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PRINCÍPIOS BÁSICOS DE FREUD

 Existência das Pulsões

 A palavra pulsão alude a necessidades biológicas, com representações psicológicas, 

 que urgem em ser descarregadas, sendo que é necessário distingui-lo de instinto 

(tradução do termo instinto, que também aparece na obra de Freud, embora poucas 

vezes), o qual designa mais explicitamente fixos padrões hereditários de comportamento 

animal, típicos de cada espécie. Na literatura psicanalítica, eventualmente a noção de 

“pulsão” pode aparecer com a terminologia de “impulsos "ou de “impulsos instintivos”.



Pulsões

 Inicialmente, Freud enunciou as pulsões do ego também 

denominadas como de “autopreservação” (fome), e as 

sexuais(preservação da espécie). 

 Após sucessivas modificações, mais precisamente a partir do 

clássico trabalho Além do princípio do prazer, de 1920, ele 

estabeleceu de forma definitiva a dualidade de Pulsões de Vida e 

Pulsões de Morte, que, em algum grau, coexistem fundidos entre si.



 A dualidade de Pulsões de Vida ou Eros Deus do amor que incentiva a busca do prazer 

da alegria e da felicidade. 

 Desejo sexual e a libido.

 Pulsões de Morte ou Tanatos o Deus da morte que induz à solidão, tristeza.

 Impulso instintivo e inconsciente que busca a morte e a destruição.

 Em algum grau, coexistem fundidos entre si.



Pulsão: o representante 

psíquico dos estímulos 

somáticos

 1)Partes do corpo ou zonas erógenas, de onde surgem os estímulos.

 2) Força: refere-se a uma quantificação da energia finalidade” que busca descarga 

motora, sendo que esse aspecto da pulsão é o que fundamenta o ponto de vista 

“econômico”. 



 3) Finalidade consiste na necessidade de uma “satisfação” imediata, a qual, 

originalmente, só pode ser obtida por meio de uma "descarga” motora ou pela 

eliminação do estímulo procedente de alguma fonte.

 4) Objeto constituía-se para Freud “naquilo em relação ao qual ou pelo qual a pulsão é 

capaz de atingir a sua finalidade



 Como derivado direto desses quatro componentes essenciais da pulsão, deve ser 

 acrescentada uma quinta característica, a do investimento pulsional. 

 O significado é “ocupação” e como tal é entendido pelos autores da atualidade.



O  mesmo “objeto”, parcial ou total, pode servir ao mesmo tempo a várias pulsões, como 

podemos depreender do uso da “boca”, que tanto pode servir para a satisfação das 

necessidades alimentares como também para aquelas eróticas ou agressivas, e assim por 

diante.

O segundo aspecto é que a noção de “objeto” não deve ficar restrita à presença de algo 

ou de alguém que está alheio ao indivíduo; assim, o próprio corpo pode servir ao mesmo 

tempo como uma “fonte” e como um “objeto” da finalidade pulsional, tal como Freud 

genialmente concebeu em seus estudos sobre o narcisismo.



 A primeira referência de Lacan à toxicomania data de 1938, em Os complexos  familiares,  e  
trata  de  uma  saída  oral  como  efeito  de  um  traumatismo  psíquico, onde o sujeito tende a 
reconstruir a harmonia perdida e esta busca aponta à assimilação perfeita da totalidade do 
ser. 

 Enfatiza a resposta do sujeito  frente  à  experiência  de  separação,  a  divisão  que  o  
desmame  inscreve  na  existência. Em Formulações  da  causalidade  psíquica,  1946,  
encontramos  a  segunda  referência de Lacan e, novamente, se põe em primeiro plano a 
separação. Segundo o autor, a intoxicação orgânica pode ser um intento ilusório de resolução  
para  a  questão  da  discordância  primordial  entre  o  eu  e  o  ser.  

 Nesta  referência, compreendemos que a decisão da intoxicação só pode ser explicada na 
relação com o significante e na ordem da determinação, sem minimizar o desconhecimento 
que implica esta resolução. A terceira referência é encontrada em Subversão do sujeito e a 
dialética do desejo  no  inconsciente  freudiano,  de  1960.



