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Contribuições da teoria da Angustia e Narcisismo para psicanálise.  

 

Resumo 

 

O presente trabalho propõe apresentar uma revisão da literatura sobre a teoria 

da angustia e narcisismo a partir de publicações de Freud, ressaltando sua 

importância e suas contribuições para a psicanálise contemporânea. A idéia da 

pesquisa surgiu da necessidade de explorar e reunir esses conceitos a fim de 

apresentar ao leitor, de uma maneira clara e objetiva, o pensamento de Freud e a 

evolução dos seus conceitos. Esses temas são essenciais e ocupam lugares 

centrais na teoria Freudiana, podemos citar como exemplo a teoria do 

desenvolvimento da sexualidade. É importante ressaltar que se trata de temas 

que desenvolveram importantes linhas do pensamento psicanalítico como a 

estrutura da mente, desenvolvimento psicossexual, luto e melancolia. Para isso 

foi necessário à leitura de importantes obras que contribuíram para o 

aprimoramento dessas teorias. Tais elas como: Três ensaios sobre a sexualidade 

(1905), Conferências Introdutórias (1917), Além do Princípio do Prazer (1920) e 

Sintomas, Inibições e Angústia (1926), “Leonardo da Vinci e uma lembrança de 

sua infância (1910)” e “Sobre o narcisismo: uma introdução” (1914). 

 

Introdução 

Os conceitos propostos desta pesquisa são relevantes na teoria psicanalítica. 

Reunir e compreender os temas contribui, de uma maneira geral, para aprofundar 

os conhecimentos sobre a personalidade do indivíduo, o funcionamento psíquico 

e a evolução das etapas do desenvolvimento humano, assim como, buscar 

respostas inquietantes, como: sintomas, funcionamento primitivo, entre outros.   

As neuroses dos adultos têm bases nos primeiros anos da infância e Freud 

salienta em 1926 a angústia é o problema central da origem das neuroses. 

Através dela é que foi possível encontrar um acesso aos fenômenos mentais. 

O presente artigo desenvolve de forma cronológica as evoluções dos conceitos 

de Angustia e Narcisismo por Freud.  

 
Objetivos 
 
 Objetivo Geral: 



 

Discutir o conceito de angústia na obra de Freud, no período de 1905 a 1926 e 

do narcisismo a partir de 1914. 

 

Objetivos Específicos: 
 

Demonstrar a evolução da teoria de angústia na obra de Freud; 

Definir o conceito de narcisismo primário e secundário na obra de Freud; 

Apresentar o conceito de narcisismo e a sua relação com a sexualidade e a teoria 

das pulsões. 

 

 
Metodologia  
 
O método de pesquisa desenvolvido neste trabalho é de procedimento 

bibliográfico. A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de 

referenciais teóricos e revisão de literatura de obras. Está pesquisa reunirá textos 

de Freud para apresentar a primeira teoria da angústia e demonstrar 

posteriormente a evolução do conceito de angústia na obra. A seleção dos textos 

seguiu a ordem cronológica das publicações das obras do autor, como: Três 

ensaios sobre a sexualidade (1905), Conferências Introdutórias (1917), Além do 

Princípio do Prazer (1920) e Sintomas, Inibições e Angústia (1926). A pesquisa 

constará também com a definição do conceito de narcisismo na obra de Freud 

com as obras Leonardo da Vinci e uma lembrança de sua infância (1910) e 

introdução ao Narcisismo (1914).  

A revisão bibliográfica permite ter informações e conhecimento científico das 

obras de Freud, bem como seu pensamento psicanalítico, no período de 1905 a 

1926, sobre aos temas de angústia e narcisismo, proposto para estudo nesta 

pesquisa. 

 
Desenvolvimento 
  
 
1.1  Angustia: 

 



Os enigmas da angústia ocuparam espaço em grande parte das obras de Freud, 

passando por várias modificações até a publicação do livro Inibições Sintomas e 

Angustia (1926), onde próximo aos 70 anos, Freud, reformula toda a sua teoria 

causando um simbólico conflito em sua vida por ter de substituir a teoria da libido 

por uma teoria psicológica. Nessa obra ele separou a angústia em três tipos, 

sendo a primeira a objetiva, a segunda neurótica e a terceira a moral. Essas 

angústias também são resultantes de perigos, reais ou fantasiados, percebidos 

pelo sujeito. 

Para entender melhor como Freud chegou à angústia como um mecanismo de 

defesa, primeiro é preciso entender algumas das modificações que ocorreram até 

a publicação de Sintomas Inibições e Angustia. É importante ressaltar que 

mesmo depois da publicação dessa obra foram feitas revisões sobre o tema. 

