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Vol. XII – FORMULAÇÕES SOBRE OS DOIS  

PRINCÍPIOS DO FUNCIONAMENTO MENTAL (1911)

▪ O tema principal da obra é a distinção entre os dois  

princípios reguladores do funcionamento psíquico:

✓o princípio de prazer que domina o processo  
psíquico primário.

✓o princípio de realidade que domina o processo  
psíquico secundário.”



Desamparo - Termo da linguagem comum que assume um 
sentido específico na teoria freudiana. Estado do lactente 
que, depende inteiramente de um outre para a satisfação 
das suas necessidades (p. ex.: sede, fome), e é impotente 
para realizar a ação específica adequada para por fim à 
tensão interna.

Experiência de satisfação – Tipo de experiência originária 
postulada por Freud e que consiste no apaziguamento, no 
lactente, graças a uma intervenção exterior, de uma tensão 
interna criada pela necessidade. A imagem do objeto 
satisfatório assume então um valor eletivo na constituição 
de desejo do sujeito. Ela poderá ser reinvestida na ausência 
do objeto real (satisfação alucinatória do desejo) e irá guiar 
sempre a busca ulterior do objeto satisfatório.



A experiência de satisfação é fundamental para a

estruturação e funcionamento do aparelho

psíquico. Após uma primeira satisfação, quando

surge novo estado de urgência, o aparelho, sob o

domínio do processo primário, persegue a marca

mnêmica, o reencontro com o objeto mítico, na

busca de restabelecer a satisfação original.

Um impulso desta espécie, diz Freud, é o desejo,

força que impulsiona o funcionamento dos  

processos psíquicos no sistema inconsciente,

regulados pelo prazer-desprazer.



A sua realização está no reaparecimento da

percepção pela via alucinatória. O sonho como

realização de desejo é a sua grande descoberta.

É um aparelho que de início se dirige ao engano.

Frente à inadequação deste funcionamento, o

processo secundário, regido pelo

realidade, vai exercer a função de inibição

retificação, visando assegurar a existência

princípio de

e  

do

objeto na realidade externa através da identidade  

de pensamento.



▪ No texto, Freud toma como ponto de partida os

processos inconscientes.

são os mais antigos e primários,

remanescentes de uma fase de

desenvolvimento no qual eram os únicos

existentes.

▪ A tendência dominante a qual esses processos

primários obedecem denomina-se princípio do

prazer e do desprazer (de forma abreviada

princípio de prazer).
▪Estes processos aspiram à obtenção de  

prazer.
▪Dos atos que possam provocar desprazer  

a atividade psíquica se recolhe (recalque).



▪ Desde o início da vida, as exigências provenientes das

necessidades internas do organismo perturbam o estado

de repouso psíquico.

Neste estado, de modo análogo ao que ainda hoje

ocorre todas as noites com nosso pensamento onírico,

o pensado (desejado) apresentava-se simplesmente

de forma alucinatória.

▪ Foi preciso que não ocorresse a satisfação esperada, que

houvesse uma frustração, para que essa tentativa de

satisfação pela via alucinatória fosse progressivamente

abandonada.

▪ Introduzindo um novo princípio da atividade psíquica:

Em vez de alucinar, o aparelho psíquico teve então de se

decidir por conceber as circunstâncias reais presentes

no mundo externo e passou a almejar uma modificação

real deste. [para a satisfação das necessidades].



▪ A necessidade de adaptação  

novo princípio

à realidade,  

da atividadeintroduzem um

psíquica: não mais era imaginado o que fosse

agradável, mas sim o real, mesmo em se tratando  

de algo desagradável.

