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Revisando um conceito: a pulsão de
morte em Freud e nos pós-freudianos

Por Vinícius Romagnolli R. Gomes 

 Gabriel Arndt  

      2020 marca o centenário da publicação de uma
obra densa, complexa e controversa de Freud, a
saber: Além do princípio do prazer (1920); neste
texto Freud concebe um princípio mais forte e que
se impõe ao princípio do prazer que até então era
visto por ele como o princípio vital que conferiria
sentido à vida. É importante lembrar do impacto que
o contexto da 1ºGuerra Mundial teve na obra de
Freud, que passou por dificuldades e se pôs a
produzir intensamente. A Grande Guerra legou a
chamada neurose traumática, que faz Freud revisar
sua proposta de que o trauma estaria sempre na
origem das neuroses. Ele faz um percurso insólito;
partindo da observação da brincadeira de seu neto
de 1 ano e meio com um carretel e a descoberta
prazerosa de que ele pode jogá-lo para fora do berço
e resgatá-lo, num jogo de desaparecimento e
reaparição, o que suscita um prazer em descobrir
uma potência sobre o objeto. Esse movimento do
jogo do fort-da seria uma grande conquista cultural
implicando uma renuncia instintual que permite a
ausência da mãe sem protesto por compensá-la com
objetos que estavam em seu alcance, findando,
assim, a fase de completa dependência da mãe.



      A partir desse preâmbulo, Freud passa a falar
sobre a repetição de eventos prazerosos e a
repetição em si mesma que não atua apenas em
eventos prazerosos, mas curiosamente em ações
e pensamentos que trazem desprazer, uma
repetição que traria sofrimento e não prazer. O
prazer tende a repetição, mas haveria uma força
que estaria além deste princípio e que tende à
dissolução e que Freud nomeará pulsão de
morte. Deste modo, a partir de 1920, Freud irá
postular um novo dualismo pulsional, não mais
entre pulsões do ego e pulsões sexuais, mas entre
pulsões de vida/Eros e pulsões de
morte/Tânatos. Aqui cabe lembrar que em
Análise terminável e interminável (1937), Freud
cita o filósofo pré-socrático Empédocles e sua
oposição entre o amor construtivo e o ódio
destrutivo. Penna (1996) pondera, contudo, que
de modo algum podemos tomar o pensamento do
filósofo grego como precursor do conceito
freudiano, pois não foi um ponto de partida, mas
sim uma figura evocada na qual Freud busca um
certo aval. Há quem diga até que Freud criou
seus precursores.



Melanie Klein
Por Cristina Vilela de Carvalho

      Melanie Klein, que fazia questão de ser vista
como discípula de Freud e continuadora de sua
obra, viu a importância do conceito de pulsão de
morte no sentido de dar sustentação teórica aos
fenômenos que ela observava em sua prática
clínica, principalmente nas análises de crianças
bem pequenas (BARROS; BARROS, 1989;
HINSHELWOOD, 1992).
      Ao abordar o início a vida psíquica, Klein (1991,
p. 23-24) afirma:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Sempre tendo por base a questão de um conflito
entre as pulsões de vida e de morte, tal como
descrito por Freud (CINTRA; RIBEIRO, 2019),
Klein desenvolveu conceitos fundamentais para a
a psicanálise. Alguns deles são: identificação pro-

“Temos razões, creio eu, para suporque algumas funções
que encontramos no ego mais tardio lá estão desde o início.
Proeminente entre elas é a de lidar com a ansiedade.
Considero que a ansiedade surge da operação da pulsão de
morte dentro do organismo (...). A necessidade vital de lidar
com a ansiedade força o ego arcaico a desenvolver
mecanismos e defesas fundamentais. O impulso destrutivo
é parcialmente projetado para fora (deflexão da pulsão de
morte) e, acredito, prende-se ao primeiro objeto externo, o
seio da mãe. Como Freud assinalou, a porção restante do
impulso destrutivo é em alguma medida ligada pela libido
no interior do organismo.”