Em sua primeira teoria sobre angústia Freud acreditava nela como resultado de 

acúmulo da libido não descarregada. Freud define a libido como energia sexual 

psíquica que direciona o indivíduo à comportamentos prazerosos. Portanto 

quando essa energia sexual não consegue ser liberada leva o individuo a um 

bloqueio da satisfação sexual e então ele desenvolve o sintoma de angústia 

como uma forma de liberar essa energia. A teoria ainda explica a angustia como 

desencadeante de um tipo patológico de temor, como cita Brenner(1987). 

"O temor ao perigo externo era, presumivelmente, uma reação conhecida, isto é, uma 

reação baseada na experiência, enquanto a ansiedade era a libido transformada, isto 

é, uma manifestação patológica da energia dos impulsos (pag 83)." 

Portanto, na primeira teoria, Freud, considerou esse processo totalmente físico e 

sem qualquer fundo psicológico. Essa manifestação ansiosa era explicada como 

um reflexo de fuga se e se enquadrava, dentro 

das pulsões da autoconservação (Kusnetzoff, 1982). 

Em 1926 Freud optou por abandonar a teoria da angústia com causas biológicas, 

primeiro porque a teoria não conseguia explicar como era o processo de 

transformação da libido em angústia e segundo porque também não explicava o 

momento exato que isso acontecia. 

Com a publicação de Inibições Sintomas e Angustia Freud apresentou um novo 

conceito:  

É quase humilhante constar que, depois de tanto trabalho, ainda temos dificuldade 

para compreender os fatos mais fundamentais (...). Mas decidimos não simplificar 



nada nem esconder nada. Se não pudermos ver as coisas claramente, poderemos, 

pelo menos, ver claramente o que está obscuro. (FREUD, 1926, p.124) 

 

A análise de Freud foi referente à situação de castração do pequeno Hans 

usando a angústia diante da situação da mutilação dos genitais do garoto. Nessa 

analise Freud concluiu que a angustia surgia no mundo interno da criança, sendo 

a forma de cada sintoma regulada pela angustia e pelas defesas contra ela. 

A repressão dos impulsos genitais se devia a angústia causada por uma ameaça 

real (nesse caso a castração) e essa ameaça real seria a fuga perante o perigo. 

De acordo com a teoria de Freud, o ego desenvolve um sistema de proteção - os 

chamados mecanismos de defesa - que consistem nas 

negações inconscientes ou distorcidos da realidade, são eles: negação, 

deslocamento, projeção, racionalização, formação de reação, regressão, 

repressão e sublimação (Schultz, 2012) 

 

1.2  Um caso de Histeria, Três Ensaios sobre a Sexualidade e outros trabalhos 

(1901-1905): 

 

Nessa obra Freud realizou a analise do quadro da paciente Dora, o tratamento 

durou cerca de três meses onde foi possível a analise de dois sonhos que 

tiveram papel fundamental no tratamento, visto que a interpretação dos sonhos 

está intimamente ligada na historia do tratamento, foi só através dessa 

interpretação de sonhos que foi possível preencherem as amnésias e reduzir os 

sintomas da paciente. (FREUD, Pg 22) O objetivo de Freud ao publicar essa obra 

era em suma demonstrar a estrutura intima da doença e o determinismo de seus 

sintomas.  

Nessa obra são introduzidos os conceitos de Sintomas da histeria como 

expressão de desejos recalcados. Freud fala logo na introdução que os aspectos 

sexuais são discutidos com toda a franqueza possível, os órgãos e funções 

sexuais, sem hesitar em nenhum momento no momento de conversar sobre o 

assunto com o paciente.  

Para compreender a base teórica do caso do livro é necessário conhecimento da 

obra Interpretação dos Sonhos, pois Freud diz ser indispensável para o 

entendimento dos processos psíquicos da histeria e outras psiconeuroses. Os 



sintomas histéricos são expressão dos mais secretos desejos recalcados, 

portanto através da revelação das intimidades e segredos dos pacientes que será 

encontrado um caminho para a solução de casos de histerias, só sendo possível 

eliminar por completo a neurose se for possível rastrear cada elemento da 

neurose até os fatores já estarem familiarizado. 

Freud procurou relacionar teorias psicológicas das pulsões com teorias 

biológicas. Nessa obra também, Freud apresenta as manifestações dos impulsos 

sexuais que ocorrem desde a infância e acompanha até a vida adulta. 