Contudo, uma das espécies de atividade de

pensamento foi liberada do teste de realidade e

permaneceu subordinada somente ao princípio
fantasiar que  

abandona a

de prazer. Esta atividade é o  

conservada como devaneio,  

dependência de objetos reais.
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A substituição do princípio de prazer pelo principio

de realidade, as consequências

psíquicas envolvidas

com todas

aqui esquematicamente

condensadas numa só frase, não se realiza, na

verdade, de repente; tampouco se efetua

simultaneamente em toda a linha, pois, enquanto

este desenvolvimento tem lugar nos instintos do

ego [pulsões do ego], os instintos sexuais se

desligam deles de maneira muito significativa.
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uma indiferenciação inicial– No início, ocorre  

entre os dois gêneros de pulsões

(autoconsevação e sexual) que se encontram  

misturadas entre si (p. ex., no ato de mamar).

– Com o desenvolvimento do indivíduo,

lentamente, vai-se estabelecendo uma distinção

fundamental entre as pulsões de

autoconservação e sexual).

– A princípio, a pulsão sexual, ao se tornar

autônoma em  

autoconservação,  

eroticamente.

relação às função de  

satisfazem-se auto-
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– Sem a necessidade

pulsão sexual pode

de um objeto exterior a  

se satisfazer de forma

imediata (sob o princípio de prazer).

– As pulsões sexuais não somente continuam a

poder satisfazer-se de maneira auto-erótica, mas

lhes é possível uma satisfação mesmo fora da

realidade, por meio da fantasias.

– Assim, as pulsões sexuais não encontram

situação de frustração que forcem a instituição do

princípio de realidade e podem ficar mais

facilmente ligadas ao princípio do prazer.
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▪ Quando mais tarde [fase fálica] o processo de

busca de objeto se inicia também para as

pulsões sexuais, este logo sofre uma longa

interrupção em virtude do período de latência, o

qual posterga o desenvolvimento sexual até a

puberdade.

Estes dois fatores, auto-erotismo e período

de latência, fazem com que a pulsão sexual

fique retida em seu desenvolvimento

psíquico e permaneça por muito mais

tempo sob o domínio do princípio do prazer.

Aliás, no caso de muitas pessoas, a pulsão

sexual jamais consegue escapar desse

domínio.



▪ Em decorrência dessas circunstâncias,

estabelece-se uma relação mais próxima entre a

pulsão sexual e a fantasia, por um lado, e as

pulsões do Eu e as atividades da consciência,

por outro.



▪ Para as funções do Ego, o princípio de realidade

(processo secundário) deve suplantar rapidamente o

princípio do prazer (processo primário).

O processo secundário é uma exigência da

vida. Os objetos que satisfazem as pulsões da

autoconservação só existem no mundo exterior

(p. ex., o leite materno).

▪ Assim, para que a criança não morra de fome,

precisa dominar o processo primário e desenvolver

um funcionamento sob o processo secundário..

O reconhecimento do mundo exterior, por meio

do desenvolvimento do "princípio de realidade",

é elevado à categoria de elemento regulador da

vida psíquica.
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▪ Freud explica que o Princípio de Realidade está a

serviço do Princípio do Prazer: Ele simplesmente

resguarda o indivíduo de frustrações desnecessárias:

renunciando a um prazer momentâneo, de

consequências inseguras, apenas para

alcançar pelo novo caminho um prazer ulterior e

seguro.

▪ Assim, a tendência fundamental do aparelho

psíquico, em que se defrontam as pulsões do ego

[autoconservação] e as pulsões sexuais, continua a

exercer-se no sentido de realizar o máximo de prazer

[e evitar ao máximo o sofrimento].
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▪ Contudo, sendo o ser humano condenado a uma

existência social, a busca do prazer é limitada por

normas que transcendem o indivíduo e lhe impõem

as restrições derivadas da cultura.

Neste sentido, a educação pode ser descrita

sem maiores hesitações como um estímulo à

superação do princípio do prazer, à

substituição deste pelo princípio da realidade.

▪ Paralelamente à transformação do Eu-prazer em

Eu-real, as pulsões sexuais passam por

mudanças que as conduzirão do auto-erotismo

inicial, através de várias fases intermediárias, ao

amor objetal.



