo, Esboço de psicanálise, 1938, p. 176). E, também, 
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mesmo que tenha adotado um dualismo pulsional distinto daquele que opunha as 

pulsões sexuais às pulsões de autoconservação, não deixa de considerar a 

manutenção dessa oposição, ainda que atuando sob Eros (Esboço de psicanálise, 

1938, p. 173). Pode-se relembrar, ainda, o que foi ressaltado em Além do princípio do 

prazer: “a velha fórmula, segundo a qual a psiconeurose se baseia num conflito entre as 

pulsões do Eu e as pulsões sexuais, nada contém que hoje se deva rejeitar” (Freud, 

1920, p. 223).  

     Esta última consideração de Freud nos levaria, no entanto, a um outro 

desenvolvimento nessa discussão: as manifestações de Jones e seus companheiros na 

época do lançamento de Introdução ao narcisismo, acima expostas, podem dar margem 

à interpretação de que, num primeiro momento, Freud talvez não tenha sido 

plenamente entendido por eles, a exemplo do que se deu com Laplanche e os que com 

ele se alinham, anos depois. Por quê?  

           No caso da posição representada por Laplanche, quer parecer que já se 

esclareceu de modo suficiente: nesse caso, se afirma Freud ter se posicionado de 

forma que efetivamente não se posicionou. Já no caso de Jones e seus 

contemporâneos, por que a inquietação se Freud afirma, mesmo anos depois de 1914, 

que o conflito entre as pulsões do eu e as pulsões sexuais não deveria ser rejeitado? 

Mesmo que a oposição entre libido narcísica e libido objetal tivesse sido posta, não 

poderia ser considerado que o conflito entre libido de objeto e “interesse” poderia ter 

permanecido intacto propiciando as bases para as psiconeuroses? Assim, não faria 

sentido a assertiva de Freud de que seu ensaio nada tinha de tão novo, consistindo 

apenas num prolongamento indispensável à teoria psicanalítica?  
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******** 

 

           Discutidas essas questões é possível passar à exploração de alguns outros 

elementos apresentados em Introdução ao narcisismo. 

  
     Freud indagará no artigo em avaliação sobre “que relação há entre o 

narcisismo, de que agora tratamos, e o autoerotismo” (p. 19), e também afirmará seu 

entendimento de que uma unidade comparável ao eu não deve existir no indivíduo 

desde o início, devendo-se uma nova ação psíquica ser adicionada ao autoerotismo 

para o surgimento do narcisismo: 

(...) é uma suposição necessária, a de que uma unidade comparável 
ao Eu não existe desde o começo no indivíduo; o Eu tem que ser 
desenvolvido. [...] então deve haver algo que se acrescenta ao 
autoerotismo, uma nova ação psíquica, para que se forme o narcisismo 
(FREUD, 1914, p. 18, 19). 

  

 Garcia-Roza (2004a) destaca essa concepção freudiana do eu que se 

acrescenta ao autoerotismo como condição necessária “para o narcisismo se constituir” 

(p. 48, 66). E, por outro lado, o surgimento do narcisismo também tem que se dar como 

mecanismo necessário para a constituição do eu (p. 42). Dessa forma, o eu e o 

narcisismo são dois aspectos surgindo contemporaneamente e de modo 

interdependente. 

É importante notar que, anteriormente ao artigo de 1914, o narcisismo 
era assimilado à perversão – escolha do próprio corpo como objeto de 
investimento amoroso – e que, a partir do texto sobre o narcisismo, 
deixa de ser concebido como perversão e passa a ser apontado como 
forma necessária de constituição da subjetividade. O narcisismo é a 
condição de formação do eu, chegando mesmo a se confundir com o 
próprio eu (GARCIA-ROZA, 2004a, p. 42). 
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       Sobre essa coincidência entre o narcisismo e o eu, Laplanche e Pontalis 

acrescentam: 

Se quisermos conservar a distinção entre um estado em que as 
pulsões sexuais se satisfazem de uma forma anárquica, 
independentemente umas das outras, e o narcisismo, em que o ego na 
sua totalidade é tomado como objeto de amor, seremos levados a fazer 
coincidir a predominância do narcisismo infantil com os momentos 
formadores do ego (LAPLANCHE e PONTALIS, 1992, p. 288). 

  

 A contribuição de Roudinesco e Plon (1998) a esse entendimento ocorre nos 

termos segundo os quais “quando queremos estabelecer uma correspondência entre 

esse desenvolvimento [do eu] e a evolução pulsional, a passagem das pulsões sexuais 

parciais para sua unificação, somos levados a considerar que o narcisismo infantil ou 

primário é contemporâneo da constituição do eu” (p. 531). 

É interessante apontar, nesse ponto, para mais uma relevante alteração do 

conceito de narcisismo tendo em vista ser tratado inicialmente como uma perversão, 

depois como fase situada entre o autoerotismo e o amor de objeto e, a partir do artigo 

sobre o narcisismo, se constituir também como fator vital para a constituição da própria 

subjetividade do indivíduo. 

    Freud abordou também em Introdução ao narcisismo a vida erótica humana 

como acesso importante ao estudo do narcisismo. E foi nesse momento que introduziu 

a distinção entre a escolha de objeto de apoio (anaclítica ou de ligação na versão 

baseada em Strachey – Imago) e a escolha de objeto narcisista. No entender de Prado 

(1988), teria sido desse “estudo dos tipos de escolhas sexuais que Freud apreendeu um 

dos elos da cadeia de idéias que vieram a permitir a conceituação do narcisismo como 

parte importante dentro da evolução emocional humana.” (p 18).  
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        Tomando-se as considerações de Freud a esse respeito, verifica-se o que 

segue: 

Uma terceira via de acesso ao estudo do narcisismo constitui a vida 
amorosa dos seres humanos, em sua variada diferenciação no 
homem e na mulher. Assim como a libido de objeto escondeu 
primeiramente da nossa observação a libido do Eu, também na 
escolha de objeto pela criança (e o adolescente) vimos primeiro que 
ela toma seus objetos sexuais de suas vivências de satisfação. As 
primeiras satisfações sexuais autoeróticas são experimentadas em 
conexão com funções vitais de autoconservação. As pulsões sexuais 
apoiam-se de início na satisfação das pulsões do Eu, apenas mais 
tarde tornam-se independentes deles; mas esse apoio mostra-se 
ainda no fato de as pessoas encarregadas da nutrição, cuidado e 
proteção da criança tornarem-se os primeiros objetos sexuais, ou seja, 
a mãe ou quem a substitui (FREUD, 1914, p. 32, 33). 
 
 

Ao lado desse tipo de escolha de objeto, denominado por Freud de apoio, 

detectou-se, então, uma forma de escolha de objeto segundo a imagem da própria 

pessoa; ou seja, uma escolha de objeto narcisista. 

 
Junto a este tipo e essa fonte de escolha de objeto, que podemos 
chamar de tipo de apoio, a pesquisa analítica nos deu a conhecer um 
outro, que não esperávamos encontrar. De modo especialmente nítido 
em pessoas cujo desenvolvimento libidinal sofreu perturbação, como 
pervertidos e homossexuais, descobrimos que não escolhem seu 
posterior objeto de amor segundo o modelo da mãe, mas conforme o 
de sua própria pessoa. Claramente buscam a si mesmas como objeto 
amoroso, evidenciando o tipo de escolha de objeto que chamaremos 
narcísico. Nessa observação se acha o mais forte motivo que nos 
levou à hipótese do narcisismo (FREUD, 1914, p. 32). 

 

       
******** 

 

Tendo sido considerados esses aspectos, pode-se passar, nesse ponto, à 

exposição do que Freud entendeu por narcisismo primário e narcisismo secundário no 

texto de 1914. 

Com relação ao narcisismo primário Green (1988) afirma que “de todas as 
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questões relativas ao narcisismo, nenhuma é mais confusa e controvertida do que a do 

narcisismo primário” (p. 88). 

Freud utiliza a expressão ‘narcisismo primário’ em Introdução ao narcisismo 

em algumas  ocasiões. Em nenhuma delas, no entanto, terá o cuidado de defini-lo de 

modo específico. Tratará, ao contrário, de questões mais amplas com as quais essa 

noção irá se relacionar.  

       Primeiramente, menciona que o estudo desse fenômeno se fez necessário 

quando considerou a possibilidade da inclusão das parafrenias5 na teoria da libido (p. 

15). Como mencionado, não há aqui maior especificidade com respeito ao conceito 

propriamente dito.  

 
Um motivo premente para nos ocuparmos com a ideia de um 
narcisismo primário e normal apareceu quando se fez a tentativa de 
incluir o que sabemos da dementia praecox (Kraepelin) ou 
esquizofrenia (Bleuler) sob a hipótese da teoria da libido (FREUD, 
1914, p. 15). 

  

    A segunda alusão ao narcisismo primário se dá em associação com o 

narcisismo secundário. Nesse ponto, contudo, a menção ao narcisismo primário é ainda 

menos esclarecedora, pois o foco das considerações recairá sobre o narcisismo 

secundário. Freud fala de um “narcisismo que surge por retração dos investimentos 

objetais como secundário, edificado sobre um narcisismo primário que foi obscurecido 

por influências várias” (p. 16). 

                                                 
5  Laplanche e Pontalis (1992) definem o termo proposto por Kraepelin como relacionado a “certas 

psicoses delirantes crônicas que, como a paranóia, não são acompanhadas de enfraquecimento 
intelectual e não evoluem para a demência, mas que se aproximam da esquizofrenia pelas suas 
construções delirantes ricas e mal sistematizadas, à base de alucinações e fabulações.” Freud, por 
seu lado, quis usar o termo “para designar, quer a esquizofrenia (“parafrenia propriamente dita”), quer 
o grupo paranóia-esquizofrenia.”  (p. 333, 334). 
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     Posteriormente, Freud se refere ao fato de que originalmente o ser humano 

teria dois objetos sexuais: ele mesmo e a mulher que dele cuida. Associado a isto, 

postula um narcisismo primário em todos os indivíduos, o qual se manifestaria em sua 

escolha de objeto (p. 33). Mais uma vez, contudo, não há aqui qualquer sorte de 

definição mais pormenorizada com respeito ao conceito em avaliação.  

 
Dizemos que o ser humano tem originalmente dois objetos sexuais: ele 
próprio e a mulher que o cria, e nisso pressupomos o narcisismo 
primário de todo o indivíduo, que eventualmente pode se expressar de 
maneira dominante em sua escolha de objeto (FREUD, 1914, p. 33). 

  

Freud tratará, em seguida, o narcisismo primário como de difícil observação 

direta, sendo mais fácil deduzi-lo a partir de outros pontos. Passa, então, a tecer 

considerações relativas às revivescências do narcisismo dos pais nos filhos, mas 

novamente o tema do narcisismo primário, em termos de possíveis definições mais 

específicas, não se torna objeto da exposição de Freud. Suas observações ocorrem 

conforme segue: 

O narcisismo primário que supomos na criança, que contém uma das 
premissas de nossas teorias sobre a libido, pode ser mais facilmente 
confirmado, por inferência retrospectiva de um outro ponto do que 
apreendido por observação direta. Quando vemos a atitude terna de 
muitos pais para com seus filhos, temos de reconhecê-la como 
revivescência e reprodução do seu próprio narcisismo há muito 
abandonado. Como todos sabem, a nítida marca da superestimação, 
que já na escolha de objeto apreciamos como estigma narcísico, 
domina essa relação afetiva. Os pais são levados a atribuir à criança 
todas as perfeições – que um observador neutro nelas não encontraria 
– e a ocultar e esquecer todos os defeitos (...) (FREUD, 1914, p. 36). 
 
 

Por fim, Freud se refere ao desenvolvimento do eu como dependente do 

afastamento do narcisismo primário e que esse desenvolvimento daria margem a uma 

vigorosa tentativa de recuperação desse estado. Em seus próprios termos temos que o 

“desenvolvimento do Eu consiste num distanciamento do narcisismo primário e gera um 
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intenso esforço para reconquistá-lo” (p. 48). E mais uma vez, não desenvolve maiores 

explicações ou esclarecimentos com relação ao conceito em questão de modo mais 

específico.  

Os comentadores seguidos neste trabalho podem ajudar, então, na 

complementação do entendimento desta noção ora discutida. Ao serem seguidas as 

considerações de Roudinesco e Plon (1998) é possível verificar até mesmo certa 

simplicidade em sua definição. No entender desses autores, o “narcisismo primário diria 

respeito à criança e a escolha que ela faz de sua pessoa como objeto de amor, numa 

etapa precedente à plena capacidade de se voltar para objetos externos” (p. 531).  

