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Quadro sinóptico baseado na bibliografia sugerida em cada
aula
NARCISISMO
• Presente em todo criatura viva, compreendendo um processo
natural
• Há uma catexia libidinal original do ego(narcisismo primário),
parte da qual é posteriormente transmitida a objetos(secundário)
• O cuidado dispensado pelos pais aos seus filhos
• Quanto mais a libido do ego é empregada, mais a libido objetal
se esvazia
• A libido objetal atinge sua fase mais elevada de
desenvolvimento quando uma pessoa se apaixona
• A libido do ego tem seu ponto máximo no hipocondríaco e
no megalomaníaco
• Na doença e no desejo de dormir, a pessoa deixa de se
interessar pelas coisas do mundo externo, retirando a libido dos
objetos
• O desenvolvimento do ego consiste num afastamento do
narcisismo primário e dá margem a uma tentativa de
recuperação desse estado

• Esse afastamento é ocasionado pelo deslocamento da libido em
direção a um ideal do ego imposto de fora
• A satisfação é provocada pela realização desse ideal
• Ao mesmo tempo, o ego emite as catexias objetais libidinais
• Torna-se empobrecido em virtude dessas catexias
• E se enriquece a partir de suas satisfações no tocante ao
objeto
• A auto-estima tem sua parte:
• Primária: resíduo do narcisismo infantil
• Outra parte provem da onipotência corroborada pela
experiência(a realização do ideal do ego)
• Um terceira parte provém da satisfação da libido-objetal
• A finalidade e satisfação em uma escolha objetal narcisista
consiste em ser amado
• A auto-estima parece ficar relacionada com o elemento
narcisista do amor
• O ideal do ego impõe severas condições à satisfação da libido
por meio de objetos

• Tornar a ser seu próprio ideal, como na infância, é o que as
pessoas se esforçam para atingir como sendo sua felicidade
• O estar apaixonado consiste num fluir da libido do ego em
direção ao objeto
• Ocorre em virtude da realização das condições infantis
para amar
• Qualquer coisa que satisfaça essa condição é idealizada
• Uma pessoa amará o que foi outrora e não é mais, ou então o
que possui as excelências que ela jamais teve
• O neurótico procura a cura pelo amor, que ele geralmente
prefere à cura pela análise