Evolução genética e o desenvolvimento da

psíquico normal

▪ No iníco, o lactente encontra-se em um

modo de fusão e de identificação a uma

totalidade fusional, em que não existe

ainda separação entre o sujeito e seu

meio externo.

▪ As trocas não são percebidas como uma

aquisição (do registro do ter) mas como

uma simples expansão de seu ser.



▪ A predominância, nessa momento, dos

mecanismos de absorção e de difusão,

próprios a esse período, levaram a defini-

lo como pertencente a uma fase oral do

desenvolvimento.

▪ Os modos de

sistema,

essencialmente

funcionamento

aparecendo ligados

à entrada

desse

como

ou à

saída, serão presididos pelo fenômeno de

dupla polaridade da introjeção (pôr para

dentro) ou de projeção (pôr para fora),



▪ Dentro dessa fase fusional por excelência, é

impossível a

distanciamento

constituição de um

objetal e uma

diferenciação entre a realidade interior e a

realidade exterior.

▪ A repetição sucessiva dos períodos de

ausência e depois de retorno da “mãe”

acarretará a introdução sucessiva de

períodos alucinatórios de desejos (com a

insuficiência das satisfações que isso traz

consigo) e sua diferenciação da satisfação

verdadeira, pela presença real do objeto

exterior do qual a criança tem necessidade.



▪ A repetição da presença e da ausência,

em conjunto com a satisfação e a falta,

permitirá, pouco a pouco, isolar o sujeito

experimentante de seu polo exterior.

▪ E, por essas experiências, não tardará a

se encontrar dissociado, de acordo com

uma linha de demarcação definida pela

ausência possível e a falta (própria aos

elementos exteriores) e a permanência do

experimentado e a imediatez da

percepção (delimitando o setor próprio do

sujeito e de seu meio interior).



▪ No sujeito normal, a passagem dessa

situação fusional ao reconhecimento

progressivo de um distanciamento

bipolar sujeito-objeto inaugura as

primeiras manifestações de

autonomização do Ego, separado pouco

a pouco do meio exterior.

▪ A existência "de um Ego separado do

objeto que o funda" (Lebovici, 1956)

assinala a passagem de um modo de

existência unipolar à bipolaridade objetal,



▪ Essa passagem separa o que os analistas

chamam de situação pré-objetal,

caracterizando o modo de relação de

objeto de mesmo nome, diferenciada da

relação objetal, caracterizada pela

separação entre o sujeito e o objeto.

▪ No plano do funcionamento mental, a

organização de um Ego separado do não-

Ego vai permitir a diferenciação entre a

realidade exterior e a realidade interior

(ou fantasmática).
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o narcisismo

designa o

amor de um

indivíduo por

si mesmo.

Sobre o narcisismo uma introdução (1914) – Vol.



▪ Vol. XIV - Sobre o narcisismo uma introdução

(1914)

▪ Freud utiliza pela primeira vez o termo 

"narcisismo" em 1910, para descrever a escolha 

de objeto feita pêlos homossexuais que escolhem 

um parceiro à sua  imagem, de forma que através

deste:

"tomam a si mesmos como objeto sexual"

(1905; nota acrescentada em

1910).
61



▪ O artigo de Freud sobre Leonardo (1910) faz 

referência consideravelmente extensa ao

narcisismo.

▪ Pouco depois, Freud (Schreber, 1911; Totem e 

Tabu,  1912-1913) fez do narcisismo uma fase

intermediária do  desenvolvimento psicossocial

infantil, situada entre o auto-erotismo, cujo modelo

é a masturbação, e a fase evoluída, caracterizada 

pelo amor de objeto.
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▪ Segundo James Strachey, trata-se de um dos trabalhos  
mais importantes de Freud:

▪ Resume suas primeiras discussões sobre o tema do
narcisismo e considera o lugar ocupado pelo
narcisismo no desenvolvimento sexual,

▪ Considera o problema das relações entre o ego e os
objetos externos,

▪ Estabelece uma distinção entre ‘libido do ego’ e ‘libido
objetal’.