Laplanche e Pontalis (1992), por sua vez, ressaltam que o conceito varia 

acentuadamente em sua definição de autor para autor. Em Freud, a expressão 

designaria o fato de a criança tomar a si mesma como objeto de amor, antes da escolha 

de objetos exteriores, esse estado correspondendo a sua crença na onipotência de 

seus pensamentos. Os mesmos autores chamam a atenção para o fato de que no 

período entre 1910 e 1915 da obra freudiana esta fase se localiza “entre a do auto-

erotismo primitivo e a do amor de objeto e parece contemporânea do aparecimento de 

uma primeira unificação do sujeito, de um ego”. Já na segunda tópica, Freud daria uma 

conotação à expressão que se relacionaria “a um primeiro estado de vida, anterior até 

mesmo à constituição de um ego...” Nesse caso, continuam os referidos comentadores, 

a diferença entre autoerotismo e narcisismo é suprimida (p. 290). Já Garcia-Roza 

(2004a) enfatizará que nas postulações posteriores a 1920 o narcisismo primário será 

assimilado ao autoerotismo (p. 64-5). Esses pormenores serão mais bem esclarecidos 

quando esta pesquisa se detiver sobre a segunda tópica (Capítulo 7). 
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******** 

O conceito de narcisismo secundário é abordado ainda nos primeiros parágrafos 

de Introdução ao narcisismo. Freud o introduz atrelado à megalomania e sobreposto ao 

narcisismo primário, fazendo-o nos termos seguintes: 

 
Surge a pergunta: qual o destino da libido retirada dos objetos na 
esquizofrenia? A megalomania própria desses estados aponta-nos aqui 
o caminho. Ela se originou provavelmente à custa da libido objetal. A 
libido retirada do mundo externo foi dirigida ao Eu, de modo a surgir 
uma conduta que podemos chamar de narcisismo. No entanto, a 
megalomania mesma não é uma criação nova, e sim, como sabemos, 
a ampliação e o explicitamento de um estado que já havia existido 
antes. Isso nos leva a apreender o narcisismo que surge por retração 
dos investimentos objetais como secundário (...) (FREUD, 1914, p. 16). 

  

Na definição um pouco mais direta de Dessuant (1992), temos que o 

narcisismo secundário seria, pois, “o resultado de um envolvimento de recolhimento da 

libido dos objetos em que ela investia e posteriormente abandona.” (p. 90). E Garcia-

Roza complementa: 

 
A libido que anteriormente investia o eu passa a investir objetos 
externos e posteriormente volta a tomar o eu como objeto. Entre o 
narcisismo primário e o narcisismo secundário, ambos se 
caracterizando por um investimento do eu, há um investimento da 
libido em objetos externos ao eu (GARCIA-ROZA, 2004a, p. 49). 

    

Como se pode perceber dessas considerações concernentes ao narcisismo 

primário e ao narcisismo secundário, este último parece ser de bem mais fácil 

delimitação quanto a seu sentido em Freud. 

 
 

******** 
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Outras conceituações atreladas ao tema do narcisismo são aquelas que 

tratam do eu ideal e do ideal de eu. Laplanche e Pontalis (1992) afirmam não existir no 

termo Idealich (ego ideal) “qualquer distinção conceitual” em relação a Ichideal (ideal de 

ego) (p. 139). Garcia-Roza (2004a), por sua vez, afirma que tais expressões são 

introduzidas conjuntamente por Freud, gerando, em um primeiro momento, alguma 

dúvida quanto a serem sinônimas ou não, embora a ele, Garcia-Roza, pareça patente 

se constituírem em conceitos distintos, havendo, portanto, uma clara intenção por parte 

de Freud para essa diferenciação terminológica. Na visão de Garcia-Roza, aliás, essa 

seria uma das distinções mais importantes contidas no artigo de 1914 (p. 50, 51). E 

Miguelez (2007) se alinha a esse autor quando afirma que “não é idêntico ter-se a si 

mesmo como ideal (eu ideal) e ter um ideal que regule o eu (ideal do eu), embora o 

narcisismo participe dos dois (p. 10).  

       Interessante observar que ainda no início de sua explanação sobre as 

questões que envolvem esse ideal, Freud adota mesmo as duas terminologias, eu ideal 

e ideal do eu, aparentemente como sinônimas. Então especifica como participa tal ideal 

na dinâmica mais ampla do narcisismo nos seguintes termos: 

A esse ideal do Eu dirige-se então o amor a si mesmo, que o Eu real 
desfrutou na infância. O narcisismo aparece deslocado para esse novo 
Eu ideal, que como o infantil se acha de posse de toda preciosa 
perfeição. Aqui, como sempre no âmbito da libido, o indivíduo se 
revelou incapaz de renunciar à satisfação que uma vez foi desfrutada. 
Ele não quer se privar da perfeição narcísica de sua infância, e se não 
pôde mantê-la, perturbado por admoestações durante seu 
desenvolvimento e tendo seu juízo despertado, procura readquiri-la na 
forma nova do ideal do Eu. O que ele projeta diante de si como seu 
ideal é o substituto para o narcisismo perdido da infância, na qual ele 
era seu próprio ideal (FREUD, 1914, p. 40). 

 

     Bleichmar busca ampliar o entendimento da discussão corrente ao apontar 
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para aspectos de como se constituiria o eu ideal: 

É nesse terreno da dor e da alegria narcisista que nos encontramos 
com uma representação privilegiada, o ego ideal, que não deixará de 
solicitar ao sujeito; pois, como sustenta Freud, possui todas as 
perfeições daquilo que é de valor. Essas perfeições, por outra parte, 
constituem o meio para obter a admiração de alguém – o outro externo 
ou o próprio sujeito. Se a representação de um ego ideal existe, é 
porque existe alguém capaz de ver o sujeito desta maneira, o que faz 
surgir nesse o desejo de sê-lo para aquele (BLEICHMAR, 1985, p. 59). 

 

     O mesmo autor continua sua exposição da dinâmica do eu ideal indicando 

que “o ego ideal que é a criança para seus pais e para si mesma, que são os pais para 

a criança, que é o objeto de amor para o apaixonado” apresenta uma “característica 

essencial: a crítica deixa praticamente de funcionar, e tudo o que se faça está bem, não 

merecendo objeção” (p. 59). E, continua Bleichmar, o eu ideal traria em seu escopo a 

“incondicionalidade da admiração do outro. Sua perfeição está fora de qualquer 

discussão, de qualquer análise pormenorizada de seus atributos que pudessem ser 

contrastados com parâmetros de avaliação.” E, complementa: “É essa 

incondicionalidade da admiração do outro – ausência de requisitos que devam ser 

satisfeitos – o que converte alguém num ego ideal.” Desse modo, “em sua 

tendenciosidade idealizante, o admirador incondicional que constrói o ego ideal é uma 

espécie de Rei Midas do narcisismo: tudo o que toca converte em atributo maravilhoso.” 

(p. 61, 62). 

 
Isto significa que o que Freud descreve é a atitude que alguém tem 
com relação a um sujeito, atitude que gera representação idealizada. O 
ego ideal é, dessa forma, o efeito de um discurso desenvolvido pela 
paixão do enunciante, paixão que se encontra bem além de sua 
consciência e que o arrasta (BLEICHMAR, 1985, p. 60).6 

                                                 
6  “Deve-se mencionar que semelhante atitude pode ser mantida com as teorias científicas, com as 

ideologias, com os grupos, sejam políticos, religiosos ou de qualquer ordem. O integrante de um grupo 
para o qual sua relação com esse está dominada pelo tipo de discurso que sustenta o ego ideal já 
decidiu que a ação de seu grupo é perfeita mesmo antes que tenha ocorrido. Mais ainda, a 
intencionalidade da admiração evidencia-se no fato de que as mudanças de posição do grupo, suas 
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      Paralelamente ao uso da expressão eu ideal, Freud também usa, como visto, 

a construção ideal de eu.   

 Como se assinalou acima, Laplanche e Pontalis (1992) afirmam não haver 

distinção conceitual entre as duas terminologias: eu ideal e ideal de eu (p. 139). Optam, 

no entanto, por dar a elas tratamento em separado em seu Vocabulário da psicanálise. 

Nessa obra observam que a expressão ideal do eu designaria uma instância 

“intrapsíquica relativamente autônoma que serve de referência ao ego para apreciar as 

suas realizações efetivas” (p. 222).  

    O texto de Freud tratou, primeiramente, de uma diferenciação que o ideal do 

eu deve ter em relação à sublimação, não devendo ser confundido com esta.  

A formação do ideal do Eu é frequentemente confundida, em prejuízo 
da compreensão, com a sublimação da pulsão. Haver trocado seu 
narcisismo pela veneração de um elevado ideal do Eu não implica ser 
alcançado a sublimação [...] É certo que o ideal do Eu requer tal 
sublimação, mas não pode forçá-la; a sublimação continua sendo um 
processo particular, cuja iniciação pode ser instigada pelo ideal, mas 
cuja execução permanece independente da instigação (FREUD, 1914, 
p. 41). 

  

      Posteriormente, ainda no texto de 1914, Freud associa o ideal do eu com a 

consciência moral, além de ressaltar a participação dos pais, educadores, instrutores e 

                                                                                                                                                              
mudanças de 180º, contam com sua imediata aprovação. Mas não se deve ver nisso simplesmente o 
efeito de uma submissão ao grupo; na realidade resulta da satisfação narcisista que se consegue 
através da fusão com um grupo que seja equivalente a um ego ideal, ou seja, sem falhas. Se o 
dogmatismo mantém-se como uma invariante na cultura é porque um de seus componentes constitui 
a satisfação narcisista que assegura. É suficiente, a título de exemplo, dirigir o olhar ao nosso campo 
– a psicanálise – para verificar como cada grupo necessita apresentar-se sob a imagem de um ego 
ideal que constitua a soma de todas as perfeições. Fora disso, nada existe de valioso.” (Bleichmar, 
1985, p. 62n). 

 Proust descreve mecanismo semelhante, em seu No caminho de Swann, quando afirma que “os fatos 
não penetram no mundo em que vivem nossas crenças, não as fizeram nascer, não as destroem; 
podem infligir-lhes os desmentidos mais constantes sem enfraquecê-las, e um aluvião de desgraças 
ou de doenças, sucedendo-se ininterruptamente numa família, não a fará duvidar da generosidade de 
seu Deus ou do talento de seu médico”. (p. 146). 
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a opinião pública em geral como influenciadores na formação desta mesma 

consciência.  

Não seria de admirar se encontrássemos uma instância psíquica 
especial, que cumprisse a tarefa de assegurar a satisfação narcísica a 
partir do ideal do Eu e que, com esse propósito, observasse 
continuamente o Eu atual, medindo-o pelo ideal. Havendo uma tal 
instância, será impossível para nós descobri-la; poderemos apenas 
identificá-la e constatar que o que chamamos de nossa consciência 
moral tem essas características [...] Pois a incitação a formar o ideal do 
Eu, cuja tutela foi confiada à consciência moral, partiu da influência 
crítica dos pais intermediada pela voz, aos quais se juntaram no curso 
do tempo os educadores, instrutores e, como uma hoste inumerável e 
indefinível, todas as demais pessoas do meio (o próximo, a opinião 
pública) (FREUD, 1914, p. 41, 42). 

 
      Amplia-se a visão desta instância por meio da exposição de Freud (1921) na 

seção dedicada à Identificação no estudo Psicologia de grupo e análise do ego: 

Em ocasiões anteriores fomos levados à hipótese de que no ego se 
desenvolve uma instância assim, capaz de isolar-se do resto daquele 
ego e entrar em conflito com ele. A esta instância chamamos de “ideal 
do ego” e, a título de funções, atribuímos-lhe a auto-observação, a 
consciência moral, a censura dos sonhos e a principal influência na 
repressão. Dissemos que ele é o herdeiro do narcisismo original em 
que o ego infantil desfrutava de auto-suficiência; gradualmente reúne, 
das influências do meio ambiente, as exigências que este impõe ao 
ego, das quais este não pode sempre estar à altura; de maneira que 
um homem, quando não pode estar satisfeito com seu próprio ego, 
tem, no entanto, possibilidade de encontrar satisfação no ideal do ego 
que se diferenciou do ego (FREUD, 1921, p. 138). 

         

       Garcia-Roza (2004a) acrescenta que o ideal do eu é apontado como “algo 

externo ao sujeito” e como “exigências que ele terá que satisfazer e que se situam no 

lugar da lei” (p. 58).  

O caráter externo do ideal do eu fica patente por um parágrafo no qual 
Freud afirma que o desenvolvimento do eu implica um distanciamento 
em relação ao narcisismo primário e que este distanciamento ocorre 
pelo deslocamento da libido “para um ideal do eu imposto desde fora” 
(GARCIA-ROZA, 2004a, p. 59). 
 