jetiva, posição esquizoparanoide, posição
depressiva, superego primitivo, inveja
primitiva. Klein, usando como exemplos seus
casos clínicos, ressaltou que a pulsão de
morte não era tão silenciosa e nisso foi
seguida por muitos psicanalistas, tais como
Segal, Joseph, Meltzer e Rosenfeld. Esse
último, inclusive, publicou vários trabalhos
onde os aspectos destrutivos predominam,
formando organizações patológicas que se
voltam contra partes boas do próprio self da
pessoa. E isso faz também com que a inveja
seja mais violenta e se manifeste em ataques
ao analista, que é visto como um objeto
portador de vida e bondade
(HINSHELWOOD, 1992). 
     Vemos, portanto, que o conceito de pulsão
de morte caiu em um solo fértil na obra de
Melanie Klein, gerando outros conceitos
fundamentais na psicanálise e promovendo
desdobramentos teóricos e técnicos em
autores kleinianos e pós-kleinianos.



Sandor Ferenczi
Por Marcos Paulo Shiozaki

     Pensar a pulsão de morte para Sándor Ferenczi (1873-
1933) e expressar em poucas linhas é um desafio bastante
difícil. Ele, como um psicanalista notadamente sensível e
empático, abraçou e formou um grupo bastante plural
que debatia e experimentava a psicanálise de uma forma
muito diferente. Portanto, levando em consideração essa
pluralidade e essa experimentação, seria impossível não
considerar o pedido de Lou-Andreas Salomé para que ele
escrevesse sobre um “instinto de morte”, ainda em 1913.
Tal como seria impossível não mencionar a “pulsão de
morte” que já aparecia escrita e descrita entre 1911 e 1912
por Sabina Spielrein, que nitidamente inspirou Ferenczi,
conforme observamos em uma nota de rodapé de “O
problema da afirmação do desprazer”, de 1926.
    Nove anos depois da publicação de Freud de “Além do
princípio do prazer”, Ferenczi escreveu um interessante
texto que possibilitaria ricas reflexões que já ressoavam
desde o pedido de Salomé. Em “A criança mal acolhida e a
pulsão de morte”, Ferenczi apontou que um bebê recém-
nascido, não estaria dotado de pulsões de vida, mas sim
de uma proximidade de não-vida frente ao seu
sentimento de desamparo. Além disso, mostrou que
frente às aversões, impaciências, rudezas, faltas de
carinho etc., a criança poderia (e quem sabe, “desejar
inconscientemente”) morrer mais facilmente. Isso abriu
um caminho para que outros autores, como Winnicott,
pensassem nas questões ambientais como algo
fundamental à vida infantil.



Donald Winnicott
Por Larissa Garcia Ponce

     A problemática da pulsão de morte, desde o
nascimento do termo foi fonte de controvérsias
para diversos autores da Psicanálise. Na obra de
Winnicott, o uso de termos como Drive, Instinct,
Instintual Drive, denotam a refutação da ideia
pelo autor utilizando definições que convergem
com seu sistema teórico. A crítica de Winnicott ao
conceito de pulsão (Trieb), não tem a ver com um
erro de tradução do termo alemão, e sim com
própria essência do conceito, que de acordo com o
que o psicanalista inglês escreveu em
1952(1987/1990,p.37-42) [...]evita o campo de
investigação tão rico do desenvolvimento inicial
do bebê não nada colaboram para compreender o
desenvolvimento emocional de um ser humano.
Fulgêncio (2010) esmiúça a visão winnicottiana
sobre termo pulsão:

Para Freud, o que importa é a representação psíquica
da excitação corpórea; é essa representação e o jogo de
determinações recíprocas que ocorre entre essa e
outras representações que compõem a vida psíquica,
dando a dinâmica explicativa que anima os fenômenos.
Pode-se dizer, então, que para a psicanálise freudiana,
o corpo é praticamente expulso, ficando apenas a
representação desse corpo, ou ainda, o afeto que é um
representante da excitação corporal correspondente.
Segundo Freud, o corpo é um problema da medicina ou
da biologia, cabendo à psicanálise não o corpo, mas as
suas representações e seus afetos (FULGENCIO, 2006).



