RESPOSTA AO RECURSO CONTRA O GABARITO PRELIMINAR
QUESTÕES ESPECIFICAS DA PSICOLOGIA

Questão 44: RECURSO INDEFERIDO
No primeiro parágrafo do texto de referência para a questão, evocado neste recurso, lê-se que é
Paul Näcke quem associa o narcisismo à perversão. Freud faz essa referência para propor, a
partir dos achados psicanalíticos, uma nova concepção do narcisimo neste texto. As
passagens do texto abaixo destacadas confimarão que Freud nele distingue dois tipos de
narcisismo, incluindo o que denomina como “narcisismo primário” no processo de
desenvolvimento normal do ego – o que semanticamente pode ser descrito como
“desenvolvimento regular do ego”, tal como figura no gabarito da questão. O “narcisismo
secundário”, conforme também se verifica nas passagens abaixo destacas, se relaciona,
segundo Freud, não à neurose, como pretende o presente recurso, mas ao quadro da
megalomania, presente nas parafrenias.
O termo narcisismo deriva da descrição clínica e foi escolhido por Paul Näcke em 1899
para denotar a atitude de uma pessoa que trata seu próprio corpo da mesma forma pela
qual o c.orpo de um objeto sexual é comumente tratado – que o contempla, vale dizer, o
afaga e o acaricia até obter satisfação completa através dessas atividades. Desenvolvido
até esse grau, o narcisismo passa a significar uma perversão que absorveu a totalidade da
vida sexual do indivíduo, exibindo, conseqüentemente, as características que esperamos
encontrar no estudo de todas as perversões.
Observadores psicanalíticos foram subseqüentemente surpreendidos pelo fato de que
aspectos individuais da atitude narcisista são encontrados em muitas pessoas que sofrem
de outras perturbações – por exemplo, conforme Sadger ressaltou, em homossexuais -, e
finalmente afigurou-se provável que uma localização da libido que merecesse ser
descrita como narcisismo talvez estivesse presente em muito maior extensão,
podendo mesmo reivindicar um lugar no curso regular do desenvolvimento sexual
humano. Dificuldades do trabalho psicanalítico em neuróticos conduziram à mesma
suposição, pois parecia que, neles, essa espécie de atitude narcisista constituía um dos
limites à sua susceptibilidade à influência. O narcisismo nesse sentido não seria uma
perversão, mas o complemento libidinal do egoísmo do instinto de autopreservação,
que, em certa medida, pode justificavelmente ser atribuído a toda criatura viva.
Um motivo premente para nos ocuparmos com a concepção de um narcisismo primário
e normal surgiu quando se fez a tentativa de incluir o que conhecemos da demência
precoce (Kraepelin) ou da esquizofrenia (Bleuler) na hipótese da teoria da libidoEsse tipo
de pacientes, que eu propus fossem denominados de parafrênicos, exibem duas
características fundamentais: megalomania e desvios de seu interesse do mundo externo
– de pessoas e coisas. Em conseqüência da segunda modificação, tornam-se inacessíveis
à influência da psicanálise e não podem ser curados por nossos esforços. Mas o
afastamento do parafrênico do mundo externo necessita ser mais precisamente
caracterizado. Um paciente que sofre de histeria ou de neurose obsessiva, enquanto sua
doença persiste, também desiste de sua relação com a realidade. Mas a análise
demonstra que ele de modo algum corta suas relações eróticas com as pessoas e as
coisas. Ainda as retém na fantasia, isto é, ele substitui, por um lado, os objetos imaginários
de sua memória por objetos reais, ou mistura os primeiros com os segundos, e, por outro,

renuncia à iniciação das atividades motoras para a obtenção de seus objetivos
relacionados àqueles objetos. Essa é a única condição da libido a que podemos
legitimamente aplicar o termo ‘introversão’ da libido, empregado por Jung
indiscriminadamente. Com o parafrênico a situação é diferente. Ele parece realmente
ter retirado sua libido de pessoas e coisas do mundo externo, sem substituí-las por
outras na fantasia. Quando realmente as substitui, o processo parece ser
secundário e constituir parte de uma tentativa de recuperação, destinada a conduzir a
libido de volta a objetos.
Surge a questão: Que acontece à libido que foi afastada dos objetos externos na
esquizofrenia? A megalomania característica desses estados aponta o caminho.
Essa megalomania, sem dúvida, surge a expensas da libido objetal. A libido afastada
do mundo externo é dirigida para o ego e assim dá margem a uma atitude que pode
ser denominada de narcisismo. Mas a própria megalomania não constitui uma
criação nova; pelo contrário, é, como sabemos, ampliação e manifestação mais
clara de uma condição que já existia previamente. Isso nos leva a considerar o
narcisismo que surge através da indução de catexias objetais como sendo
secundário, superposto a um narcisismo primário que é obscurecido por diversas
influências diferentes.
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Em vista do exposto, o gabarito da questão está mantido, e o presente recurso,
NEGADO.

Questão 48: RECURSO DEFERIDO
Troca de gabarito para LETRA D