Ainda em seguimento à corrente exposição, tem-se a explicação, por 

Laplanche e Pontalis (1992), de que o estado de narcisismo será justamente 
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abandonado em razão das críticas exercidas por isto que vem de fora, ou seja, pelos 

pais sobre a criança (p. 222).  

   Por fim, Jones também amplia a compreensão da ideia em avaliação ao tecer 

considerações nos termos que seguem: 

A seguir, no ensaio “Sobre o Narcisismo” [...], Freud estendeu suas 
considerações sobre esse fenômeno extremamente individual a 
questões de importância social. Assim, mostrou que a instituição 
mental que ele denominou “ideal de ego” tinha uma significação muito 
mais pessoal. Podia tornar-se ideal comum de uma família, uma 
classe, uma nação. Contém um componente homossexual como 
narcísico; quando há um desapontamento pela não realização do ideal, 
essa libido homossexual é convertida em (ou provoca) um sentimento 
de culpa ou ansiedade social; aqui o temor original de desaprovação 
paterna se transforma em temor da opinião pública (JONES, 1955, vol. 
3, p. 334). 

 

 
 Com respeito a uma visível relação de aproximação entre as noções de 

ideal do eu e o superego, Laplanche e Pontalis (1992) ressaltam que a maioria dos 

autores não os expõe como instâncias idênticas, apesar de em determinado momento 

Freud (1923) tê-las apresentado como sinônimas. Enfatizam os mesmos comentadores 

que Lagache teria ressaltado a relação estrutural entre elas ao afirmar que “...o 

superego corresponde à autoridade e o ideal do ego à forma como o sujeito deve 

comportar-se para corresponder à expectativa da autoridade”. (p. 224). 

 Chasseguet-Smirgel buscará também delimitar diferenças entre os dois 

conceitos ao apresentar características peculiares e exclusivas a cada um deles.  

 
[Existe] aparentemente uma diferença fundamental entre o Ideal de 
Ego, herdeiro do narcisismo primário, e o Superego, herdeiro do 
complexo de Édipo, o primeiro originado de uma tentativa de 
reconquistar a onipotência, o segundo, do complexo de castração; o 
primeiro levando o sujeito à fusão incestuosa, o segundo, separando a 
mãe pela barreira do incesto (CHASSEGUET-SMIRGEL, 1992, p. 151-
52). 
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        E, para concluir esta etapa deste estudo, pode-se utilizar das seguintes 

considerações de Amaral a respeito de Introdução ao narcisismo: 

 
No que diz respeito ao narcisismo, identifica-se pela primeira vez, uma 
conceituação mais precisa tanto de seu aspecto econômico (libido 
narcísica) como do momento fundante do psiquismo (ego narcísico). 
Feita a distinção, vários sentidos passam a ser conferidos ao 
narcisismo: o amor de si mesmo, ou investimento libidinal do ego; o 
ego (objeto total) que vincula e que é capaz de atrair em torno de si as 
pulsões auto-eróticas; e, por fim, a escolha narcísica de objeto, em que 
o ego baseará sua escolha de acordo com seu próprio modelo 
(AMARAL, 1997, p. 85). 

 

      Essas são, pois, algumas das questões que podem ser ressaltadas com 

respeito a um dos textos mais densos e repletos de conceitos e inovações propostos 

por Freud. E, como se viu, e como ainda se verá no capítulo seguinte, também um 

artigo passível de levantar importantes dúvidas e controvérsias. 
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6. UM RETORNO ÀS ANTIGAS POSIÇÕES? 

 

 É nessa altura, talvez, que se possa lançar uma outra das questões deste 

trabalho. Na Introdução à metapsicologia freudiana, Garcia-Roza (2004a) chama a 

atenção para o fato de que nas Conferências de introdução à psicanálise, de 1916-

1917, Freud parece manter a antiga distinção entre as pulsões sexuais e pulsões do eu, 

anteriores a Introdução ao narcisismo (1914). Isto é, as pulsões sexuais teriam a libido 

a investir sobre os objetos enquanto as pulsões do eu se manteriam relacionadas 

apenas aos demais ‘interesses do eu’, sem atuar com qualquer espécie de investimento 

libidinal.7  

Garcia-Roza (2004a) busca fundamentar sua argumentação assinalando a 

distinção defendida por Freud entre a energia da pulsão sexual, que seria a libido, e a 

“energia – ‘interesse’ – a serviço do eu, visando à autoconservação do indivíduo”. E 

continua descrevendo que às vezes Freud usa a expressão ‘interesse’ e em outras 

‘interesse do eu’; todavia, sempre assinala que esta “se trata de uma energia distinta da 

libido, não derivada das pulsões sexuais”.  E, argumenta Garcia-Roza, “nas 

Conferências de introdução à psicanálise (1916-17), essa distinção ainda é mantida 

mais ou menos nos mesmos termos” (p. 36, 37, 101). Percebe-se, portanto, que a 

discussão relativa à libido narcísica não é posta. 

Efetivamente, na pesquisa que se faz da Conferência XXVI, A teoria da libido 

                                                 
7  Mesmo que se opte por utilizar a exposição de Garcia-Roza como base para discussão deste tema, 

importa apontar para nota de Strachey sobre o termo ‘interesse’, na Conferência XXVI, A teoria da 
libido e o narcisismo, em que se apresenta argumento não tão completo, mas assemelhado. Tal 
observação é relevante, pois indica poder Garcia-Roza ter nele se inspirado, o que credita, 
evidentemente, a originalidade do argumento a Strachey, visto que tal nota é, como sabido, anterior ao 
texto de Garcia-Roza. 
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e o narcisismo (1916-17), se observa Freud a corroborar o exposto por Garcia-Roza. 

Diz ele: “As catexias de energia que o ego dirige aos objetos de seus desejos sexuais, 

nós as denominamos ‘libido’; todas as outras catexias, emanadas das pulsões de 

autopreservação, denominamos ‘interesse’” (p. 483, 484). 

De fato, a interpretação do trecho acima, se feita de maneira estrita, poderá 

levar o leitor a entender a não existência de outra energia proveniente das pulsões do 

eu no modelo pulsional proposto nessa época (1916-17) a não ser o ‘interesse’. Pois 

Freud denomina de ‘interesse’ a todos os investimentos de energia (catexias) que 

emanam das pulsões de autoconservação. Não haveria, assim, em 1916-17, lugar para 

investimento da libido narcísica associada à pulsão do eu, tomando como objeto o 

próprio eu (conforme proposição de 1914). 

 Diante das novidades apresentadas no conceber das pulsões do eu (no 

artigo de 1914), aproximando-as em sua natureza tão fortemente das pulsões sexuais, 

haveria como coadunar tal concepção com o retorno ao tratamento dado às pulsões 

nas Conferências de 1916-17? Ou teria Freud voltado nas Conferências a sua 

concepção anterior a 1914 no que se refere à natureza das pulsões? Por que, afinal, 

Freud teria tratado desse tema como o fez nas Conferências de 1916-17? Que hipótese 

pode ser adotada como explicação para essa postura?  

Esta hipótese pode ser fomentada, de um lado, a partir da correspondência 

de Freud, mais especificamente de uma carta encaminhada à sua futura esposa, 

Martha, e de uma outra dirigida a Lou Andreas-Salomé; e, por outro lado, de uma 

observação de Freud presente nas próprias Conferências. 
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A carta dirigida a Martha apresentará indícios de Freud com ambições de se 

tornar alguém famoso, quem sabe nos moldes de Darwin, de quem era grande 

admirador. Aos 28 anos, conforme o relata Breger (2000), assim escreveu à noiva: 

“Destruí todas as anotações dos últimos catorze anos, e ainda as cartas, os excertos 

científicos e os manuscritos dos meus relatórios (...).” E, continua: “Quanto aos 

biógrafos, que se virem, não pretendemos facilitar as coisas para eles. Cada um terá 

sua parte de razão quando opinar sobre o ‘Desenvolvimento do Herói’, e estou ansioso 

por vê-los atarantados.” (p. 11). E Breger (2000) também argumentará que “seu [de 

Freud] desejo apaixonado consistia em tornar-se um grande homem, em atingir a glória 

e a fama, em ser, em suas próprias palavras, um ‘herói’” (p. 12). 

Se aceitarmos o pressuposto da ambição de Freud de fazer da psicanálise o 

veículo por meio do qual viabilizaria a marca de seu nome na História, é de se supor ter 

gastado certo tempo para calcular as melhores e mais convenientes formas de divulgar 

sua doutrina para o mundo. E não seriam as Conferências justamente uma das vias de 

maior utilidade para essa divulgação? Nesse contexto é possível avaliar uma afirmação 

de Freud sobre as Conferências, apresentada por Roudinesco e Plon (1998), em carta 

dirigida “a Lou Andréas-Salomé, datada de 14 de julho de 1916: ‘...minhas conferências’ 

escreveu num tom meio desiludido, ‘matéria meio bruta, destinada às massas e 

encarregada, como se sabe, de me livrar de uma vez por todas de fazer conferências 

elementares’.” 

Poderíamos ver, nessas poucas linhas, algum indício de um possível motivo 

pelo qual Freud teria tratado do assunto das pulsões em sua versão mais facilitada 

(anterior a 1914) nas Conferências? Não poderia ter simplificado as coisas tendo por 
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objetivo viabilizar a aceitação de suas teses mais fundamentais? Cada trecho dessa 

última carta não ressaltaria algo em favor dessa hipótese? Pois, inicialmente, Freud 

refere-se ao texto como “matéria meio bruta”; ou seja, talvez sem sofisticação e 

complexidade (em significativo contraste com o texto de 1914). Em seguida, refere-se 

ao fato da obra ser “destinada às massas”, e, talvez por isso, ser expressa da forma 

mais simples possível, sem, inclusive, as complicações presentes na nova maneira de 

articular os mecanismos das pulsões e da libido. E, por fim, as Conferências são 

também encaradas como uma exposição “elementar”, reiterando-se uma eventual 

necessidade de divulgação de temas psicanalíticos em tom de simplicidade para uma 

melhor receptividade por parte das “massas”.  

Já nas próprias Conferências encontramos a seguinte afirmação de Freud 

que confirma sua visão de seu público alvo: 

Os senhores não devem, porém, tomar esta advertência minha no 
sentido de que eu proponha dar-lhes conferências dogmáticas e insista 
em seu crédito irrestrito [...] Se, em decorrência da falta de 
conhecimento do material, os senhores não estão em condições de 
emitir julgamento, não deveriam nem acreditar, nem rejeitar. (FREUD, 
1916-17, p. 289). 

      

Por meio dessa afirmação é possível perceber a visão que Freud tinha do 

público que buscava atingir (com “falta de conhecimento” frente aos temas expressos). 

E também é razoável admitir que sua intenção principal com as Conferências seria a de 

divulgação da psicanálise, e não de demarcação de pressupostos teóricos (como em 

Introdução ao narcisismo) e que, para esse fim, talvez fosse mais adequado, em seu 

modo de avaliar, expor o assunto relativo às pulsões nos moldes como o fez. 

Obviamente que essas considerações se baseiam apenas em alguns indícios e simples 

deduções deles decorrentes. Todavia, nem por isso podemos deixar de pensar a 
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respeito dessa possibilidade: a de Freud não querer priorizar a entrada em pormenores 

de sua nova concepção sobre as pulsões e suas energias nesse texto, tendo em vista 

esses objetivos de divulgação da psicanálise por meio das Conferências, assim como o 

público a que se destinava. 

A exposição de 1916-17 das pulsões parece mesmo dar motivos para ser 

considerado o questionamento apresentado por Garcia-Roza (e antes dele Strachey) 

nos moldes supra mencionados; ou seja, o da possibilidade da volta de Freud a um 

ponto de vista anterior ao expresso em 1914. Todavia, além dos argumentos acima que 

buscam dar sentido ao motivo de Freud proceder como o fez nas Conferências, se 

simplesmente for adotado um princípio hermenêutico elementar para esse caso, parece 

haver mais um elemento elucidativo para o problema. Nesse sentido, a avaliação do 

contexto da obra, ou a averiguação da obra de Freud em sua totalidade, mostrará que 

houve uma efetiva transformação do entendimento dos mecanismos das pulsões a 

partir de 1914; e que essa transformação foi referida retrospectivamente em alguns 

momentos (em Além do princípio do prazer, 1921; e em A teoria da libido, 1923, por 

exemplo) sem qualquer tipo de retratação ou retorno a uma visão anterior a 1914. Pelo 

contrário: nessas alusões, o que Freud faz é reiterar o ponto de vista de Introdução ao 

narcisismo.  