Princípios do Prazer e da Realidade

 Originalmente, o “princípio do prazer” era denominado por Freud “princípio do prazer-

desprazer”, pelo fato de que ele significava que o incipiente aparelho psíquico tendia a 

livrar-se, descarregando a todo e qualquer estímulo que provocasse desprazer, visando 

reduzir ao mínimo a tensão energética



 Posteriormente, Freud descreveu que os aumentos da tensão psíquica poderiam ser 

prazerosos, como seria o caso de um acúmulo e de uma retenção temporária da 

excitação sexual.

 O “princípio do prazer” alude essencialmente ao significado de que a pulsão demanda 

uma gratificação imediata, sem minimamente levar em conta a realidade exterior.



 Através  da  experiência  freudiana,  Lacan propõe a noção do sujeito como tal, que põe 

em tensão com os estados de conhecimento e tendem a recuperar a unidade do 

sujeito, perante a constatação do abismo da divisão.

 Lacan formula que a experiência do alucinógeno ocupa um lugar ao lado do 

entusiasmo platônico e do samadhi budista (estado de êxtase, compreensão da 

existência e comunhão com o universo)

 Sobre a toxicomania, cabe concluir   que   a   intoxicação   em   todas   as   suas   formas   

é   uma   resposta   não   sintomática que tenta anular a divisão do sujeito, a marca de 

uma posição subjetiva  caracterizada  por  um  “não  querer  saber  nada  do  

inconsciente”.  



 O melhor exemplo disso é a formulação de Freud sobre a “satisfação alucinatória dos 

desejos”, pela qual o bebê substitui o seio faltante pela sucção do seu próprio polegar. 

Outros exemplos equivalentes, nos estados adultos, podem ser os que constituem os 

devaneios, fantasias inconscientes, crenças ilusórias, produções delirantes, impulsividade.



 No entanto, essa satisfação mágica e ilusória sempre acabará sendo frustrante e 

decepcionante porque ela não suporta as exigências e necessidades da realidade, 

como é, por exemplo, o caso de uma fome real que fatalmente não se satisfará com a 

substituta sucção do polegar, o que vem a determinar a instauração do “princípio da 

realidade”.

 os “princípios do prazer e o da realidade” estão sempre presentes, de forma simultânea, 

e interagem ao longo de toda a vida, mesmo que, no adulto, as demandas imediatistas 

e mágicas do princípio do prazer possam estar ocultas.



Princípio da Constância

 Ainda como uma decorrência direta da necessidade de livrar-se dos estímulos 

desprazerosos, quando está dominado pelo princípio do prazer.

 o “princípio da constância” visa à obtenção da menor tensão psíquica possível, tanto por 

intermédio do recurso da evitação e afastamento da fonte de estímulos desprazerosos, 

como também pela via de uma “descarga” que possibilite uma nivelação equilibradora.

 “princípio da constância é uma diminuição da tensão psíquica



O “princípio da constância” e o “princípio de Nirvana”.

 O  princípio de Nirvana alude a uma diminuição de toda excitação ao zero absoluto, o 

que, de fato, vem a configurar a “pulsão de morte” segundo a concepção original de 

Freud, e que mais precisamente refere-se a uma volta da célula viva ao anterior estado 

inorgânico, portanto, a um estado de morte.



Princípio da Compulsão à Repetição

 Freud percebeu que as crianças repetem jogos, brincadeiras e relatos de estórias como 

uma tentativa de elaborar ativamente aquilo que elas sofrem passivamente, como pode 

ser algum forte susto traumático, a perda de alguma pessoa importante, etc.



 Constatou que essa compulsão repetitiva procedia de uma intensa força provinda do 

interior do indivíduo e que estava situada “além do princípio do prazer”, sendo que o 

amadurecimento dessa ideia culminou em 1920, em cujo trabalho ele postulou a 

existência de uma “pulsão de morte”.



Narcisismo Primário e Secundário

 Freud afirma que o sujeito tomava o seu próprio corpo como sendo ao mesmo tempo

 uma fonte e um objeto da libido sexual.

 Essa concepção caracteriza o que Freud veio a conceituar como narcisismo primário, 

que inicialmente ele postulou como sendo uma etapa evolutiva sucedendo uma anterior 

que ele denominara como a do autoerotismo. 

 Posteriormente, no entanto, ambas as denominações e conceitualizações ficaram 

superpostas e igualadas entre si.