▪ ponto mais importante - introduz os conceitos do
‘ideal do ego’ e do agente auto-observador a ele
relacionado, base do que foi descrito como o
‘superego’ em The Ego and the Id (1923).
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▪ Freud em carta à Abraham, declara-se insatisfeito

com o texto por sua forma “supercondensada e

prestes a estourar pela quantidade de material que

contém.”

‘O “Narcisismo” teve um parto difícil e traz

todas as marcas de uma deformação

correspondente’.
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▪ Segundo Freud, O termo narcisismo provém da descrição  
clínica e foi escolhido por Paul Näcke em 1899.

• para designar o comportamento do indivíduo que
trata o próprio corpo como só se trata um objeto
sexual. A pessoa:

– contempla o próprio corpo,

–acaricia-o,

–cobre-o de carinhos e

– satisfaz-se plenamente por meio dessesmanejos.

• Nesta configuração, o narcisismo tem o sentido de
uma perversão que absorveu toda a vida sexual da
pessoa.
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▪ Freud ressalta que, a partir da observação

psicanalítica, pode-se notar aspectos do
comportamento narcísico presentes em muitas das

pessoas afetadas por outras pertubações;

▪ na Dementia praecox (krapelin), Esquizofrênia

(Breuler), [renomeadas por Freud de Parafrenia]

apresentam dois traços fundamentais: o delírio

de grandeza e o desligamento de seu interesse

no mundo exterior.

“Em consequência desta última alteração,

tornam-se inacessíveis à  

psicanálise e não podem ser curados

influência da  

por

nossos esforços.”
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▪ Freud considera a análise das parafrenias o principal 

meio  de acesso ao narcisismo.

▪ Considera que na psicose há uma retração da libido 

dos objetos para o eu.

▪ Contudo, apresenta outros caminhos para 

aproximação do narcisismo:

1. a observação da doença orgânica,

2. da hipocondria e

3. a vida amorosa entre os gêneros.
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▪ A influência da doença orgânica sobre a distribuição  

da libido

uma pessoa atormentada por dor e mal-estar

orgânico deixa  

mundo externo,

de se interessar  

na medida em

pelas coisas do  

que não dizem

respeito a seu sofrimento. ...ela também retira o

objetos amorosos:interesse libidinal de seus  

enquanto sofre, deixa de amar.

“o homem enfermo retira seus investimentos

libidinais de volta para seu próprio Eu, e as põe  

para fora novamente quando se recupera.

“Concentrada está a sua alma no estreito orifício  

do molar”.

(Freud cita: Wilhelm Busch, sobre o poeta que sofre de dor de
67



▪ A hipocondria, da mesma forma que a doença orgânica,
manifesta-se em sensações corpóreas aflitivas e penosas,
tendo o mesmo efeito que a doença orgânica sobre o
investimento da libido.

“O doente hipocondríaco, também retira seu
interesse e sua libido em relação ao mundo exterior
e os concentra no órgão que o preocupa e que o faz
sofrer. “

▪ o investimento libidinal narcísico de uma parte do corpo
não é encontrada apenas na hipocondria, mas também na
neurose:

"a cada uma dessas modificações da erogenidade  
nos órgãos corresponde uma modificação paralela
do investimento da libido no ego". 68



▪ Uma terceira maneira pela qual podemos abordar o estudo
do narcisismo é através da observação da vida erótica dos
seres humanos:

– escolha objetal do tipo anaclítico – na escolha ulterior
de objetos amorosos adotam como modelo seus
cuidadores (pai, mãe, substitutos).

– escolha objetal do tipo narcísica - na escolha ulterior
dos objetos amorosos elas adotaram como modelo a si  
mesmas.