Esses aspectos podem levar ao entendimento de que Freud efetivamente não 

retornou, em 1916-17, a uma posição anterior àquela defendida em 1914. Assim, não 

seria fora de propósito admitir-se que a adoção de tal postura em 1916-17 se deu por 

uma questão meramente prática, adequada ao objetivo que tinha em vista com a 

publicação das Conferências.  
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Após essas explanações importa considerar que houve uma terceira forma de 

concepção das pulsões que, mais uma vez, alterou alguns aspectos da teoria 

psicanalítica de maneira bastante significativa. Essas modificações, por sua vez, 

atingiram e transformaram de modo importante a forma de Freud entender o fenômeno 

do narcisismo? Esse o principal tema do capítulo a seguir. 
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7. O NARCISISMO NA SEGUNDA TÓPICA 

 

Depois da passagem por essas várias etapas que abordam o entendimento 

de Freud sobre o fenômeno do narcisismo e de ouras proposições a ele interligadas, 

chega-se a este ponto com as seguintes perguntas: quais teriam sido os rumos dados a 

esse conceito ao considerarmos a segunda tópica? Houve, de 1920 em diante, algum 

desenvolvimento teórico de relevância concernente aos temas aqui tratados? Ou, ainda, 

houve alguma alteração importante no modelo psicanalítico que tenha comprometido de 

modo significativo o que Freud estabelecera com respeito ao narcisismo e as pulsões 

em Introdução ao narcisismo? Enfim, qual teria sido o rumo dado aos conceitos mais 

focados nesse estudo depois da reviravolta dada na teoria das pulsões em Além do 

princípio do prazer (1920)?  

É importante ressaltar que o presente capítulo não procurará tratar, 

naturalmente, de cada uma das diversas alusões a aspectos relacionados ao 

narcisismo na segunda tópica, mas tão somente realçar as aparições que mereçam 

alguma consideração em decorrência de sua maior relevância. Nesse sentido se 

buscará averiguar em que medida o cunho da segunda tópica poderia ter impactado na 

concepção do narcisismo.  

Um texto de primordial importância, então, para o alcance de algumas 

respostas para os questionamentos acima propostos é Além do princípio do prazer. 

Nele Freud apresentará, como se sabe, uma marcante transformação na maneira de 

conceber as pulsões. Julga-se oportuno, portanto, esboçar qual o rumo dado à teoria 
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das pulsões a partir da segunda tópica. Para tanto, pode se mostrar adequado, por seu 

didatismo, o resumo proposto por Garcia-Roza (2004a) sobre essa questão: 

Apesar de serem todas “da mesma índole”, Freud distingue 
inicialmente dois grupos de pulsões primordiais: as pulsões de 
autoconservação, ou pulsões do eu, e as pulsões sexuais [...]. 
Essa distinção entre dois grandes grupos de pulsões foi estabelecida 
no artigo A perturbação psicogênica da visão segundo a psicanálise 
(1910) [...]. Até a introdução do conceito de narcisismo, Freud defendia 
o ponto de vista de que apenas as pulsões sexuais tinham por energia 
a libido; as pulsões de autoconservação ou pulsões do eu seriam não-
libidinais (GARCIA-ROZA, 2004a, p. 157, 158). 

 

A certa altura, contudo, Freud passa a ter novo entendimento com relação as 

suas concepções iniciais e introduz uma nova forma de encarar o assunto: 

No entanto, a partir de 1914, descobre que o eu é também objeto de 
investimento libidinal, o que tornava frágil a distinção estabelecida 
anteriormente. Além disso, se as pulsões de autoconservação visam à 
conservação do indivíduo, elas correm o risco de serem identificadas 
ao instinto, perdendo sua característica de pulsão, ameaçando desta 
forma o dualismo pulsional tão enfaticamente defendido (GARCIA-
ROZA, 2004a, p. 158). 
 
 

E, em continuidade as suas considerações, aborda o mesmo autor, por fim, a 

nova proposição freudiana relativamente às pulsões: 

Apesar de frágil, esse primeiro dualismo pulsional é mantido até 1920 
quando, em Além do princípio do prazer, Freud propõe o novo 
dualismo pulsional: pulsões de vida (que passam a englobar as 
pulsões sexuais e as de autoconservação) e as pulsões de morte 
(GARCIA-ROZA, 2004a, p. 157, 158). 

 

A exposição de Freud sobre o tema aparece de modo sintetizado em uma 

extensa nota de Além do princípio do prazer da qual se pode extrair o seguinte trecho:  

Segundo nossa especulação, esse Eros atua desde o começo da vida 
e surge como “pulsão de vida”, oposta à “pulsão de morte”, que se 
originou pela animação do inorgânico. Ela tenta solucionar o enigma da 
vida mediante a suposição dessas duas pulsões, que lutam entre si 
desde os primórdios (FREUD, 1920, p. 235n). 
 

Roudinesco e Plon (1998) trazem algumas observações importantes sob o 

ponto de vista do pano de fundo que teria levado Freud à concepção do conceito de 
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pulsão de morte. Por se ver “insatisfeito, sem dúvida, com as reformulações 

introduzidas em sua teoria das pulsões em 1914, ele se viu obrigado a ler, sem prazer, 

a obra de Schopenhauer (1788-1860), e a se alimentar do tema da morte.” Estaria ele 

supostamente também sofrendo a influência de alguns falecimentos, notadamente de 

sua filha Sophie Halberstadt (p. 485).  

Laplanche e Pontalis (1992), por sua vez, acrescentam que essa nova 

exposição ocorreu “num registro francamente especulativo” mas, que, a partir desse 

texto, Freud teria procurado “reconhecer seus efeitos na experiência.” (p. 398). E, 

acrescem, “o que Freud procura explicitamente destacar pela expressão ‘pulsão de 

morte’ é o que há de mais fundamental na noção de pulsão, o retorno a um estado 

anterior e, em última análise, o retorno ao repouso absoluto do anorgânico.” (p. 412). 

Pelas palavras do próprio Freud temos:  

Se é lícito aceitarmos, como experiência que não tem exceção, que 
todo ser vivo morre por razões internas, retorna ao estado inorgânico, 
então só podemos dizer que o objetivo da vida é a morte, e, 
retrospectivamente, que o inanimado existia antes que o vivente 
(FREUD, 1920, p. 204). 

 

Laplanche e Pontalis (1992) também afirmarão que a pulsão de morte “é 

constantemente reafirmada até o fim de sua obra [mas] não conseguiu impor-se aos 

discípulos e à posteridade de Freud da mesma maneira que a maioria de suas criações 

conceituais; continua a ser uma de suas noções mais controvertidas.” No entanto, 

considera-as como “as pulsões por excelência, na medida em que nelas se realiza de 

forma eminente o caráter repetitivo da pulsão (...) apesar das dificuldades em 

fundamentá-la na experiência concreta.” (p. 407- 409). 

É também de relevância considerar, de volta à argumentação de Garcia-Roza 
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(2004a), que se até esse momento, no campo psicanalítico tudo se dava de maneira 

ordenada, se os acontecimentos se subordinavam “a séries causais plenamente 

determinadas (...) com a introdução do conceito de pulsão de morte, tudo se modifica, e 

o campo psicanalítico, até então todo ocupado pela ordem, dá lugar ao caos, ao acaso, 

transformando por consequência a própria prática psicanalítica.” (p. 158). 

Green (1988), por sua vez, diz que “em suma, todos os elementos 

constitutivos das teorias anteriores das pulsões nada mais são do que subconjuntos 

reunidos por uma função idêntica: a defesa e a idealização da vida por Eros contra os 

efeitos devastadores das pulsões de morte.” Esse autor comenta também que foi 

preciso ter “audácia para propor aos psicanalistas, ainda embriagados por um ambiente 

de conquista, que aceitassem reconhecer este implacável exército de sombras – as 

potências de morte – que solapavam suas tentativas terapêuticas.” (p. 11). 

Feita esta breve alusão a alguns dos aspectos desta nova forma de Freud 

entender as pulsões, será de interesse, então, observar se em suas abordagens 

relativas ao narcisismo na segunda tópica ocorrem alterações de relevância em sua 

dinâmica.   

Primeiramente, merece consideração o comentário de Freud, também em 

Além do princípio do prazer, quanto à incerteza sentida frente às novas especulações 

relativas à teoria das pulsões em contraste com a certeza mantida diante da noção de 

sexualidade e da hipótese do narcisismo: “Não discuto que o terceiro passo na teoria 

das pulsões, que aqui empreendo, não pode reivindicar a mesma certeza dos dois 

anteriores: a extensão do conceito de sexualidade e a tese do narcisismo.” (p. 232, 

233). Ou seja, é possível depreender desta observação que apesar das novas 
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concepções associadas às pulsões, o conceito de narcisismo se mantinha a essa altura 

firme, pelo menos no que tange a seus pressupostos primordiais. 

Partindo-se dessa premissa, percebem-se em Psicologia de grupo e a análise 

do ego (1921) também algumas alusões ao tema do narcisismo. E, ao ser tomada a 

exposição de Laplanche e Pontalis (1992) em que se trata de uma das passagens 

relacionada a essa obra, o leitor acaba por se deparar com o argumento de que a 

segunda teoria do aparelho psíquico irá opor “de forma global um estado narcísico 

primitivo (anobjetal) e relações com o objeto”. Denominado também de ‘narcisismo 

primário’, este estado se caracterizaria pela “total ausência de relações com o meio [...] 

e teria o seu protótipo na vida intra-uterina, da qual o sono representaria uma 

reprodução mais ou menos perfeita” (p. 288).  O texto de Freud diz: 

Assim, com o nascimento, demos o primeiro passo de um narcisismo 
absolutamente auto-suficiente para a percepção de um mundo externo 
cambiante e para os primórdios da descoberta dos objetos. A isso está 
associado o fato de não podermos suportar o novo estado de coisas 
por muito tempo, de periodicamente dele revertermos, no sono, à 
nossa anterior condição de ausência de estimulação e fuga de objetos 
(FREUD, 1921, p. 164, 165). 

 

Green (1988) esclarece que essa proposição decorreria “do princípio de 

inércia, formulado desde o ‘Projeto...’ em posição de referencial principal e que receberá 

ulteriormente o nome de princípio de Nirvana, que tende ao narcisismo primário 

absoluto” (p. 38). 

Laplanche e Pontalis (1992) ressaltam também que esta última formulação do 

narcisismo primário proposta por Freud tem prevalecido contemporaneamente, mas a 

mesma corresponderia a uma limitação do significado do termo para alcance do debate. 

Frisam que tal acepção se constituirá num estado “anobjetal” ou, ao menos, 
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indiferenciado, ou seja, sem uma separação entre o sujeito e o exterior (p. 290). E, para 

melhor clareza dessa alteração, importaria relembrar os comentários desses mesmos 

comentadores, já mencionados no capítulo dedicado ao artigo de 1914, desta vez, 

contudo, optando-se por sua transcrição: 

Se procurarmos concretizar o momento de constituição deste estado 
[de narcisismo primário], já em Freud encontraremos variações. Nos 
textos do período de 1910-15 esta fase é localizada entre a do auto-
erotismo primitivo e a do amor de objeto, e parece contemporânea do 
aparecimento de uma primeira unificação do sujeito, de um ego. Mais 
tarde, com a elaboração da segunda tópica, Freud conota pelo termo 
narcisismo primário um primeiro estado da vida, anterior até mesmo à 
constituição de um ego, e do qual a vida intra-uterina seria um 
arquétipo. A distinção entre auto-erotismo e narcisismo é então 
suprimida. Não é fácil perceber, do ponto de vista tópico, o que é 
investido no narcisismo primário assim entendido (LAPLANCHE e 
PONTALIS, 1992, p. 290). 

 
 

De acordo com a descrição também de Garcia-Roza (2004a), nos textos a 

partir de 1920, essa noção de narcisismo primário se confunde com o autoerotismo. 

Mas aqui, ressalta ele, surge a questão seguinte: para que o termo narcisismo faça jus 

a sua origem, há que se considerar a existência do eu; e na fase do autoerotismo o eu 

ainda não se estabeleceu; donde se deduz que a sobreposição do autoerotismo ao 

narcisismo primário, em última instância, não seria totalmente indicada. Entretanto, 

saber se Freud efetivamente pretende fazer equivaler estes dois elementos em seu 

modelo teórico ou se se constituem etapas distintas na formação da subjetividade é 

questão que permanece ainda hoje envolta em “penumbra teórica” (p. 46, 48).  

Seria de relevância, nesse contexto, considerar o complemento 

argumentativo de Laplanche e Pontalis (1992) quanto a essa concepção do narcisismo 

primário:  

Dois tipos de objeções podem-se opor a essa concepção de 
narcisismo: 
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 No plano da terminologia, essa acepção perde de vista a referência a 
uma imagem de si mesmo, a uma relação especular, que o termo 
narcisismo supõe na sua etimologia. Por isso pensamos que a 
expressão narcisismo primário é inadequada para designar uma fase 
descrita como anobjetal. 
 No plano dos fatos, a existência dessa fase é muito problemática, e 
alguns autores acham que existem desde o início no lactente relações 
de objeto, “um amor de objeto primário”, de forma que a noção de um 
narcisismo primário, entendido como primeira fase anobjetal da vida 
extra-uterina, é rejeitada por eles como mítica. (LAPLANCHE e 
PONTALIS, p. 291).   
 
