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RESUMO 

O interesse de Freud pelo narcisismo surgiu em 1914 num momento em que o autor 
começou a problematizar a primeira teoria pulsional criada por ele, ou seja, entendeu que 
as pulsões do ego não seriam tão puras de libido quanto imaginava inicialmente. Essa 
constatação, fez com que, num momento posterior, abandonasse o dualismo pulsional 
composto pelas pulsões de autoconservação e pelas pulsões sexuais e elaborasse a sua 
segunda teoria pulsional composta pela pulsão de vida e pela pulsão de morte. Porém, 
essa certificação não só promoveu uma abertura do campo psicanalítico para as 
psicopatologias, sobretudo as psicoses, como também criou impasses no corpo teórico da 
psicanálise. Dessa forma, este trabalho tem como principal objetivo estabelecer uma 
reflexão acerca do conceito de narcisismo e de desamparo entendendo que a instauração 
do movimento narcísico, pode em muitos momentos, não denunciar uma atitude 
patológica diante do objeto, mas sim um movimento de proteção para o ego, que quando 
exposto a situações extremas, é cometido pelo sentimento de desamparo. O narcisismo 
reorganizaria como num primeiro momento, as pulsões parciais, dirigindo-as ao ego. 
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e metapsicológica uma vez que promove o debate 
entre os conceitos de narcisismo e de desamparo. Sendo assim, não pretende chegar a 
uma conclusão. Muito pelo contrário, este trabalho pretende fomentar as discussões dos 
conceitos metapsicológicos e ampliar as possibilidades de uma escuta clínica que possa 
estar articulada com a realidade da clínica psicanalítica da atualidade.  
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Freud's interest by narcissism emerged in 1914 at a time when the author began to 
question the first drive theory created by it , namely understood that the drives of the ego 
wouldn’t be as pure libido as initially imagined . This observation , made at a later time , 
leave the drive dualism composed of instincts for self-preservation and the sexual instincts 
and prepare his second instinct theory consisting of the life drive and the death instinct . 
However, this certification not only promoted an open field to the psychoanalytic 
psychopathology, especially psychoses, but also created impasses in theoretical body of 
psychoanalysis. This way , this paper aims to establish a reflection on the concept of 
narcissism and helplessness understand that the introduction of narcissistic movement, 
can in many instances , do not report a pathological attitude toward the object , but rather 
a movement for the protection ego , which when exposed to extreme situations , is 
committed by the feeling of helplessness . Narcissism reorganize as a first step, the partial 
instincts , driving them to the ego . This is a literature search and meta-psychological as it 
promotes debate among the concepts of narcissism and helplessness. So do not expect to 
arrive at a conclusion . Quite the contrary, this work aims to foster discussions about the 
metapsychological concepts and extend the possibilities of a clinic listening that can be 
articulated with the reality of the psychoanalytic clinic today.  

Abstract com a mesma formatação do Resumo. 

Wordkeys:  Helplessness; Metapsychology; Narcissism; Psychoanalysis; Instinct theory 

Anais do Congresso - ISSN 1983-0440

 Psicanalista; Doutoranda em Psicologia Clínica 3

       

 Professora do Programa de Pós-Graduaçao em Psicologia Clínica da Universidade 4

Católica de Pernambuco. 