 

 

 

2.1 Narcisismo:  

 

O termo narcisismo surgiu inspirado no mito grego de Narciso, onde é 

representado a vaidade e total falta de sensibilidade do sujeito. O mito também 

representa o grande drama da individualidade, o momento que o indivíduo toma 

consciência de si mesmo. 

Na psicanálise o termo narcisismo foi introduzido para designar o amor que o 

individuo sente por si mesmo (Quinodoz, 2007) Freud apresentou o conceito de 

narcisismo a partir de 1910 no ensaio “Leonardo da Vinci e uma lembrança de 

sua infância” sendo definindo ele como a escolha dos homossexuais, pelo fato de 

escolherem parceiros ligados a sua autoimagem. Nas palavras do autor: 

 

“O amor da criança por sua mãe não pode mais continuar a se desenvolver 

conscientemente – ele sucumbe á repressão. O menino reprime seu amor pela mãe; 

coloca-se em seu lugar, identifica-se com ela, e toma si próprio como um modelo a 

quem devem assemelhar se os novos objetos de seu amor. Desse modo ele 

transformou-se em um homossexual. O que de fato aconteceu foi um retorno ao 

autoerotismo, pois os meninos que ele agora ama a medida que cresce, são, apenas, 

figuras substituíveis e lembranças de si próprio durante sua infância – meninos que 

ele ama da maneira que sua mãe o amava quando era ele um criança. Encontrara 

seus objetos de amor segundo o modelo do narcisismo, pois Narciso, segundo a 

lenda grega, era um jovem que preferia sua própria imagem a qualquer outra, e foi 

assim transformado na bela flor do mesmo nome.”(Freud,  1910 p. 104) 

 



Em 1914 com a obra Introdução ao narcisismo Freud dedica-se totalmente ao 

tema trazendo novos conceitos como a separação da libido do ego e libido 

objetal; ideal-de-ego- e narcisismo primário e secundário.  

 O narcisismo primário seria um estado de vida que acontece antes mesmo da 

constituição de um ego. Nesse estado o bebê torna si mesmo como objeto de 

amor, investindo a libido nela mesma antes de direcionar a objetos externos.  O 

bebê quando nasce vive num mundo onde ele inverte os papeis, ao invés dele 

ser dependente da mãe ele acredita que a mãe quem depende dele e que ele 

rege a casa, pois quando chora é atendido, agradado, mimado isso interfere na 

constituição desse bebê. Para o bebê ele é o único responsável por todos os 

acontecimentos ao seu redor ele é a sua majestade: o bebe. E isso acontece, 

pois ao vir ao mundo o bebê não possui recursos para lidar com tudo o que está 

acontecendo e essa atitude narcísica serve como forma de autopreservação, 

essa ilusão que ele controla a mãe e que toda atitude da mãe ele quem foi 

responsável. Essa ilusão é criada para ele não se desesperar ao se dar conta 

que ele quem tem dependência absoluta da mãe, porque sem ela não sobreviria. 

No narcisismo secundário a libido que antes era investida em si própria, agora é 

direcionada á objetos externos para depois voltar a tornar a si como objeto de 

amor. Seria o momento em que a criança percebe que a mãe não vive apenas 

em função dela e então é preciso elaborar o luto do “paraíso perdido”.  Onde o 

objetivo é conquistar o amor do objeto escolhido.  

 

Narcisismo representa o amor por si mesmo. É olhar-se no espelho e ver suas 

inúmeras qualidades. Há uma necessidade enorme de aceitação e precisam 

sempre se sentir privilegiados, importantes e que todos atendendam seus 

desejos. Se tornando, portanto, intolerantes á frustrações. 

 
Resultados 
 
O presente artigo investigou nas obras selecionadas de Freud a construção dos 

conceitos de angústia e narcisismo. O estudo dos temas selecionados, não foi 

fácil, pois se tratam de conceitos complexos. Porém de grande importancia para 

a psicanálise. Entre suas contribuições podemos citar o esclarecimento de 

questões como o da personalidade e do funcionamento psíquico do ser humano.  

Por meio das revisões da literatura e análises do a pesquisadora conseguiu, 



parcialmente, traçar uma linha cronológica do pensamento Freudiano sobre os 

temas angustia e narcisismo.    

. 

 
Considerações Finais 
 
O projeto conseguiu, mesmo que parcialmente, alcançar os objetivos propostos 

como traçar cronologicamente conceito de angústia na obra de Freud, no período 

de 1905 a 1926 e do narcisismo a partir de 1914.  
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