“Nessa observação [escolha narcisista], temos o
mais forte dos motivos que nos levaram a adotar a
hipótese do narcisismo.”
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▪ Freud apresenta um breve sumário dos caminhos que  
levam à escolha de um objeto. Uma pessoa pode amar:

(1) Em conformidade com o tipo narcisista:

(a) o que ela própria é (isto é, ela mesma),

(b) o que ela própria foi,

(c) o que ela própria gostaria de ser,

(d) alguém que foi uma vez parte dela mesma.

(2) Em conformidade com o tipo anaclítico (de ligação):

(a) a mulher que a alimenta,

(b) o homem que a protege,

(c) e a sucessão de substitutos que tomam o seu lugar. 70



“Dizemos que um ser humano tem originalmente
dois objetos sexuais – ele próprio e a mulher que
cuida dele – e ao fazê-lo estamos postulando a
existência de um narcisismo primário em todos, o
qual, em alguns casos, pode manifestar-se de  
forma dominante em sua escolha objetal.”
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Narcisismo primário?

▪ O narcisismo primário quer designar a situação inicial,
em que a libido investiu no próprio sujeito.

▪ Significa, também, o processo pelo qual o sujeito assume
a imagem do seu corpo próprio como sua, e se identifica
com ela (eu sou essa imagem).

▪ O narcisismo primário promove a constituição de uma
imagem de si unificada, perfeita e inteira que suscita e
mantém o indispensável "amor-próprio", necessário a
toda sobrevivência física e mental.

▪ A constituição do narcisismo primário ultrapassa o auto-
erotismo para fornecer a integração de uma figura
positiva e diferenciada do outro.
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▪ Foi sobre o ponto até hoje confuso da localização

cronológica do narcisismo primário e de sua relação

com a constituição do eu que se fundamentou a

concepção lacaniana do estádio do espelho

desenvolvida em 1949.

▪Para Jacques Lacan, o narcisismo primário

constitui-se no momento em que a criança capta

sua imagem no espelho, imagem esta que, por

sua vez é baseada na do outro, mais

particularmente na imagem da mãe, constitutiva

do eu.
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Estádio do espelho

Expressão criada por Jacques Lacan, em 1936, para designar

um momento psíquico da evolução humana, situado entre os 6
e os 18 meses, durante o qual a criança antecipa o domínio sob
e a sua unidade corporal através de uma identificação com a
imagem do semelhante e da percepção da sua própria imagem
num espelho.

É uma experiência em que a criança percepciona a image
que vê no espelho. No início, a aparência é a de um
desconhecido, mas aos poucos ela vai intuindo como sendo a
sua, já que se apercebe que o espelho é uma superfície lisa e
fria e, por isso, não pode ser outro bebé, acabando por se
reconhecer como sendo ela própria.
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▪ Na teoria freudiana, antes da introdução do conceito

de narcisismo em 1914, o eu:

▪ era compreendido como massa ideacional

consciente cujo principal objetivo é conservar a

vida e reunir o conjunto de forças que, no

psiquismo, se opõe a sexualidade.

▪ Para Freud, o “eu” não é inato e resulta de uma nova

ação psíquica. Essa nova ação psíquica é o

narcisismo primário.

▪ O narcisismo primário é contemporâneo da
constituição do eu.

▪ Assim, enquanto estão

presentes desde  

desenvolvido.

as pulsões auto-eróticas

o início, o Eu tem que ser
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▪ O narcisismo primário corresponde ao investimento inicial

do eu pela libido que, neste ato, constitui-se como libido

narcísica.

▪ Para Freud, anteiror ao narcisismo não há investimento

objetal possível.

▪ Não há relação de objeto que não pressuponha o

narcisismo (o que se evidencia pela impossibilidade de

que haja relação eu-objeto antes da constituição do eu).

▪ A libido objetal corresponde ao investimento dos objetos

externos pela libido.

▪ O narcisismo secundário refere-se à todas as situações

em que ocorre um refluxo da libido objetal sobre o Ego.

▪ Ou seja, o retorno para o Ego da libido que investia os

objetos exteriores. 76



• O Ego permanece sempre parcialmente investido e os

investimentos objetais ficam ligados a ele. segundo a

imagem clássica, como os pseudópodos de uma

ameba ficam ligados à região do núcleo.

