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❑ Freud – teoria singular: experiencia clínica + história de vida +
momento histórico + diferentes campos de pensamiento.

❑ Apertura para la curiosidad, sostener la incertidumbre y seguir
caminando.

❑ Freud – teoria singular: experiência
clínica + história de vida + momento
histórico + diferentes campos de
pensamento.

❑ Abertura para curiosidade, sustentar
a incerteza e seguir caminhando.



Freud, 1914.
Introducción al narcisismo.

‘Debe haber algo que se agregue al autoerotismo, una nueva acción
psíquica, para que se forme el narcisismo’. (p. 74).

Freud, 1914.
Introdução ao narcisismo.

‘Deve haver algo que se acrescenta ao autoerotismo, uma nova ação psíquica, para
que se forme o narcisismo’. (p. 74).

Curiosamente, el texto no desarrolla esta
continua-descontinuidad, lo que despierta
algunas preguntas: Cuál es esta nueva
acción psíquica que parece marcar la
llegada del narcisismo? Cuál es la frontera
entre estos dos conceptos? Que marca el
surgimiento de uno y el otro?

Curiosamente, o texto não desenvolve essa
contínua-descontinuidade, o que desperta
algumas perguntas: Qual é essa nova ação
psíquica que parece marcar a chegada do
narcisismo? Qual a fronteira entre estes
dois conceitos? O que marca o surgimento
de um e de outro?



Autoerotismo: término proposto por Havelock Ellis y adoptado por Freud para
designar un comportamiento sexual de tipo infantil en virtude del cual el sujeto se
encuentra placer unicamente en su propio cuerpo, sin recurrir a cualquier objeto
externo.

Narcisismo: término utilizado por 1ª vez em 1887, por el psicólogo francês Alfred
Binet, para describir una forma de fetichismo que consiste en tomarse a si mismo
como objeto sexual. Despues, fue utilizado por Havelock Ellis, em 1898, para designar
un comportamiento perverso relacionado ao Mito de Narciso.

Autoerotismo: termo proposto por Havelock Ellis e retomado por por Freud para
designar um comportamento sexual de tipo infantil em virtude do qual o sujeito
encontra prazer unicamente em seu próprio corpo, sem recorrer a qualquer objeto
externo.

Narcisismo: termo empregado pela primeira vez em 1887, pelo psicólogo francês
Alfred Binet, para descrever uma forma de fetichismo que consiste em tomar a
própria pessoa como objeto sexual. O termo foi usado depois por Havelock Ellis, em
1898, para designar um comportamento perverso relacionado ao Mito de de Narciso.



Como Freud desarrolló  estos conceptos a lo largo de su obra y que podemos pensar sobre estos, 
para posterior aplicación ya sea para uma mirada clínica o hacia la vida cotidiana. 

Como Freud desenvolveu esses conceitos  ao longo de sua obra e o que podemos pensar sobre eles, 
para sua aplicação posterior seja para um olhar clínico ou no cotidiano.

VIAJE A TRAVÉS DE LA LINEA DE TIEMPO DE LAS OBRAS DE FREUD.

VIAGEM ATRAVÉS DA LINHA DO TEMPO DAS OBRAS DE FREUD.
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‘Entre os estratos 
do sexual, o inferior é o 

autoerotismo, que renuncia a 
uma meta psicossexual e 

somente reclama a sensação 
localmente satisfatória.’

Freud, 1899.

‘A vida sexual infantil é 
essencialmente autoerótica (...)

‘A pulsão sexual carece de 
objeto, ou seja, é autoerótica’

Freud, 1905.

✓ Falar de renúncia implica pensar em um prazer puramente erógeno, corporal? 

✓ A renúncia pode ser renúncia ao feito de que o objeto alheio que antes estava se ausentou 

e o bebê encontrou em si mesmo uma forma de reviver a satisfação obtida antes? Se 

pensamos assim, nasce o autoerotismo depois de uma marca de amor, mais além da 

necessidade?

✓ Há ausência de objeto ou ausência de objeto alheio?

✓ O corpo próprio é tomado como objeto?

