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RESUMO 

Este trabalho tem o objetivo de investigar o caminho percorrido por Freud na elaboração 
do conceito de supereu a partir do artigo sobre o narcisismo, datado de 1914. Desde o 
princípio da obra freudiana, o supereu jaz obscuro devido à sua aproximação com o 
conceito de ideal do eu; entretanto, assumindo funções radicalmente diferentes. Tomando 
o narcisismo como pilar da constituição do eu, examinaremos seus desdobramentos, que 
vão desde a assunção de uma imagem totalitária e unificada a um destroçamento vil 
causado pelo que fica de fora dessa imagem. Eis aí o impasse teórico que perpassa toda 
a obra de Freud, até ser esclarecido em 1932, na Conferência XXXI, quando o ideal do eu 
aparece como uma função subjacente ao supereu. Na sociedade atual é flagrante esse 
tênue limite entre ideal e supereu, uma vez que os sujeitos são frequentemente assolados 
por imperativos que delineiam ideais tão difíceis de alcançar a ponto de causar-lhes 
sofrimento, angústia, devastação. Na contemporaneidade, veiculam ideais pré-fabricados 
que incidem tão ferozmente quanto imperativos de gozo, suspendendo o sujeito entre a 
renúncia e o excesso. A mesma instância responsável por salvaguardar o império do 
narcisismo acaba por engendrar também o seu desmoronamento, em função da dinâmica 
pulsional posta em jogo para preservar os moldes impostos pelo ideal. Portanto, este 
trabalho incumbe-se de esclarecer os pontos de impasse e paradoxo em voga no 
caminho que vai do ideal do eu ao supereu. 
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From the ideal to the superego: weighbridge from the preservation to narcissistic 
fraying 

ABSTRACT 

This study intends to investigate the path of Freud in elaborating the concept of the 
superego from the article on narcissism , dated 1914. Since the beginning of Freud's work, 
the superego lies dark due to its proximity to the concept of ideal ego; however, assuming 
radically different functions. Taking narcissism as a pillar of the constitution of the ego , 
examine its consequences, ranging from the assumption of a totalitarian and unified image 
to a vile chipping caused by what is left out of this picture. Behold the theoretical impasse 
that permeates the entire work of Freud , to be cleared in 1932 , the Conference XXXI , 
when the ideal ego appears as an underlying superego function. In today's society is 
striking that fine line between ideal and superego , since subjects are often plagued by 
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imperatives that shape ideals as difficult to achieve as to cause them suffering, anguish, 
devastation. In contemporary times , convey ideals prefabricated that focus as fiercely as 
imperatives of enjoyment , suspending the subject between renunciation and excess . The 
same body responsible for safeguarding the rule of narcissism also eventually devise their 
collapsing , depending on the drive dynamics brought into play to preserve the molds 
imposed by the ideal. Therefore , this work lies you clarify the points of impasse and 
paradox in vogue on the road that goes from the ego ideal to the superego . 
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