• Há como que uma espécie de balanço entre o que se

chama, desde então, de libido do Ego e libido de

objeto.

cresce mais a outra se"Quanto mais uma  

empobre

• Freud estabelece que:

• "O Ego deve ser considerado como um grande

reservatório de libido, de onde ela é enviada para os

objetos, e que está sempre pronto para absorver a

libido que reflui a partir dos objetos". 77



Desenvolvimentos

▪ Momento teórico no qual a teoria da libido,

centrada na objetalidade, desloca-se para a

referência ao eu.

▪ O narcisismo é uma fase intermediária entre o

autoerotismo e a escolha objetal, necessária à

constituição do eu.

• Contudo o narcisismo é apresentado não

unicamente como uma fase intermediária entre o

autoerotismo e a escolha objetal, mas também

como uma estrutura permanente, que continua a

existir.

• O narcisismo é condição para a formação do eu,
64



• O que caracteriza as parafrenias (as psicoses) é o

desligamento de seu interesse pelo mundo

exterior (pessoas e objetos).

• A retirada da libido dos objetos e redirecionamento

ao eu é chamado de narcisismo secundário.

• Freud chega à conclusão de que originalmente o

eu é investido de libido, e uma parte dessa libido é

depois repassada aos objetos, mas

essencialmente a libido permanece retida no eu.

• O investimento narcísico do eu se mede por um

empobrecimento do investimento no objeto.
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• Se anteriormente o narcisismo era pensado como

uma perversão, a escolha do próprio corpo como

objeto de amor, após o artigo de 1914 ele passa a

ser considerado como necessário à constituição

da subjetividade.

• O sujeito recalca uma representação que ele

considera inadmissível, enquanto ele permanece

indiferente a outra. Isso supõe que ele construiu

em si um ideal.

• A condição para o recalque é a formação do ideal

por parte do eu.
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• O amor por si mesmo (narcisismo primário) que

foi desfrutado pelo eu real na infância dirigese

para esse eu ideal.

• O narcisismo surge deslocado nesse novo eu que

é ideal e que, como o eu infantil, possui toda a

perfeição e completude.

• Ele procura então recuperá-lo na nova forma de

um ideal do eu. O que o ser humano projeta

diante de si como seu ideal é o substituto do

narcisismo perdido da infância, quando ele

mesmo era seu próprio ideal.
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• A origem do ideal do eu é a influência crítica dos

pais, transmitido pela voz e pela consciência

moral. Somam-se a esse ideal as influências dos

educadores, dos professores e das autoridades.

• Há assim a instauração de uma consciência

moral, incorporação da crítica parental e da

sociedade.

• O ideal do eu designa assim uma instância

intrapsíquica que serve ao eu de referência para

apreciar suas realizações.

• Sua origem é principalmente narcísica. É a partir

dessas formulações que Freud posteriormente

aborda a psicologia coletiva e ainda formula a

noção de supereu. 64



• O supereu, cujos rudimentos serão constituídos

no texto de 1914, instância que julga e critica,

constituída pela interiorização das exigências e

interditos parentais

• A partir dele, a teoria da identificação também

ganha um desenvolvimento inédito.

Progressivamente, a identificação vai se tornando

um processo essencial para a constituição do eu

• O narcisismo é uma noção derivada da clínica.

• Freud afirma, em 1914, que o narcisismo é uma

operação essencial para que o sujeito constitua

um eu e um corpo.
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• A experiência clínica evidencia as dificuldades e

os obstáculos para que esta necessária ação

psíquica se conclua satisfatoriamente nas

psicoses,

• O conceito de narcissimo implica a ideia de que o

sujeito tem com seu corpo uma relação de

exterioridade e que ele precisará apropriar-se

desse corpo.

• o eu não existe desde o início, mas precisa ser

desenvolvido.
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