 A maioria dos autores considera que o protótipo mais fiel da “narcisismo primário” é o da vida 
intrauterina. Assim, Freud concebia que nesse tipo de narcisismo haveria uma total 
indiferenciação entre o ego – submetido e confundido com o id – com a realidade exterior.

 Nos estudos da psicanálise e psicologia, o Id é responsável pelos instintos, impulsos orgânicos e 
os desejos inconscientes.

 O id não tem contato com a realidade, pode se satisfazer na fantasia, mesmo que não realize 
uma ação concreta referente aquele desejo.

 Os impulsos do id podem trazer a tona necessidades básicas do indivíduo e que foram 
reprimidas, por exemplo, o instinto sexual infantil, e que muitas vezes nem tem consciência 
deles de tão reprimidos que se encontram.

 No id é armazenado tudo o que o indivíduo reprime, todas as suas necessidades que não 
foram satisfeitas. O id é chamado de o “princípio do prazer".



Ego, o Superego e o Id 

 O Ego, o Superego e o Id são instâncias que formam a psique humana. Isto de acordo 

com a Teoria da Personalidade, desenvolvida por Sigmund Freud em seus estudos sobre 

a psicanálise.



O que é Id?

 O Id é o componente nato dos indivíduos, ou seja, as pessoas nascem com ele. Consiste 

nos desejos, vontades e pulsões primitivas, formado principalmente pelos instintos e 

desejos orgânicos pelo prazer.

 A partir do ID, desenvolvem-se as outras partes que compõem a personalidade humana: 

Ego e Superego.



O que é Ego?

 O Ego surge a partir da interação do ser humano com a sua realidade, adequando seus 

instintos primitivos (o Id) com o ambiente em que vive. 

 É também chamado de "princípio da realidade".

 É o mecanismo responsável pelo equilíbrio da psique. 

 Ele procura regular os impulsos do Id, ao mesmo tempo que tenta satisfazê-los de modo 

menos imediatista e mais realista.

 Graças ao Ego, a pessoa consegue manter a sanidade da sua personalidade. 

 O Ego começa a se desenvolver já nos primeiros anos de vida do indivíduo.



O que é Superego?

 O Superego se desenvolve a partir do Ego e consiste na representação dos ideais e 

valores morais e culturais do indivíduo.

 O Superego atua como um “conselheiro” para o Ego. Isto porque o alerta sobre o que é 

ou não moralmente aceito, segundo os princípios que foram absorvidos pela pessoa ao 

longo de sua vida.

 De acordo com Freud, o Superego começa a se desenvolver a partir do quinto ano de 

vida. É quando o contato com a sociedade começa a se intensificar (através da escola, 

por exemplo).



Narcisismo primário

 Do ponto de vista da observação objetiva, o bebê está em interação com a mãe, 

enquanto que do ponto de vista desse bebê, a mãe não é mais do que um 

prolongamento dele, e basta emitir um som que tudo o que necessita, porque “nessas 

condições tudo é uma posse exclusiva dele mesmo”.

 o bebê não pode ignorar a mãe, porquanto ele depende vitalmente

 da relação real com ela (ou quem represente o papel materno do cuidado)



O narcisismo secundário

Como o seu nome indica, alude a uma espécie de refluxo da energia pulsional, a qual, 

depois de ter investido e “ocupado” os objetos externos, sofre um desinvestimento libidinal, 

quase sempre devido a fortes decepções com os objetos externos provedores, e retornam 

ao seu lugar original, o próprio ego.

Lembrem-se: O Ego surge a partir da interação do ser humano com a sua realidade, 

adequando seus instintos primitivos (o Id) com o ambiente em que vive. 

É também chamado de "princípio da realidade".



Masoquismo Primário e Sadismo

 Para Freud, até 1920, o sadismo fazia parte da pulsão sexual como uma espécie de 

“instinto de domínio”, cujo objetivo seria o de ter a dominação e posse dos objetos, por 

meio do recurso de submetê-los à força.

 O masoquismo, por sua vez, paradoxalmente, estaria visando a obtenção do prazer pelo 

desprazer, atendendo aos mandamentos internos da “pulsão de morte”, a qual, em 

algum grau e forma, sempre está presente e fusionada com a pulsão de vida.