       Na concepção de Winnicott, o que existe é o
Instinto. Com uma nova roupagem, o autor define
este fenômeno como intensas forças biológicas que
transitam na vida do bebê ou da criança, e que
demandam ação para buscar alívio quando a
excitação alcança um limiar de urgência, tal como
ocorre com qualquer outro animal. Os instintos
não são, portanto, ideias abstratas pautadas em
especulação, são excitações corporais que recebem
um sentido e necessitam de ações para obter
satisfação (WINNICOTT, 1954/1990).
  Na perspectiva winnicottiana, os acontecimentos
corporais do bebê passam por um processo
denominado elaboração imaginativa das funções
corporais, no qual o bebê gradualmente passa a
compreender os acontecimentos fisiológicos de
seu corpo, conforme recebem sentido pelo
cuidador, formando a unidade psicossomática. A
união psicossomática se dá graças a administração
de instintos e é fruto das relações inter-humanas
que envolvem sentimentos, fantasias, desejos,
conscientes e inconscientes, e isso não pode ser
atribuído ao embate de forças entre
representações e afetos (WINNICOTT, 1954/1990)
       Retomando às origens do aparecimento do
conceito de pulsão de morte, Freud forjou esta



 ideia para lidar um impasse que, se não resolvido,
poderia colocar em risco a viabilidade do princípio
do prazer. A ideia primordial deste constructo é a
de que o aparelho psíquico seria movido pela
busca do prazer e afastamento da dor. Esta lógica
serviu muito bem para as neuroses de
transferência (fobia, histeria, neurose obsessiva),
contudo, se mostrou problemática por não
conseguir explicar a razão do de determinados
pacientes (sadismo, masoquismo, hipocondria,
neuroses traumáticas, neuroses de guerra, suicídio
do melancólico, entre outras) repetirem situações
que lhes causavam dor e sofrimento. Analisando
estes questionamentos de Freud, Fulgencio (2012)
destaca:

Freud observou que alguns indivíduos pareciam estar
marcados por um “destino demoníaco” (FREUD, 1920,
p.292), que os levava a repetir, inúmeras vezes, as mesmas
situações traumáticas. Outros, ainda, pareciam reagir de
forma contrária à sua cura, piorando ao invés de melhorar,
sem nenhum motivo que justificasse esse fato, o que Freud
caracterizou como sendo uma “reação terapêutica
negativa” (FREUD, 1920, p.292). Este conjunto de fatos
clínicos levou-o a reformular sua teoria das pulsões,
postulando a existência de outros impulsos básicos para o
funcionamento do psiquismo, para além do princípio do
prazer. A sua analogia entre os processos termodinâmicos
e o funcionamento do aparelho psíquico, associada à sua
consideração de que a vida advém do não vivo, levou-o à
suposição de que haveria, no psiquismo, uma tendência
básica a encontrar o nível mais baixo de excitação. Sendo



      Apesar de encerrar a questão com a criação do
conceito de pulsão de morte, o próprio Freud
reconhece que o uso do termo foi uma especulação
útil e adequada para explicar estes fenômenos.
Ainda que em dúvida se esta era uma hipótese
plausível, não conseguiu se desvencilhar da ideia e
pensar em outra solução para a questão. (FREUD
1920; 1923; 1930/1996).
    Winnicott, por sua vez, parte de uma suposição
metapsicológica diferente, para trabalhar a
questão da compulsão da repetição. Para o
psicanalista inglês, não se trata tanto de uma
questão de descarga pulsional, mas da necessidade
do indivíduo de retornar a situação traumática
para “corrigi-la” no presente, em seu controle
onipotente.  Segundo o pressuposto winnicottiano,
o trauma, por não ser uma vivência espontânea,
não faz parte do processo vital do ser, e por esta
razão, não pode ser sentido como real, nem ser
processado como experiência, ficando cindido do
restante da personalidade (WINNICOTT,
1963/1994).

 assim, Freud supôs uma pulsão cuja “missão” seria
conduzir a vida orgânica de volta ao nível zero de
excitação, ao estado inanimado: uma pulsão de morte.
[...]Ao considerar esse tipo de tendência fundamental seria
possível compreender por que existiriam tantos
fenômenos na vida psíquica que ocorreriam à revelia do
princípio do prazer[...] (FULGENCIO, 2012, p.470-471).