 

Ou seja, nesse momento o pesquisador terá se defrontado com uma 

alteração de conotação mais significativa relativamente ao conceito de narcisismo no 

modelo psicanalítico. Independentemente de esses aspectos serem vistos ou não como 

envoltos em uma espécie de “penumbra teórica”, como quis expressar Garcia-Roza, o 

que se necessitaria destacar aqui, é essa transformação dada ao conceito a partir da 

segunda tópica.  

Como se viu, essa modificação no modo como Freud encarava o narcisismo 

primário gerou dúvidas e controvérsias de difícil resolução. Permanece-se, pois, na 

“penumbra” em relação a esta questão. Isto no que se refere a Freud, pois como 

ressaltará Green (1988), o inventor da psicanálise “nunca decidirá esta questão” (p. 38).  

Uma outra faceta que pode ser encarada como uma transformação das 

concepções relativas ao narcisismo na visão de Freud, a partir das elaborações da 

segunda tópica, pode ser vista em O ego e o id (1923), no capítulo ‘‘As duas classes de 

pulsões’. Freud faz ali uma menção ao acúmulo de libido no id, libido esta que seria 

investida em objetos externos. Em um momento posterior, o eu fortalecido busca se 

apropriar desta libido impondo-se ao id como objeto amoroso. Esse mecanismo será 

entendido, então, como narcisismo secundário. Freud acentuará que tal noção trará 

uma significativa ampliação na teoria do narcisismo: 
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Isto pareceria implicar uma importante amplificação da teoria do 
narcisismo. Bem no início, toda a libido está acumulada no id, 
enquanto que o ego ainda se acha em processo de formação ou ainda 
é fraco. O id envia parte dessa libido para catexias objetais eróticas; 
em conseqüência, o ego, agora tornado forte, tenta apoderar-se dessa 
libido do objeto e impor-se ao id como objeto amoroso. O narcisismo 
do ego é, assim, um narcisismo secundário, que foi retirado dos 
objetos. (FREUD, 1923, p. 62). 

 

      O que se observa aqui, tendo por respaldo a argumentação de Laplanche e 

Pontalis (1992), é que a antiga concepção da presença do narcisismo concomitante à 

formação do eu não chega a ser abandonada, mas ao invés de aparecer como o 

mecanismo do narcisismo primário, surge agora como o fenômeno do narcisismo 

secundário “subtraído dos objetos.” (p. 288). Os referidos autores, em seguida, chamam 

a atenção para importantes lacunas presentes nessa nova visão: 

 
Esta profunda modificação da concepção de Freud é correlativa da 
noção de id como instância separada e da qual as outras instâncias 
emanam por diferenciação; de uma evolução da noção de ego que 
acentua tanto as identificações das quais ele surgiu quanto a sua 
função adaptadora como aparelho diferenciado; e, finalmente, do 
desaparecimento da distinção entre auto-erotismo e narcisismo. 
Tomada literalmente, essa concepção corre o risco ao mesmo tempo 
de contradizer a experiência - ao afirmar que o recém-nascido não 
teria qualquer abertura para o mundo exterior – e de renovar em 
termos, alias ingênuos, a aporia idealista, agravada aqui por uma 
formulação “biológica”: como passar de uma mônoda fechada em si 
mesma para o reconhecimento progressivo do objeto? (LAPLANCHE e 
PONTALIS, 1992, p. 289). 

  

Este aparece, então, como um dos pontos delicados e controversos na teoria 

reformulada sobre o narcisismo e que gerou, como se vê, certa oposição por parte de 

alguns dos comentadores de Freud. 

Aquilo que se demonstrou nessas passagens, as quais se inserem no 

contexto da segunda tópica, foi o fato de que os esforços de Freud para exposição do 

fenômeno do narcisismo tiveram mesmo seu ápice no artigo Introdução ao narcisismo. 

Depois disso, o conceito passou por transformações cujo peso não atinge importância 
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equivalente a do que se falou sobre ele na primeira tópica. Mesmo que não se adentre 

em tais pormenores neste estudo, vale ressaltar que o narcisismo é também 

mencionado na segunda tópica quando da abordagem de outras temáticas, mas sem 

desenvolvimentos mais significativos.  

Green (1988) comentará essa perda de enfoque que caracterizou o 

narcisismo na segunda tópica afirmando que em seu lugar quem veio assumir destaque 

foi a pulsão de morte. E, continua, essa nova visão proposta nesse período poderia 

levar a “uma retomada dos problemas colocados pelo narcisismo vistas sob o ângulo da 

segunda tópica e da última teoria das pulsões, num esforço de integração das 

aquisições do passado e das descobertas do presente. Isto não ocorreu.” (p. 12).  

 Mais à frente, na mesma obra, Green continua suas considerações 

reafirmando seu estranhamento diante do fato de Freud não ter tomado o cuidado de 

dar rumo mais preciso no contexto da segunda tópica a um conceito considerado de 

tanta importância para a psicanálise: 

Quaisquer que sejam as razões invocadas para o desinteresse ulterior 
de Freud com respeito ao narcisismo – a polêmica com Jung – é, ainda 
assim, espantoso que o inventor desse conceito nem mesmo tenha 
julgado útil explicar como se deveria reconsiderar o que havia escrito 
outrora de maneira tão convincente, inserindo-o num outro conjunto 
teórico [...] Isto é ainda mais surpreendente pelo fato de que o Eu viria 
a adquirir uma maior importância a partir da instauração desta segunda 
tópica. Havia, portanto, mais de um motivo para que os leitores de 
Freud, os psicanalistas em primeiro lugar, esperassem uma 
reavaliação do narcisismo que nunca ocorreu (GREEN, 1988, p. 88). 

 

Em outra passagem, no entanto, Green repete essa abordagem relacionada à 

pendência deixada por Freud por não ter atualizado as questões que envolviam o 

narcisismo na segunda tópica, mas com uma explícita reafirmação da importância de 

Introdução ao narcisismo: 
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É certo que Freud não se dedicou muito ao estudo do narcisismo, e 
sobretudo ao seu futuro na teoria, quando renunciou às suas teses 
anteriores sobre a oposição entre libido do Eu e libido de objeto em 
favor do conflito fundamental entre Eros e as pulsões de destruição, ou 
ainda entre as pulsões de vida e as pulsões de morte. “Introdução ao 
narcisismo” (1914) permanece sendo, no entanto, um dos mais fortes 
textos de Freud. (GREEN, 1988, p. 88). 

 

Diante desse quadro, Green (1988), reconhecendo o narcisismo ainda “com 

seu direito de existência como conceito com plenos direitos” (p. 15), propõe uma 

empreitada para o preenchimento da lacuna deixada por Freud: “Há, portanto, uma 

articulação necessária a ser encontrada entre o narcisismo e a pulsão de morte, da qual 

Freud não se ocupou e que ele nos deixou para descobrir.” (p. 12). E ele toma para si 

essa tarefa apontando para algumas direções.  

Ainda no início de suas ponderações em direção a uma proposta de 

articulação entre o narcisismo e a última teoria das pulsões, Green (1988) se pergunta 

sobre o que é o desejo e propõe que seja visto como “o movimento pelo qual o sujeito é 

descentrado”, isto é, “que a busca do objeto da satisfação, do objeto da falta, faz o 

sujeito viver a experiência de que seu centro não está mais nele mesmo, que está fora 

de si num objeto do qual está separado, ao qual tenta se reunir para reconstituir seu 

centro”. Esta reconstituição se daria “por meio da unidade – identidade reencontrada – 

no bem estar constitutivo à experiência de satisfação”. Desse modo, o desejo é “o que 

induz a consciência da separação...” (p. 21).  

 
A separação se relaciona com a falta de plenitude a qual também se 

acompanha das frustrações associadas a necessidades não satisfeitas. Assim, Green 

(1988) dá prosseguimento aos seus argumentos dizendo que diante das falhas do  
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objeto em prover as necessidades da criança, seria produzido, então, um “efeito de 

neutralização do objeto” o qual desaguaria naquilo que entendeu propício denominar de 

“narcisismo positivo”  (p. 22, 23). Esta “narcisização” seria tanto mais forte quanto a 

decepção imposta pelo objeto investido (p. 153). No entanto, esta independência 

adquirida do eu em relação ao objeto seria “preciosa, mas precária”. Isto porque o eu 

“não pode nunca substituir totalmente o objeto”. (p. 23). 

 
Diante das eventuais lacunas e frustrações que esses processos seriam 

capazes de desencadear, uma saída visualizada por Green seria “a busca ativa não da 

unidade, mas do nada, isto é, de uma redução das tensões ao nível zero...” (p. 23).  

 
O narcisismo oferece, portanto, a ocasião para uma mimese do desejo 
através da solução que permite evitar que o descentramento obrigue a 
investir o objeto detentor das condições de acesso ao centro. O Eu 
adquiriu uma certa independência transferindo o desejo do Outro para 
o desejo do Um [...] Aqui a procura do centro é abandonada, por 
supressão deste. O centro como objetivo de plenitude, tornou-se 
centro vazio, ausência de centro. A procura da satisfação segue então 
fora de qualquer satisfação – como se esta tivesse realmente ocorrido 
– como se tivesse encontrado seu bem no abandono de toda busca de 
satisfação (GREEN, 1988, p. 23). 

 

Não será, portanto, o desprazer que substituirá o prazer, mas o Neutro, afirma 

Green (1988). Pensa ele aqui no “ascetismo”, em uma “anorexia de viver”, sendo este 

“o verdadeiro sentido de ‘Além do princípio do prazer’”. E, continua, “a metáfora do 

retorno à matéria inanimada é mais forte do que se pensa, pois esta petrificação do Eu 

visa a anestesia e a inércia na morte psíquica”. A esse processo Green denominará, 

então, de “narcisismo de morte” (p. 24). 

 

Green (1988) usará também a terminologia narcisismo negativo para designar 

mecanismos semelhantes aos acima descritos nos quais o eu “dirige-se à inexistência,  
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à anestesia, ao vazio, ao branco (do inglês blank, que se traduz pela categoria do 

neutro)” (p. 41), num anseio ardente pelo retorno “ao estado quiescente” (p. 236). O 

narcisismo negativo seria, pois, a “valorização, não da satisfação, não da frustração, 

(...) mas da privação” (p. 212, 213). E conclui:  

 
[...] o narcisismo negativo, sob o domínio do princípio de Nirvana, 
representante das pulsões de morte, tende para a redução do nível 
Zero de toda libido, aspirando à morte psíquica. É o que me parece 
lógico inferir daquilo que se torna narcisismo depois da última teoria 
das pulsões. (GREEN, 1988, p. 300). 

 

E onde Green se atrela para urdir toda esta teorização? O que Freud tem a 

lhe dar por base? Talvez um pequeno fragmento de Alem do princípio do prazer possa, 

de forma bem sintetizada, sinalizar em uma direção:  

O fato de havermos reconhecido como tendência dominante da vida 
psíquica, talvez da própria vida dos nervos, o esforço de diminuir, 
manter constante, abolir a tensão interna dos estímulos (o princípio do 
Nirvana de Barbara Low), tal como se exprime no princípio do prazer – 
é um dos nossos mais fortes motivos para crer na existência de 
pulsões de morte (FREUD, 1920, p. 228). 

 

Percebeu-se aqui, portanto, que autores de relevância para a psicanálise 

tiveram enfoques visivelmente diferentes no que se refere ao narcisismo na segunda 

tópica: enquanto um posicionamento se restringiu à crítica e ao questionamento das 

inovações propostas por Freud, principalmente aquelas surgidas após 1923, as quais 

se relacionavam intimamente com as teorizações envolvendo o id e o eu (Laplanche e 

Pontalis), o outro se propôs a refletir sobre as possibilidades de articulação entre alguns 

pontos de relevância da teoria do narcisismo com as novas proposições relativas às 

pulsões (Green). 
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Assim, este parece ser um ponto em que este estudo pode ser concluído, de 

tal forma a restar sobre ele a necessidade de suas considerações finais. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou averiguar certas transformações ocorridas nas 

elaborações teóricas de Freud concernentes ao narcisismo. Deteve-se também sobre 

alguns aspectos relacionados aos modos como a dinâmica das pulsões se articularam 

com o narcisismo, principalmente quando este conceito foi apresentado na sua forma 

mais aprofundada, ampla e desenvolvida no artigo Introdução ao narcisismo. Observou-

se que, de alguma maneira, ao ser proposto desse modo mais pleno, o conceito de 

narcisismo também trouxe consigo uma importante remodelação na teoria das pulsões, 

com eventuais consequências, inclusive, para a noção de conflito psíquico. E esta 

pesquisa procurou considerar também as eventuais alterações pelas quais o conceito 

de narcisismo passou por conta das proposições trazidas pela segunda tópica. 