Masoquismo Primário

 A presença dessa inata pulsão de morte no interior do psiquismo do sujeito é a 

responsável pela existência do que Freud veio a denominar masoquismo primário.

 Quando refletido para o exterior determina o surgimento do sadismo, que virtualmente 

sempre estaria ligado com a pulsão sexual.



Masoquismo secundário

 Instala-se em um segundo momento e a sua formação decorre de outros fatores, como 

aqueles associados às culpas, com as correspondentes necessidades de castigos, como 

pode ser exemplificado com as autopunições (ou induzir a que outros o punam) 

determinados pela ação inconsciente de um superego tirânico e cruel.

 Lembre-se: O Superego se desenvolve a partir do Ego e consiste na representação dos 

ideais e valores morais e culturais do indivíduo.



Importante

 Baseado na prática clínica, pode-se afirmar que o sadismo e o masoquismo coexistem 

simultaneamente.



Relações sadomasoquistas

 São frequentes os vínculos entre pessoas que se configuram de maneira nitidamente 

sadomasoquistas, às vezes de forma acintosa, e, outras vezes, de um modo muito 

dissimulado.

 Como exemplo ilustrativo, suponhamos um casal que estabelece entre si um convívio 

sadomasoquista, no qual tanto pode acontecer que a cada um deles cabe de forma 

fixa e estereotipada a um desses dois papéis, como também pode suceder que eles 

alternem-se em momentos diferentes, qual uma gangorra, nos papéis de quem será o 

sádico e a quem caberá a função de masoquista, e vice-versa, com uma alta 

possibilidade de nunca saírem desse círculo vicioso interminável.



Ego Ideal

 Enquanto o superego é considerado o “herdeiro do complexo de Édipo”, o ego ideal 

constitui-se como o “herdeiro do narcisismo primário”. Por conseguinte, ele funciona no 

plano do imaginário, alicerçado na fantasia onipotente, ilusória, própria da 

indiscriminação com o outro (persistência da fantasia de fusão diádica-simbiótica com a 

mãe), em que “ter” é igual a “ser”, e vice-versa; por tudo isso, o sujeito portador de um 

ego ideal predominante no seu psiquismo, está sempre à espera do máximo de si 

mesmo, além de nutrir ideais virtualmente nunca alcançáveis.



 As identificações são primárias, do tipo adesivo ou imitativo, e o sentimento de 

identidade resultante é o de falsidade. 

 O ego ideal costuma estar muito distante do ego real, porém, para manter a ilusão, o 

sujeito deve utilizar fortes recursos defensivos de “negação”, como o da renegação (ou 

desestima) que é mais próprio dos estados narcísicos parciais (como nas perversões), ou 

o da forclusão, presente nos estados narcísicos totais (psicoses).



 O sentimento predominante frente as frustrações das expectativas do ego ideal, muito 

mais do que culpas como no superego, é o de humilhação. O ego ideal é conjugado no 

presente indicativo: 

 “Eu sou assim...”, o que indica que transitoriamente no desenvolvimento emocional 

primitivo ele pode ser estruturante (como está implícito no conceito de self grandioso,), 

porém a sua persistência é responsável por transtornos narcisistas de toda ordem.



Ideal do Ego

 É o herdeiro do ego ideal, projetado nos pais, somado às aspirações e expectativas 

próprias destes últimos. Dentro do sujeito, o ideal do ego é conjugado num tempo futuro 

e condicional: “Eu deverei ser assim, senão...”. 

 As identificações são triádicas e formam-se na triangularidade edípica, porém ainda não 

se constituíram com uma constância objetal, nem com uma coesão de self e sentimento 

de identidade bem definido.



Ideal do Ego

 O ideal do ego pode ser um importante fator estruturante do psiquismo, tanto nos 

primeiros movimentos identificatórios (corresponde ao que se denomina de imago 

parental idealizada) como também quando ele está a serviço de um projeto de “um vir 

a ser”.



Ideal do Ego

 No entanto, a sua permanência em grau exagerado leva- rá o sujeito a construir um 

“falso self” para corresponder às expectativas dos outros, ou a quadros fóbicos e 

narcisistas. 

 O sentimento predominante é o de destruição diante de eventuais fracassos.