    Mesmo envolto a riscos, o indivíduo busca
retornar justamente as situações que o
conduziram ao trauma produzindo uma repetição,
para ter a chance de integrar a situação traumática
como experiência. Se no presente, encontra um
setting seguro, acolhedor e que permita sua
onipotência, torna-se possível descongelar o
trauma, para ser então vivenciado
e integrado à personalidade, como parte de seu self
(WINNICOTT, 1954/1990).
  Outro ponto de dissonância da teoria
winnicottiana em relação ao conceito de pulsão de
morte é que para o autor as origens da
agressividade não podem ser pulsão de morte, uma
vez que os movimentos infantis mais vorazes não
têm por objetivo a agressividade e destrutividade.
Para Winnicott, estas expressões de voracidade
têm origem nas excitações corporais advindas da
motilidade como forma do bebê tentar incorporar
totalmente o objeto. (WINNICOTT,
1939;1964/2002).
    De acordo com a perspectiva winnicottiana, seria
incoerente acreditar que um bebê, que ainda não
distingue o próprio eu de um mundo externo,
tenha recursos cognitivos para experienciar
sentimentos complexos como amor, ódio, raiva,
inveja ou culpa. Para que isso seja possível são



necessárias diversas conquistas maturacionais
anteriores, para que a criança adquira a capacidade
de amar, odiar e sentir culpa. São elas:  a integração
do eu, que ocorre graças aos cuidados de uma mãe
suficientemente boa, que facilitem a personalização
(a união psicossomática); a noção de espacialização;
de temporalização   e de realização (quando há a
desilusão da onipotência e maior capacidade de
lidar com as frustração e com a realidade). Se todos
estes processos ocorrerem de maneira bem sucedida
o bebê vivencia o estágio do concernimento, em que
há a preocupação de que aquele que cuida dele
possa ser atingido pelos efeitos de sua
destrutividade. Somente quando o indivíduo
alcança esta percepção torna-se um ser integrado,
capaz de se relacionar com pessoas inteiras, sentir
culpa por seus atos destrutivos e buscar a reparação
(WINNICOTT, 1954/1990). 
   Ao refutar o conceito de pulsão de morte,
Winnicott confronta o aspecto mítico e especulativo 
de um aparelho psíquico à mercê de forças
instintivas, destacando o que realmente nos faz
humanos: o desenrolar dos processos de  maturação
biológica e o indispensável cuidado humanizado e
humanizador que outro ser humano nos dispensa,
contribuindo para nosso crescimento e
amadurecimento Emocional/Pessoal.



Wilfred Ruprecht Bion
Por Angélica Calaresi Wolff

   Um convite ousado me foi feito: escrever em poucos
parágrafos a respeito da compreensão de W. R Bion
(1897-1979) sobre a pulsão de morte. Aceito o desafio,
segue o que pude pensar. Ao meu ver, tendo sido um
leitor assíduo de Freud e analisando de Klein, Bion foi
um psicanalista que, a partir, de suas próprias
experiências emocionais como sobrevivente dos
horrores de guerra, e da clínica com pacientes graves,
apresentou contribuições inovadoras a respeito das
manifestações da pulsão de morte no funcionamento
mental. Evoluindo a partir das fundamentações
kleinianas, Bion (1991/1959)* reconheceu o aspecto
agressivo da inveja como expressão da pulsão
destrutiva que transita na vida mental e que ataca o
que é bom, mas destacou um tipo de funcionamento
auto-invejoso que se dirige contra os próprios recursos
da personalidade,   atacando o próprio aparelho de
pensar os bens internos e a experiência vitalizada de
existir e sonhar. Como um mecanismo canceroso no
interior da vida mental, a inveja de si mesmo, se
manifestaria, sorrateiramente, na mente, de maneira a
corroer e obstruir a própria capacidade de criar e
nutrir pensamentos em par: consigo mesmo, com a
realidade da vida e com os  outros (incluindo o
analista). Sabotando assim, a possibilidade de sentir-
se verdadeiro sendo quem se é, e expandir-se em
desenvolvimento.