✓ Como fica a relação sujeito-objeto para pensar o autoerotismo?



‘Dizemos que encontra seus
objetos de amor pela via do 
narcisismo, pois a saga grega 

menciona a um jovem 
Narciso a quem nada 

agradava tanto quanto sua 
própria imagem refletida no 

espelho.

Freud, 1910.

✓ Pela 1ª vez Freud fala do conceito de narcisismo, sua origem e importância para a

Psicanálise.

✓ Mito de Narciso: tradição grega – Narciso toma a si mesmo como objeto de amor e

nega uma separação necessária.

‘fase da historia evolutiva da libido, 
caminho que vai do autoerotismo 

ao amor de objeto’
‘designamos narcisismo ... o 

indivíduo empenhado no 
desenvolvimento que sintetiza em 
uma unidade suas pulsões sexuais 

de atividade autoerótica’

Freud, 1911.

✓ Autoerotismo e narcisismo aparecem sequencialmente como evolução da libido.

Pensando no autoerotismo como inicial, é uma ação que nasce independente de

objeto ou quando não existe objeto externo satisfatório, o bebê faz uma eleição

parcial de objeto através de seu corpo?



‘Que relação tem o narcisismo, 
que agora tratamos com o 

autoerotismo? (...) As pulsões 
autoeróticas são iniciais, 

primordiais, portanto, algo tem 
que ser agregado ao autoerotismo, 
uma nova ação psíquica para que

o narcisismo se constitua.

Freud, 1914.

✓ Qual é esta nova ação psíquica? Tem relação com maduração biológica e/ou

psíquica? Que marca a entrada ao narcisismo? É uma aparição de objeto como

distinto/realidade?

‘Chamamos narcisismo 
a este estado (ego puramente 

pulsional) e autoerótica a 
possibilidade de satisfação’

‘o autoerotismo era a prática 
sexual do estado narcisista de 

colocação da libido’

Freud, 1915-16.

✓ Aqui parece plantear o narcisismo como um estado/fantasia e o autoerotismo como

ação que de alguma maneira alimenta o narcisismo.



‘ podemos chamar de 
narcisismo o amor a si 

mesmo’.

Freud, 1925.

✓ Freud segue: ‘em verdade ele nunca é cancelado por completo, durante toda a vida o

ego segue sendo o grande reservatório de libido do qual são emitidos investimentos

de objeto e de onde a libido pode refluir desde os objetos. Portanto, libido narcisista

transpõe-se continuamente em libido de objeto e ao inverso’.



Autoerotismo e Narcisismo: abordados de forma pouco integrada, com
fronteira pouco definida – ora separadamente, ora através de
semelhanças, ora em complementariedade.

Autoerotismo é uma ação de auto-satisfação? Busca-se no próprio
corpo, de forma parcial, um ganho de prazer?

• Existe objeto inicialmente e o que não existe é noção de objeto
alheio?

• Nasce o narcisismo como uma fantasia de que é possível auto-
satisfação? Uma das formas para isso seria o autoerotismo? O
importante seria desenvolver outras formas de vivenciar o narcisismo?

• Estaria o autoerotismo mais ligado ao id e o narcisismo ao ego?



Vida e busca de amor...

Quanto de autoerotismo e narcisismo estão em jogo na vida das pessoas?

Viver na fronteira entre estes termos sem uma construção e integração de
ambos, pode gerar una sensação de estar em uma espécie de limbo, onde
há pouca realidade e uma busca constante de fantasias e imediatez que
levem à completude. Sabemos que a falta de sujeitos constantes e
disponíveis pode dificultar a construção do encontro do sujeito consigo
mesmo, em termos autoeróticos e narcisistas, uma base fundamental
para um desenvolvimento posterior mais edípico.

Para abrir novas paisagens, o caminho seguirá na investigação do que
alguns autores contemporâneos de Freud – Klein, Green, Dolto y Lacan
desenvolveram sobre estes conceitos. Uma nova viagem, para seguir a
investigação que a curiosidade desperta.



Muchas gracias!            
Obrigada!
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