
1 

 

IV Congresso Internacional VCA 

 

“De que Narcisismo falamos? Um histórico do conceito em Psicanálise” 

 

Autor: Henrique Figueiredo Carneiro
1
 

End.: Rua Aluysio Soriano Aderaldo, 150, apt. 202 – Cocó 

            Fortaleza, CE. CEP: 60.191-260 

                        E-mail: henrique@unifor.br  

 

Autor: Thiago Costa Matos Carneiro da Cunha
2
 

   End.: Rua Costa Barros, 940, apt. 21 – Centro 

Fortaleza, CE. CEP: 60.160-280 

      E-mail: thiagoclio80@gmail.com 

 

Início: Música de Milton Nascimento “Eu caçador de mim” 

 

A minha fala de hoje também é em homenagem (póstuma) ao nosso amigo, Alfredo 

Carol. Que foi o primeiro estrangeiro na Argentina que eu estranhei. Por ter vindo 

me cumprimentar com um beijo. Para mim, sua principal característica era o 

sorriso.  

 

Na realidade, o texto “Sobre o narcisismo: uma introdução” (1914) é uma 

resposta de Freud às divergências provocadas por Adler (com a teoria do “protesto 

masculino”) e Jung (com a libido não sexual) ao recusarem a natureza sexual da libido. 

Assim, o artigo foi produzido em 1913 e concebido em 1914, todavia o conceito de 

narcisismo já havia dado o ar de sua graça, anteriormente, nas obras “Uma recordação 

de infância de Leonardo da Vinci” (1910), “O caso Schreber” (1911) e “Totem e tabu” 

(1911-1912). De acordo com Ernest Jones, em 1909, Freud já falava sobre a 

importância do narcisismo como uma fase intermediária entre o autoerotismo e o amor 

objetal. O que seria a temática principal do artigo. 
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Se a 1ª tópica traz o aparelho psíquico fundamentado a partir dos sintomas 

neuróticos, como a histeria, neurose obsessiva e fobia, ... 2ª tópica se articula aos 

sintomas psicóticos, como a magalomania, na esquizofrenia, e os desvios de interesses 

do mundo externo, presente nos vários tipos de psicoses (libido retornada para o próprio 

eu). 

O conceito de narcisismo enfatiza e demonstra, de forma detalhada, o papel da 

sexualidade na constituição humana, a partir dos problemas mais profundos sobre as 

relações entre o eu e os objetos externos (os objetos de amor). Ou seja, demonstra a 

relação da constituição deste eu e que relação possui com a constituição dos objetos 

alvo dos investimentos amorosos do sujeito. Assim, o texto retrata a própria 

constituição do eu, enquanto um objeto privilegiado dentre os demais. Alvo de 

investimentos libidinais, provenientes da pulsão sexual. 

Bem, a sexualidade, em psicanálise, possui duas grandes referências. 1. Diz 

respeito às funções de um corpo biológico, na sua busca pelo prazer, e de como ele 

também pode ser afetado pelo desprazer. 2. Como esse corpo biológico se abre para o 

encontro com Outro (as pessoas mais próximas, que exerceram os primeiros cuidados 

da vida do sujeito) que o insere no mundo da linguagem. É através do Outro que o 

sujeito possui as suas primeiras referências narcísicas. É através do Outro que o sujeito 

tem a primeira possibilidade de delimitação entre o seu eu e o mundo que o envolve e o 

cerca. Onde o sujeito pode chegar a pensar: Eu sou diferente disso, diferente daquilo, 

inclusive, diferente de você... 

O eu é heterônomo, como afirma Marta Gerez Ambertín. Parte de uma 

nomeação do Outro. O eu do sujeito é normalmente falado a partir do lugar do Outro. 

(Ambertín) É aí que percebemos nas crianças que estão se iniciando na fala algo 

interessante e que todos nós já passamos...  

O que Freud deixa entrever é como os processos identificatórios do sujeito se 

desenvolvem, na constituição dos objetos externos e na constituição do objeto interno, 

que possui uma característica ímpar, dentre todos os objetos, ou seja, seu eu. A libido 

objetal e a libido do eu deflagra esta relação íntima entre um e outro no 

desenvolvimento humano. Podemos perceber isso quando uma criança, ao começar a 

pronunciar suas primeiras palavras, ainda não demonstra conhecimento sobre quem é 

ele mesmo, o eu, neste momento, é um outro desconhecido na sua forma mais explícita, 

nua e crua. Quando diz: “Joãozinho que papá”. Não sabe ao certo onde está Joãozinho. 
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Dentro, fora, do lado, do outro, em cima, embaixo... Mas logo, com o passar do tempo, 

consegue proferir: “Eu quero comer”. A noção de um eu é introjetada. A ilusão que se 

faz presente é de que não se sabe de onde ele vem. Parece que esse eu estava ali desde 

sempre, porque não se sabe se representar de outra forma, inicialmente, somente a partir 

da forma do Outro, adquirida pela via narcísica primária. (o externo e o interno)  