      Destaco ainda que, evoluindo também a partir da
herança freudiana, Bion aprofundou-se na observação
de que a violência da pulsão destrutiva se expressaria
através da agressão ao que é vivo, deformando o que é
verdadeiro, complexo, dinâmico e animado, em morto;
falsamente completo, estático (ou linear),
automatizado e inanimado.   A leitura de seus
trabalhos, nos faz reconhecer que, quando sepultamos
a mente na cripta do que já é conhecido, tendemos à
inanição mental e ao risco de morte da personalidade.
Ele investigou manifestações da pulsão de morte que
engendraria um funcionamento homicida-assassino
no interior da vida mental, do tipo antipensamento e
antiemoções. Neste funcionamento, por exemplo,
paciência poderia ser deformada em indiferença
anestésica; segurança transformada em inércia; criar e
SER ficariam substituídos por “imitose” e parecer ser; o
viver genuíno e o compartilhar de emoções poderiam
ser deformados em postagem imperativa e simultânea
de experiências, como uma espécie de evacuação,
talvez por flacidez autocontinente. Assim, manter-se
mentalmente vivo, aguentando pulsar nos intervalos
(cheio de incertezas e desconhecimentos) que há entre
os encontros, desencontros e não-encontros, dos quais
é feito a realidade da vida, seria a grande tarefa na
condição de ser humano. Nesta perspectiva, o enigma
da Esfinge talvez seria: estamos mentalmente vivos?
Como suportamos (e se suportamos) a turbulência
emocional que é amar, sofrer, crescer, ser dependente
e, ao mesmo tempo, ser tão só? 



Jacques Lacan
Por Valéria Codato Antonio Silva

     Freud (1924) declara que a teoria das pulsões é “a
parte mais importante da teoria psicanalítica
embora, ao mesmo tempo, a menos completa”.
Afirmativa que nos deixou com a bússola na mão e
novos caminhos a percorrer. Pontos enigmáticos de
seu texto levaram a interpretações equivocadas e
discordâncias entre os psicanalistas, bem como a
novas respostas e teorizações complexas que se
seguiram à sua morte. A obra “Além do Princípio do
Prazer”, que completa hoje 100 anos, é tomada como
um giro teórico de Freud em 1920. Ao se deparar com
a compulsão à repetição de situações que não
traziam qualquer forma de prazer, mas sofrimento,
concluiu que há em nossa vida mental algo mais
elementar, mais primitivo, mais além (ou aquém) do
Princípio do Prazer, que nos governa. 
      O recurso à biologia que marca sua escrita no texto
“Além do Princípio do Prazer” (1920) se traduz na
concepção de uma pulsão que tende ao inanimado, ao
inorgânico, portanto, à morte. Freud a refere em certas
manifestações clínicas, como por exemplo, na
repetição dos sonhos traumáticos ou ainda nas
neuroses de destino, nas reações terapêuticas
negativas, como também nos sintomas ou na clínica do
masoquismo, que indicariam a presença de uma
“satisfação paradoxal” que dominaria o funcionamento
mental. Porém, a aceitação de uma destrutividade 