Desse modo, buscou-se verificar, primeiramente, de onde Freud poderia ter 

tomado de empréstimo não apenas o termo “narcisismo”, mas também as noções 

iniciais a respeito do tema, considerando-se esses aspectos articulados com seu 

próprio trabalho e pesquisa analíticos. 

Observou-se Freud haver ressaltado o narcisismo, em suas primeiras 

considerações, como fenômeno associado à escolha de objetos por meio dos 

mecanismos de fixação e identificação, os quais se associavam de modo importante à 

traços homossexuais.  

Considerou-se também a fase em que o narcisismo foi encarado como 

estágio situado entre o autoerotismo e o amor de objeto. Esse foi percebido como um 
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momento coincidente com a unificação das pulsões sexuais que antes atuavam de 

forma fragmentada por meio do autoerotismo.  

E, de passagem, observou-se também o fato de Freud relacionar o 

narcisismo a questões clínicas como as que envolviam, por exemplo, a paranoia. Além 

do mais, estendeu o assunto para lançar alguma luz sobre fenômenos relacionados a 

outras áreas das ciências humanas, como a antropologia.  

Foi também objeto de destaque deste trabalho o fato de que a partir do artigo 

Introdução ao narcisismo, o conceito em questão ganhou seus contornos mais 

representativos, sofisticou-se e passou a abranger uma série de outros elementos. 

Nesse sentido, Freud acabou por entender o narcisismo como se confundindo com a 

própria constituição do eu; em tal momento o narcisismo passa a se caracterizar como 

elemento preponderante na composição da subjetividade do indivíduo.  

Na Introdução ao narcisismo se concebeu, igualmente, uma nova forma de 

encarar a teoria das pulsões e suas energias (‘interesse’ e libido). Nesse momento o 

narcisismo passou a não se constituir mais como uma fase evolutiva, mas como o 

resultado de uma dinâmica energética que envolvia investimentos em objetos externos 

ou no próprio eu.  

O narcisismo acabou, também, por ser descrito ao lado das noções de 

escolha de objeto narcísica a qual se contrasta com a escolha de objeto por apoio. Além 

disso, o conceito se desmembrou em narcisismo primário e narcisismo secundário, os 

quais, depois de suas definições iniciais, passaram por algumas transformações nas 

novas proposições presentes na segunda tópica. E, o narcisismo associou-se, 
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igualmente, às concepções de eu ideal e de ideal do eu, mecanismos relativos a, 

respectivamente, um ideal narcísico de onipotência e um referencial para apreciação 

das ações individuais. 

Também, em determinado momento deste estudo (que, como visto, teve 

como uma de suas importantes vertentes a busca do entendimento de alguns ângulos 

relacionados à dinâmica das pulsões), surgiram questões que mereceram investigação, 

tendo em vista suas implicações para o modelo psicanalítico adotado na época da 

publicação de Introdução ao narcisismo. Examinou-se, assim, o posicionamento de 

Jean Laplanche e outros com respeito a Freud ter entendido as pulsões do eu como 

sexuais apenas a partir de 1920.  

Como se viu, essa discussão apresentava em seu cerne a distinção entre a 

perspectiva vivenciada por Jones e seus contemporâneos de um lado, e, de outro, a 

visão dos mencionados comentadores, sendo que os primeiros se viram perturbados 

pela fragilização da noção de conflito que se estabelecia entre as pulsões do eu e as 

pulsões sexuais, enquanto que a visão dos segundos, desde que Freud, para eles, não 

teria sexualizado as pulsões do eu no artigo de 1914, poderia implicar em que esta 

vulnerabilidade do conflito não se deu.  

Conforme se percebeu, ao fim, as descrições de Laplanche, Pontalis e 

Garcia-Roza sobre o ponto de vista de Freud não puderam se sustentar, se for tomado 

como base aquilo que pode se depreender do sentido mais imediato do texto de Freud. 

O que se observou no seio desta discussão foi que a implicação direta de se adotar 

uma destas posições (a descrita por Jones) é que um dos pilares da psicanálise poderia 

ser abalado de forma significativa: aquele que envolve a noção de conflito psíquico. E 
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isto porque se Freud passava a sexualizar a pulsão do eu, a anterior nitidez envolvendo 

a oposição entre as pulsões se turvava; as bases que as pulsões forneciam ao conflito 

psíquico se estremeciam. 

Foi também no interior desta exposição que se destacou o fato de Freud não 

ter abandonado, desde a introdução da segunda tópica, até suas obras derradeiras, 

nem a noção de narcisismo e nem a de pulsões sexuais e pulsões do eu (e nem 

tampouco a ideia do conflito que se travava entre essas duas instâncias), mesmo que 

estas atuassem agora sob Eros. Não se deixou de considerar também que mesmo no 

momento em que Freud institui sua terceira proposição sobre as pulsões, manteve-se a 

contraposição entre pulsões sexuais e pulsões do eu como elemento determinante para 

o surgimento das psiconeuroses. 

Além disso, neste estudo foi exposto o questionamento seguinte: Freud teria 

entendido as pulsões do eu possuindo como energia, antes de 1914, o ‘interesse’; no 

entanto, em Introdução ao narcisismo, o eu teria sido visto como recebendo 

investimentos sexuais da libido narcísica. Dessa maneira, as pulsões do eu passaram a 

ter como energia também a libido (do eu). Mas, nas Conferências de 1916-17, Freud 

teria exposto sua teoria das pulsões nos termos de sua visão anterior ao texto de 1914 

(as pulsões de autopreservação possuindo como energia apenas o ‘interesse’). 

Questionou-se, principalmente, (não de forma original, mas considerando-se o 

levantamento do fato por Strachey, e depois por Garcia-Roza) se esses fatores teriam 

se constituído em reais alterações, um retorno à concepções anteriores.  

Este trabalho sugeriu que a avaliação do contexto das Obras completas não 

permitiria a aceitação de que Freud teria retornado a uma visão anterior a 1914 nas 
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Conferências; antes, reafirmou a alteração e os acréscimos propostos em Introdução ao 

narcisismo através de exposições nos artigos subsequentes a esse.  

O que possivelmente se deu nesta rápida passagem de 1916-17, propôs-se, 

foi que a intenção do texto (com a destacada função de divulgação da psicanálise para 

o grande público) levou Freud a dar um tratamento mais simplificado ao tema das 

pulsões, provavelmente para não introduzir elementos um tanto mais complexos (uma 

discussão sobre libido do eu, libido de objeto, pulsão do eu, pulsão sexual, escolha de 

objeto anaclítica ou narcísica) naquele momento. Possivelmente, tal discussão não 

tenha lhe parecido prioritária para o objetivo a que se destinavam as Conferências. 

Por último, este trabalho procurou ainda avaliar quais teriam sido os rumos 

dados ao tema do narcisismo e suas eventuais articulações com as pulsões a partir das 

elaborações da segunda tópica. Foram encontradas transformações com certo peso 

relacionadas ao tema, aquelas feitas por Freud na concepção do narcisismo primário, 

encarado após 1920 como uma fase mais primeva e anobjetal, e do narcisismo 

secundário, agora tido como correspondente à antiga concepção do narcisismo primário 

(concomitante à formação do eu).  

Verificou-se também o importante esforço de André Green na busca de uma 

articulação envolvendo o legado da teoria do narcisismo proveniente da primeira tópica 

com a última das concepções de Freud relativa às pulsões. 

O conceito de narcisismo teve, assim, uma importante trajetória nas 

formulações teóricas de Freud e, como se viu, sua inextricabilidade com a dinâmica das 

pulsões também deu margem a alguns desenvolvimentos marcantes no modelo 
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psicanalítico, mesmo que provisórios. 

Assim, ao ser considerada a abrangência de tudo o que a ideia de narcisismo 

pode envolver, destaca-se a propriedade das ponderações de Green (1988) ao afirmar 

que “tentar reunir numa interpretação sintética o conjunto das figuras ou dos estados 

descritos por Freud sob a denominação de narcisismo, não é uma tarefa 

necessariamente realizável. As contradições que percebemos deixam o narcisismo em 

aberto.” (p. 89).  

Talvez seja viável, assim, que os elementos aqui colhidos sirvam de base 

para pesquisa posterior, possivelmente um estudo que articule toda esta conceituação 

com as manifestações e vivências do homem contemporâneo. 
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ANEXO A – O MITO DE NARCISO EM UMA ANTIGA VERSÃO 
 
 

            El personaje trágico por excelencia de la mitología griega -Narciso, el ídolo más 

joven y vanidoso de la Antigüedad- no se apagó poco a poco y murió lentamente a 

causa de la frustración sexual, sino que se desmoronó en un charco de sangre tras su 

suicidio, según ha establecido un nuevo descubrimiento. 

 

           Se ha encontrado un antiguo relato, desconocido hasta ahora, de los últimos 

momentos de Narciso conocidos. Se conservaba entre los manuscritos originales del 

antiguo mundo clásico pertenecientes a la Universidad de Oxford. Se cree que esta 

versión -es un poema- data de mediados del siglo I a.C. y difiere del relato del famoso 

poeta romano Ovidio, que fue escrito cerca de medio siglo más tarde, aunque el mito en 

sí mismo es mucho más antiguo. 

 

           Hasta ahora, los académicos no sabían si Ovidio simplemente volvió a contar 

con sus propias palabras una versión del antiguo mito o si había cambiado 

sustancialmente la historia. Pero ahora, el hallazgo del nuevo papiro hace pensar -

cuando se compara con una versión en prosa ligeramente posterior- que Ovidio alteró 

de forma sustancial el relato y lo edulcoró en una versión aséptica, romántica y 

heterosexual. 

 

Ovidio edulcoró el mito 

 

          «A raíz de este descubrimiento, parece cada vez más claro que Ovidio alteró el 

mito de Narciso para aumentar su atractivo. La historia ha acabado por influir en 
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muchos aspectos distintos de la cultura humana, desde el arte y la literatura a la 

psicología freudiana», afirmó el especialista de Oxford que descubrió el poema, el 

doctor Benjamin Henry, de la Facultad de Estudios Clásicos de la Universidad de 

Oxford. Narciso era tan increíblemente atractivo que grandes cantidades de hombres 

(no de mujeres, según el poema recién descubierto) se enamoraron desesperadamente 

de él (en su versión beocia de él se enamora un joven, Aminias). Sin embargo, era tan 

egocéntrico y pagado de sí mismo que los rechazó a todos, dejando tras de sí una 

trágica estela de aspirantes a su amor con el corazón destrozado. 

 

           Finalmente, uno de los pretendientes rechazados convenció a uno de los dioses 

(Némesis, castigador de los amantes sin corazón, en la versión de Ovidio, y Eros, dios 

del amor, en la versión en prosa) para que castigase a Narciso. El bello y egocéntrico 

galán fue condenado a un destino que resultó ser peor que la muerte. Cuando más se 

miraba, más desesperadamente se enamoraba de sí mismo. Lo trágico es que no podía 

hacer gran cosa con un simple reflejo. Según Ovidio, Narciso -paralizado por su triste e 

irresoluble problema- se consumió poco a poco y murió, convirtiéndose en la primera 

flor de narciso. Sin embargo, la versión hallada recientemente tiene un final 

considerablemente menos sereno y, a todas luces, más doloroso. 

 

           El papiro descubierto muestra cómo Narciso, mortalmente frustrado por su 

penosa situación, acabó por suicidarse (presumiblemente con una daga o una espada) 

y murió en un charco de sangre del que creció la célebre flor. 

 

           El fragmento de papiro es uno de las decenas de miles que se hallaron a finales 
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del siglo XIX y comienzos del XX en antiguos basureros de Oxirrinco, en Egipto. Estos 

basureros, ahora completamente excavados, son la mayor fuente arqueológica de 

textos literarios de la Antigüedad, ya que de ellos proviene el 70 por ciento de los 

papiros literarios conocidos. Muchos de ellos se conservan en Oxford, pero la mayoría 

no han sido aún completamente transcritos y traducidos. 

 

Partenio de Nicea 

 

           El texto sobre Narciso salió a la luz cuando se estaba analizando uno de estos 

manuscritos que quedaban aún sin transcribir. El descubridor, el doctor Benjamin Henry, 

piensa que es posible que su autor fuera un griego llamado Partenio de Nicea, 

procedente de la actual Turquía occidental. Parece ser que Partenio nació entre el año 

100 y el 90 a. C. Fue hecho prisionero por los romanos durante una guerra en Anatolia, 

aproximadamente en el 73 a. C., y acabó en Italia donde, al parecer, se convirtió en el 

tutor del poeta romano Virgilio. 