O que Lacan sublinha, no Seminário I, no capítulo sobre os dois narcisismos, é 

que o sujeito passa a reproduzir esta forma “vinda da linhagem de seus ancestrais”. Por 

isso já nasce morto, no princípio, pois suas primeiras referências não provêm dele 

mesmo, mas sim de um Outro. Se a genética nos passa as características físicas do nosso 

corpo ou organismo, de acordo com a linhagem de nossos ancestrais, a subjetividade 

nos é passada através do significante, presente no discurso do Outro, sobre nós mesmos, 

pela via da linguagem, é como recebemos esta linhagem de nossos ancestrais. .... 

“Os etologistas demonstram, no funcionamento dos mecanismos de emparelhamento, a 

prevalência de uma imagem, que aparece sob a forma de um fenótipo transitório por 

modificações do aspecto exterior, e cuja aparição serve de sinal, de sinal construído, 

quer dizer, de Gestalt, e agita os comportamentos da reprodução. A embreagem 

mecânica da pulsão sexual é, pois, essencialmente cristalizada numa relação de 

imagens, numa relação imaginária.” (Seminário I) 

 

A pulsão libidinal está centrada na função do imaginário. 

 

Quando Lacan fala sobre imagem, faz alusão ao aparelho fotográfico, e afirma 

que o aparelho psíquico funciona de forma diferente, pois, diferente de uma foto, a 

imagem virtual não é a mesma coisa que a imagem real.  

Ali, Lacan diz que as instâncias trabalhadas por Freud, em Introdução ao 

Narcisismo, não devem ser tomadas por substanciais, mas por um esquema óptico. 

Direção que Freud aponta várias vezes, mas que não desenvolve em suas obras. 

 

Diante das mudanças do mundo atual, na perspectiva do discurso capitalista e 

suas incidências, o narcisismo ainda continua a se reverberar na análise da 

subjetividade. Os desenvolvimentos psicanalíticos, realizados por Marta Gerez 

Ambertín e Henrique Figueiredo Carneiro revelam isso.  
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Ambertín, em sua extensa obra sobre a culpa, o sacrifício e o supereu, 

empreende esse esforço. A culpa, o sacrifício e o supereu são em realidade grandes 

referências subjetivas, provindas de um narcisismo perdido, que nos ajuda a perceber o 

lugar do sujeito frente ao objeto de desejo. Seguindo seu caminho, a autora afirma: 

“onde se fragiliza a sustentação da subjetividade, e assolam os riscos da 

dessubjetivação, emerge a incidência da culpa, do sacrifício e do supereu: a partir de 

mandatos insensatos, compulsões irrefreáveis, coerções inexplicáveis, obediências 

masoquistas, desvios de caráter indeléveis, práticas autodestrutivas silenciosas ou 

estridentes, atos vigilantes e sacrificiais ligados a culpas infundadas, estrondosos 

fracassos como respostas ao triunfo, estranha melhora em momentos de franca melhora 

na cura, delitos realizados que apaziguem obscuras culpas, covardia moral...” 

Quem atende na clínica sabe bem do que Ambertín fala, escutamos muito do que 

está aí nos discursos dos nossos pacientes. 

E o que se deflagra nisto é uma perda de fé, como bem fala Henrique Figueiredo 

Carneiro, em seu livro “Que Narciso é esse? – mal estar e resto”, e em outros artigos. A 

fé na história de vida do sujeito, e na sua relação com o narcisismo, a partir da inscrição 

dos primeiros significantes que nos constitui. É essa perda de fé, provocada pelo 

discurso capitalista, que nos faz não reconhecermos mais a nossa imagem do outro lado 

do espelho. Porque as delimitações, ocasionadas pela inflação imaginária, aí articulada a 

um eu ideal perdido, sugere uma lógica psicótica, como efeito discursivo, que se 

apresenta com toda a sua força. Ou seja, a perda de fé... é a perda da construção de um 

saber inconsciente. De enfrentar os seus medos, daquilo que há de estranho e misterioso 

em si mesmo (alusão à música de Milton Nascimento). Assim, há de se recuperar uma 

“narcisidade” perdida, como nos fala Carneiro. Se vivemos em uma era narcisista, 

talvez o que precisamos é reafirmar a referência narcísica da psicanálise, resgate da 

história do sujeito, marca de sua singularidade na constituição dos seus sintomas.   

Hipócrates já afirmara que todo enfermo traz dentro de si, a cura para a sua 

enfermidade... E parece que agora, em nossa época atual, nos esquecemos disso. Não 

temos mais fé em nós mesmos, porque não suportamos mais nos olhar... Assim, perde-

se a referência de um “eu, caçador de mim”.  
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