 

           Aunque Narciso fue un personaje puramente mitológico, es uno de los que ha 

tenido una influencia considerable en la cultura de la humanidad, desde el arte y la 

literatura (Shakespeare, Milton, Poussin, Rousseau y Goethe) a la moral, las 

costumbres, la psicología freudiana e incluso la religión. 

 

           Se piensa que, en el ambiente sexual un tanto liberal de la antigua Grecia, se 

elaboró esta historia como una fábula para advertir lo que podía sucederles a los 

jóvenes hermosos que rechazaran las insinuaciones de sus mayores. Las relaciones 



 

 
100 

 

entre adultos y efebos eran la base de la «paideia» griega. El contenido del papiro 

recién descubierto será publicado por la Sociedad de Exploración de Egipto. 
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ANEXO B – ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DE TRIEB POR FREUD 

 
    Ao tratar do conceito de pulsão8 no modelo psicanalítico, Garcia-Roza (2004a)9 

o realça como talvez o “conceito mais original de Freud (...)” e, menciona opinião do 

próprio Freud, na qual destaca o conceito de pulsão “como um dos conceitos 

fundamentais (Grundbegriffe), da psicanálise” (p. 79-80). 

     Garcia-Roza (2004a) relata que o termo pulsão (Trieb no original) se dá nos 

escritos de Freud ainda nos anos 1890. Antes disso, em 1889, utiliza a expressão em 

uma resenha feita para um livro de Forel. É visto também na correspondência trocada 

com Wilhelm Fliess; no Projeto (1895), e nos Estudos sobre a histeria (1893 – 1895), 

sendo que neste último caso, Breuer, co-autor da obra, também fez uso da expressão. 

Em 1898, aparece em A sexualidade na etiologia das neuroses e ainda no capítulo 

sexto de A interpretação dos sonhos, de 1900. O comentador ressalta serem todos 

estes empregos ainda tímidos, Freud se utilizando da palavra “em nível puramente 

terminológico e não conceitual” (p. 79). 

      Segundo esclarecem Roudinesco e Plon (1998), o termo ‘pulsão’ teria 

surgido na França, em 1625, derivado do latim pulsio, para designar o ato de 

                                                 
8  Alguns aspectos relacionados ao conceito de pulsão, mesmo que julgados importantes, não serão 

aqui pormenorizados por se entender que levariam este trabalho para rumos que ele não visa. Seria 
suficiente, portanto, mencioná-los: trata-se da pressão, da fonte, do objeto e da meta.  

 Além disso, o conceito de pulsão parcial merece ser aqui também mencionado como fator de 
relevância, como elemento indispensável no caso do estudo mais específico das pulsões, mas, os 
mesmos limites deste trabalho não comportarão o adentrar-se explicitamente no tema. Como alusão a 
este conceito, no entanto, caberiam os comentários de Laplanche e Pontalis (1992) ao descreverem 
que “a pulsão sexual no seu conjunto pode ser analisada num certo número de pulsões parciais: a 
maioria delas podem ser facilmente ligadas a uma zona erógena determinada (...). 

 “Podemos observar o funcionamento das pulsões parciais na criança em atividades sexuais 
parcelares (...) e, no adulto, sob a forma de prazeres preliminares ao ato sexual e nas perversões (...). 

 “Na primeira edição de Três ensaios, Freud admite que a sexualidade só encontra a sua organização 
no momento da puberdade, o que acarreta, como consequência que o conjunto da atividade sexual 
infantil seja definido pelo funcionamento inorganizado das pulsões parciais” (p. 402). 

9  A exposição que segue se baseará acentuadamente na explanação deste autor, mais 
especificamente no capítulo sobre as pulsões de sua Introdução à metapsicologia freudiana (2004a, p. 79-
131). 
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impulsionar.  Além disso, estes autores tratam dos motivos que levaram a escolha 

desse termo para a tradução do original Trieb. 

A escolha da palavra pulsão para traduzir o alemão Trieb correspondeu 
à preocupação de evitar qualquer confusão com instinto e tendência. 
Essa opção correspondia à de Sigmund Freud, que, querendo marcar 
a especificidade do psiquismo humano, preservou o termo Trieb, 
reservando o termo Instinkt para qualificar os comportamentos animais. 
Em alemão como em francês ou português, os termos Trieb e pulsão 
remetem, por sua etimologia, à idéia de um impulso, 
independentemente de sua orientação e seu objetivo. Quanto à 
tradução inglesa, parece que foi a fidelidade à idéia freudiana de uma 
articulação da psicanálise com a biologia que norteou a escolha que 
James Strachey fez da palavra instinct, em lugar de drive 
(ROUDINESCO e PLON 1998, p. 629).   

  

Garcia-Roza (2004a), na mesma obra que se tem aqui seguido, aproveita 

também para mencionar a controvérsia existente a respeito do uso do termo ‘instinto’ 

para a tradução do alemão Trieb. Informa ele que, apesar de Trieb aparecer algumas 

centenas de vezes na obra freudiana, em nenhum momento é utilizado como sinônimo 

de Instinkt (instinto). Instinkt, aliás, apareceria muito pouco nos escritos de Freud: cerca 

de quatro vezes em um sentido mais genérico e mais seis vezes para indicar 

especificamente o instinto animal (p. 80).10   

Hanns (1996), no Dicionário comentado do alemão de Freud, acrescenta que 

“a tradução de Trieb é uma das mais polêmicas, devido à extensa gama de significados 

e conotações do termo em alemão, bem como devido a peculiaridades no emprego 

freudiano do termo.”11  Curiosamente, apesar da polêmica em torno da tradução de 

                                                 
10  É importante remeter o leitor a uma nota da Introdução à metapsicologia freudiana (Garcia-Roza, 

2004a, p. 80) em que o autor indica, para esclarecimentos concernentes ao uso que James Strachey 
fez do inglês instinct e a manutenção da forma ‘instinto’ na versão brasileira, as obras seguintes: 
Garcia-Roza L. A., O mal radical em Freud, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1990, p. 9-10; e Garcia-Roza 
L. A., Acaso e repetição em psicanálise, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1986, p. 12-13. 

 Na Edição Eletrônica das Obras Completas, no que equivaleria ao seu primeiro volume, nas ‘Notas 
sobre alguns termos técnicos cuja tradução requer explicação’, encontra-se a justificativa de Strachey 
relativa a sua escolha do termo ‘instinct’ para a tradução de ‘Trieb’. 

11  Ao tratar de certas peculiaridades associadas ao termo Trieb, Hanns remete o leitor para A questão 
da análise leiga (1926), onde Freud “menciona que Trieb é uma palavra pela qual muitas línguas 
modernas invejam o alemão” (Hanns, 1996, p. 338).  
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Trieb por ‘instinto’, Hanns esclarece que no alemão o termo poderia ser legitimamente 

empregado na acepção de ‘instinto’ como uma sequência de ações estereotipadas, 

como uma “força inata de origem biológica dirigida a certas finalidades” (p. 339-40).12  

 Hanns (1996) ainda informa que a palavra alemã Trieb é um termo antigo, 

utilizado há séculos na linguagem corrente, assim como na linguagem comercial, 

religiosa, científica e filosófica. Este uso diversificado facilitou a ampliação da gama de 

significados do termo, todos eles, entretanto, relacionados ao sentido de algo que 

“propulsiona”, “aguilhoa”, “toca para a frente”, “não deixa parar”, “empurra”, “coloca em 

movimento”. E, acrescenta, Trieb “evoca a idéia de força poderosa e irresistível que 

impele.” Existe como um “impulso para respirar”, sendo “a base do próprio querer”. 

Assim, gera a necessidade, a ânsia, a vontade, o querer, o desejo em forma de 

estímulos ininterruptos, “algo indeterminado, poderoso, anterior ao instinto, algo que 

vem de alhures (impessoal, atemporal) e que coloca o indivíduo em movimento” (p. 

                                                 
12  Hanns (1996) especifica que “na filosofia e na psicologia do século XVIII, [Trieb] tem o sentido de 

instinct e designa as moções (Regungen) primitivas e naturais. Também é empregado em composição 
com outros termos para nomear instintos específicos (...)” (p. 341). 

 O mesmo autor chega a indicar que Freud mesmo utiliza, em ao menos uma passagem, Trieb (pulsão) 
como sinônimo de Instinkt (instinto) quando menciona que “Trotter põe na relação de instintos (Triebe) 
ou instintos (Instinkte) que considera primários, os de autopreservação, nutrição, sexo e gregário 
(Selbstbehauptungs-Ernährungs-Geschlechts-und Herdentrieb).” Psicologia de Grupo e a Análise do 
Ego (1921) [ESB 18, 150]. Hanns, como indicado, se utiliza da ‘Edição Standard Brasileira’ como 
tradução nesta passagem e complementa: “aqui o próprio Freud, tratando de seres humanos e não de 
comportamentos animais estereotipados, faz Trieb equivaler a Instinkt” (p. 349). 

 Todavia, em consulta a ‘Edição Eletrônica Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud’ tal 
passagem não se encontra nos termos expostos por Hanns, mas como segue: “Trotter põe na relação 
de instintos que considera primários os de autopreservação, nutrição, sexo e gregário.” Na versão de 
Ballesteros y de Torres temos: “Trotter considera como primarios los instintos de conservación y 
nutrición, el instinto sexual y el gregario [Trotter considera como primários os instintos de conservação 
e nutrição, o instinto sexual e o gregário] (vol. 1, p. 1166). 

 Já no original alemão verifica-se a correção do argumento de Hanns, quando se lê: “Trotter gibt als die 
reihe der von ihm als primar angenommenen triebe (oder instinkte) den selbstbehauptungs, 
ernährungs, geshlechts und herdentrieb.” (Gesammelte Werke, vol. 13, p. 131). 

 De fato o original coloca Triebe (pulsões) como sinônimo de Instinkte (instintos), o que não se verificou 
na tradução usada correntemente neste trabalho. Mas Freud, ao fazer este uso, trata de uma 
referência àquilo que concebe Trotter a não a algo que ele, Freud, defenda, construa como teoria, ou 
entenda como adequado para referência em seu modelo teórico.  
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339-40, 350).13 

      Sobre a discussão dos significados atribuídos ao termo e às traduções de 

Trieb, Jorge, em Fundamentos da Psicanálise de Freud a Lacan (2005), salienta ter a 

intervenção de Lacan no campo teórico psicanalítico fazer-se sentir, “talvez mais do que 

nunca”, no que diz respeito ao conceito de pulsão. Com ele “pela primeira vez foi 

resgatada a diferença conceitual entre pulsão  e instinto , que Freud é levado a 

estabelecer de saída, introduzindo o conceito de pulsão para tratar especificamente da 

sexualidade humana.” Jorge cita Lacan (“Posição do inconsciente”, in Escritos, p. 848) 

em fundamento as suas observações: “A leitura dos escritos analíticos e as traduções 

oficiais de Freud (que jamais escreveu esta palavra [instinto]) nos enchendo a boca de 

instinto, talvez tenha interesse em obviar a uma retórica que obtura toda a eficácia do 

conceito.” (p. 20). 14 Por fim, em ampliação às considerações de Lacan, Jorge afirma: 

Surgida a partir de sua experiência clínica de escuta dos pacientes 
neuróticos em análise, a teoria freudiana das pulsões é o resultado da 
apreensão da ocorrência universal de uma sexualidade que se 
manifesta sob uma aparência errática e subdita a uma lógica diferente 
daquele que rege os instintos animais (JORGE, 2005, p. 21).   

  

Freud (1905) introduziu o conceito de pulsão nos Três ensaios sobre a teoria 

da sexualidade (p. 170-172).15  Segundo Garcia-Roza (2004a), ocorre no texto, 

                                                 
13  O Dicionário Alemão-Português, de Leonardo Tochop, de certa forma, se alinha a Hanns ao 

apresentar as acepções seguintes para Trieb: 1. Broto, rebento; 2) Força de brotar, impulso; 3) 
Instinto, inclinação, vontade, impulso. 

14  Não se tem clareza quanto ao que Lacan quis dizer com Freud nunca ter empregado a palavra 
‘instinto’ em seus escritos, pois conforme se verificou por meio de outros de seus comentadores 
(Hanns e Garcia-Roza, cf. acima), além da averiguação de seus originais, esta afirmação não 
corresponde aos fatos. 

15  Laplanche e Pontalis (1992, p. 395); Roudinesco e Plon (1998, p. 629); Garcia-Roza (2004a, p. 81-2). 
 De acordo também com Garcia-Roza (2004b), em Freud e o inconsciente, se “A interpretação dos 

sonhos pode ser considerada como discurso do desejo, os Três ensaios sobre a teoria da sexualidade 
(1905) devem ser considerados como discurso da pulsão. Constituem eles os dois textos 
fundamentais sobre os quais se apóia a teoria psicanalítica (cf. Mannoni, 1976, p. 77).” (p. 93). 

 Apesar do consenso quanto a Freud ter introduzido o conceito de pulsão nos ‘Três ensaios’, Marco 
Antonio Coutinho Jorge (2005) chama a atenção para o fato de Freud já tê-lo antecipado no Projeto 
para uma psicologia científica (1895) “ao mencionar a ocorrência de estímulos endógenos  na 
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contudo, certa imprecisão quanto ao fato da pulsão ser psíquica ou não-psíquica. Em 

dado momento Freud a descreve como estímulo constante proveniente do corpo. Em 

outro ponto a define como o “representante psíquico” desse estímulo. Neste caso, a 

pulsão se caracterizaria por ser psíquica (p. 81-2). 

         Em acréscimo aos ‘Três ensaios’ datado de 1915, Freud posiciona que a 

pulsão é um conceito relativo a uma instância situada na fronteira entre o anímico e o 

corporal. Pulsão é, pois, um dos conceitos “na fronteira entre o psíquico e o físico” (p. 

171). A mesma idéia vai aparecer, todavia, de forma mais ampliada, em Os instintos e 

suas vicissitudes (1915), onde se lê: 

Se agora nos dedicarmos a considerar a vida mental de um ponto de 
vista biológico, uma ‘pulsão’ nos aparecerá como sendo um conceito 
situado na fronteira entre o mental e o somático, como o representante 
psíquico dos estímulos que se originam dentro do organismo e 
alcançam a mente, como uma medida de exigência feita à mente no 
sentido de trabalhar em conseqüência de sua ligação com o corpo 
(FREUD, 1915, p. 142).  
 
 

     Freud quereria com esta proposta, pois, sugerir um conceito de articulação 

entre o anímico e o somático. Segundo Laplanche e Pontalis (1992), a pulsão “está 

ligada, para Freud, à noção de ‘representante’, pela qual ele entende uma espécie de 

delegação enviada pelo somático ao psiquismo” (p. 395).  

  Todavia, conforme assinala o editor inglês das Obras completas16 se nos 

‘Três ensaios’, no caso Schreber e em Os instintos e suas vicissitudes Freud parecia 

não estabelecer distinção precisa entre a pulsão e seu representante, em estudos 

posteriores, como A repressão e O inconsciente, a distinção passa a ser demarcada de 

modo específico. Na pesquisa dos últimos textos aludidos confere-se, no primeiro deles, 

Freud a defender que um representante pulsional é “uma idéia, ou grupo de idéias, 

                                                                                                                                                              
sexualidade.” (p. 20). 

16  Ver nota introdutória do Editor inglês para Os instintos e suas vicissitudes (ESB, vol XIV, p. 129-135). 
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catexizada com uma cota definida de energia psíquica (libido, ‘interesse’)” (p. 176). E, 

no segundo texto: 

Uma pulsão nunca pode tornar-se objeto da consciência – só a idéia 
que a representa pode. Além disso, mesmo no inconsciente, uma 
pulsão não pode ser representada de outra forma a não ser por uma 
idéia. Se uma pulsão não se prendeu a uma idéia ou não se 
manifestou como um estado afetivo, nada poderemos conhecer sobre 
ela (FREUD, 1915, p. 203). 17  

 

 Garcia-Roza (2004a) quis enfatizar ainda outro aspecto relacionado ao tema 

em foco ao asseverar que a pulsão é uma força “externa ao psíquico, que ela não é um 

estímulo psíquico, mas um estímulo para o psíquico; ou seja, algo que de fora faça uma 

exigência de trabalho ao aparato psíquico” (p. 84). Em Os instintos e suas vicissitudes, 

Freud (1915) não deixará margem a dúvidas com respeito a este aspecto quando 

afirma que “nada existe que nos impeça de subordinar o conceito de pulsão ao de 

estímulo e de afirmar que uma pulsão é um estímulo aplicado à mente” (p. 138).18 E 

Hanns, apropriadamente, complementará esta premissa como segue: 

De outro lado, o Trieb aparecerá para o indivíduo, isto é, será 
percebido como fenômeno psíquico (idéia, vontade, dor, medo, 
sensações) e irá impeli-lo a praticar certas ações. Assim, o Trieb, brota 
como fenômeno físico e orgânico, e atinge a mente como fenômeno 
psíquico. Num esquema simplificado, pode-se ilustrar o percurso do 

                                                 
17  Garcia-Roza (2004b) complementará este sentido, em Freud e o inconsciente, da maneira que segue: 

“Pulsão, diz Freud, “é um conceito situado na fronteira entre o mental e o somático”; ou ainda, “é o 
representante psíquico dos estímulos que se originam dentro do organismo e alcançam a mente” (...). 
Essas duas definições apresentadas por Freud num mesmo parágrafo trazem o inconveniente de 
confundir a pulsão enquanto representante dos estímulos internos, com os representantes psíquicos 
da pulsão. No artigo O inconsciente, Freud afirma que uma pulsão nunca pode tornar-se objeto da 
consciência e que mesmo no inconsciente ela é sempre representada por uma idéia (Vorstellung) ou 
por um afeto (Affekt). Portanto, uma coisa é a pulsão, outra coisa é o representante psíquico da pulsão 
(Psychischerepräsentanz), e outra coisa ainda é a pulsão enquanto representante de algo físico.” (p 
116). Ver também p. 118. 

18  Na versão de Ballesteros y de Torres encontramos para o mesmo trecho: “Nada nos impide 
subordinar el concepto de instinto [pulsão] al del estímulo. El instinto [pulsão] seria entonces un 
estímulo para lo psíquico” (vol. I, p. 1047). Encontramos aqui explicitamente a ocorrência do termo 
‘para’ (für), presente no original (abaixo), o qual parece soar mais enfático gramaticalmente que a 
crase usada na versão Standard Brasileira. E, também, o termo ‘psíquico’, e não ‘mente’, também 
utilizada na versão Standard Brasileira, o que seria mais exato se considerarmos “psychischen”, 
também usado no original (“Wie verhalt sich nun der “trieb” zum “reiz”? Es hindert uns nichts, den 
begriff des triebes unter den des reizes zu subsummieren: der trieb sei ein reiz für das psychischen.” - 
Gesammelte Werke, vol. X, p. 211).   
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Trieb na esfera individual como um circuito de circulação pulsional que 
brota no somático como “energia-estímulo nervoso” e atinge o sistema 
nervoso central na forma de sensação e imagens (idéias) (HANNS, 
1996, p. 351).19 

 

        E, em ampliação desta visão do conceito, a Introdução à metapsicologia, 

no capítulo sobre as pulsões, afirma que “não há pulsão sem representação, assim 

como não há representação sem pulsão. Trata-se de duas categorias que se implicam, 

embora não se confundam” (p. 85). E, no capítulo sobre o inconsciente, complementa: 

Pulsão e representação constituem-se na relação uma à outra, 
simultaneamente, sem que seja possível imaginarmos cada uma delas 
isoladamente, embora se contraponham como duas exterioridades. 
Nessa relação entre o aparato psíquico e a fonte somática de 
estimulação é a pulsão que funciona como elemento de articulação. 
Este pode ser um dos sentidos da afirmação freudiana de que a pulsão 
é um conceito fronteiriço entre o psíquico e o somático. Por um lado 
ela aponta para o corpo, entendido como fonte de estimulação 
constante e como medida de exigência de trabalho imposta ao 
anímico; por outro lado, aponta para o psíquico, enquanto sede das 
representações (GARCIA-ROZA, 2004a, p. 252).20 

 

       É neste ponto que vale o destaque dado na Introdução à metapsicologia 

freudiana a uma questão certamente elucidativa e de importante valor epistemológico 

                                                 
19  Não seria demais complementar, contudo, que a despeito desta afirmação de que as pulsões seriam 

estímulos para o psíquico, A teoria da libido (1923) dispõe de afirmação que pode ser analisada como 
contraposição a esta premissa: “Porém se impõe a reflexão de que se as pulsões de autopreservação 
do eu são reconhecidas como libidinais, isto não demonstra que no eu não atuem também outras 
pulsões [Pero se impone la reflexión de que si los instintos de autoconservación del yo son 
reconocidos como libidinosos, ello no demuestra que en lo yo no actúen también otros instintos]” (p. 
123). Ou seja, se com base em algumas afirmações de Freud as pulsões são um estímulo para o 
psíquico, neste caso aparecem como estímulos no eu, que não deve ser confundido com o somático, 
mas considerado como instância psíquica. Para certificação da asserção do eu como instância 
psíquica, ver Roudinesco e Plon (1998, p. 210). 

20  “Freud elabora uma teoria da representação. Não faltarão aqueles que apontarão uma dívida de 
Freud com Kant, Herbart, Stuart Mill, Brentano, para citar apenas alguns; mas a pergunta é se ele não 
opera uma subversão do conceito de Vorstellung [representação] a ponto de torná-lo irredutível às 
concepções que precederam a sua, mais do que tomá-lo emprestado dos filósofos dos séculos XVIII e 
XIX. 

 “A se apontar alguma influência mais direta, poderíamos citar a de Herbart (através de Meynert), a de 
Stuart Mill (assinalada pelo próprio Freud) e a de Brentano, de quem Freud foi aluno na Universidade 
de Viena, quando era ainda estudante de medicina. Pela importância que a noção de Vorstellung tem 
na obra de Brentano e pelo contato direto entre ambos durante o curso de filosofia na Universidade de 
Viena, era de se esperar que esta fosse a influência mais forte. No entanto, o fato de Freud não fazer, 
em toda a sua obra, nenhuma referencia a Brentano, a não ser numa nota de rodapé que nada tem a 
ver com o conceito de Vorstellung, pode ser considerado como índice da pouca ou nenhuma influência 
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concernente à pulsão.21 Garcia-Roza traz os devidos esclarecimentos relativos ao 

conceito de pulsão constituir-se em uma convenção decorrente de uma necessidade 

teórica nos termos que seguem: 

Trata-se de uma convenção (Konvention), nos diz ele [Freud], ou de 
uma ficção, uma ficção teórica, como são os conceitos fundamentais 
de qualquer ciência. Sua característica principal não é descrever a 
realidade mas explicá-la (melhor seria dizer “constituí-la”); não são 
retirados da realidade a partir da observação, mas criados com a 
finalidade de constituir uma nova inteligibilidade. Dizer que não são 
retirados da realidade não significa dizer que nada tenham a ver com 
ela, mas que não correspondem a algo imediatamente visível e 
identificável, um “dado”. Mais do que corresponderem a “dados”, os 
conceitos fundamentais da ciência correspondem a interrogações, 
portanto a algo que não é dado, nem mesmo “dável”, a experiência 
(GARCIA-ROZA, 2004a, p. 80-1).22 
 

 

                                                                                                                                                              
exercida pelo filósofo.” (p. 242). 

21  Tal concepção, pode-se dizer, se aplicaria, em última instância, ao modelo psicanalítico como um 
todo, e não apenas ao conceito de pulsão. 

22  Esta argumentação se baseia na exposição de Freud (1915) nos primeiros parágrafos de Os instintos 
e suas vicissitudes (p. 137, 138).  

 Estes parágrafos, por sua vez, parecem ter seu embrião argumentativo em Sobre o narcisismo, (1914, 
p. 93, 94). 

 No mesmo sentido do exposto por Garcia-Roza, tem-se a afirmação de Daniel Dennett (2006), em 
Brainstorms: ensaios filosóficos sobre a mente e a psicologia: “Embora os psicólogos possam ignorar 
os detalhes de realização ao elaborarem e mesmo testarem seus modelos, a formulação de modelos 
é, em última instância, determinada pela restrição de que qualquer função proposta em um modelo 
deva ser fisiológica ou mecanicamente realizável, de um jeito ou de outro.” (p. 80). 

 Em Freud e o inconsciente, Garcia-Roza (2004b) ainda complementará: “(...) apesar de uma teoria 
científica emergir a partir de uma série de fatos empíricos (no caso de Freud, de suas observações 
clínicas), ela implica um conjunto de conceitos que não são retirados dessas observações, mas que 
lhes são impostos a partir de um lugar teórico. Estas não são, pois, noções descritivas, mas construtos 
teóricos que não designam realidades observáveis mesmo existentes. São puras construções teóricas 
ou, se preferirmos, ficções teóricas que permitem e produzem uma inteligibilidade distinta daquela 
fornecida pela descrição empírica. Esses conceitos não descrevem o real, eles produzem o real; ou, 
se quisermos, eles permitem uma descrição do real segundo um tipo de articulação que não pode ser 
retirado desse próprio real enquanto “dado”. São, portanto, autênticas ficções científicas.” (p. 114, 
115). 
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