 autônoma, não derivada da sexualidade ou não ligada
a ela, era de difícil aceitação por parte de Freud, pois
tratava-se de reconhecer a maldade irredutível que
habita o ser humano. Somente 10 anos depois, ao
publicar “O Mal-Estar na Cultura” (1930), Freud
fornece à Pulsão de Morte uma dimensão autônoma e
destrutiva, por excelência. Contrariamente ao caráter
ruidoso das pulsões sexuais, afirmava que a pulsão de
morte era silenciosa e articulada ao conceito de
repetição. Um obstáculo à cultura, dado que esta
encontra-se a serviço de Eros, buscando reunir os
indivíduos, famílias, nações, em torno de uma grande
unidade denominada humanidade. Em oposição, a
pulsão de morte com sua força “demoníaca” tem por
alvo a disjunção, a recusa da permanência. 
      É neste ponto que Lacan apresenta um novo modo
de concebê-la: enquanto a pulsão sexual (de vida) é
conservadora, tende à unificação e indiferenciação,
pois além de construir uniões tende a mantê-las, a
pulsão de morte é renovadora, produtora de
diferenças, e, ao colocar em causa tudo o que existe,
ela é potência criadora! Lacan se distancia da ideia
freudiana sobre a pulsão de morte como retorno ao
inanimado ao apontar para uma “vontade de
destruição” que não deve ser confundida com a
agressividade, mas sim com vontade de recomeçar
com novos custos: “Vontade de Outra coisa”, como
afirma no Seminário 7 (LACAN,1959/1960).



    Ao abordar a repetição como um dos conceitos
fundamentais da psicanálise, Lacan (1964) no
Seminário XI a apresenta como indissociável da
pulsão de morte. Se, por um lado, há a repetição da
rede de significantes, daquilo que se encontra
representado e que é veiculado pela palavra e pelas
formações do inconsciente (atos falhos, lapsos,
sonhos, sintomas), há também a repetição daquilo
que não se encontra simbolizado e insiste sob a forma
de compulsão à repetição. Parte irrepresentável que
persiste e insiste, sob a forma de repetição diferencial,
como denominou Lacan, que aponta para a dimensão
do Real.
    Ao longo de seu ensino, Lacan desata a
agressividade da pulsão de morte, passando a
posicionar a agressividade intimamente ligada ao
imaginário e ao narcisismo, e a pulsão entre o registro
simbólico e a dimensão do real. A oposição freudiana
entre pulsão de vida e de morte se torna então
superada, pois ao recorrer à dimensão do real para
dar conta da “satisfação paradoxal” explicitada por
Freud, Lacan irá enfatizar o campo do gozo. Lacan o
formula explicitamente: “Explico assim a afinidade
essencial de toda pulsão com a zona da morte, e
concilio as duas faces da pulsão — que, ao mesmo
tempo, presentifica a sexualidade no inconsciente e
representa, em sua essência, a morte” (LACAN,
1946/1998, p.188). E acrescenta: “a pulsão, a pulsão



parcial, é fundamentalmente pulsão de morte e
representa em si mesma a parte da morte no vivo
sexuado” (LACAN, 1946/1998, p.195).A pulsão
sexual que era situada, até então, do lado da vida,
inclui também a dimensão da morte. Desde então,
as pulsões de vida e as pulsões de morte aparecem
como dois aspectos de uma só e mesma pulsão.  
      Toda pulsão é uma ultrapassagem repetitiva do
princípio do prazer para tentar atingir — em vão —
um gozo perdido para sempre. Dito de outro modo,
em toda pulsão existe essa possibilidade de uma
transformação do prazer em gozo, a partir do que
Lacan chama uma ultrapassagem do princípio do
prazer. Podemos afirmar que Lacan nunca
abandonou a pulsão de morte freudiana. Ao
contrário, fez dela a pedra de sustentação do
circuito pulsional. E quando fez do gozo o
problema maior com o qual cada um, seja
neurótico ou psicótico, tem que se confrontar,
pode-se dizer que inscreveu a questão da pulsão
de morte no coração de sua teoria e de sua
concepção do tratamento psicanalítico. Ponto
indiscutivelmente importante que sustenta a ética
da psicanálise mais do que uma práxis para além
do bem e do mal, uma experiência que possibilita a
“travessia do pior que nos aspira, mais do que nos
inspira” – o campo do gozo- e o despertar para o
desejo.



André Green
Por Guilherme Geha dos Santos  

     André Green contribui para o conceito de pulsão
de morte a seu modo, cirúrgico e sem anestesia.
Analisa os analistas, ao promover a ideia de que a
pulsão de morte foi uma construção de Freud que
retirou a segurança dos analistas, recentemente
conquistada e assentada na percepção de que
estavam em terreno sólido e conhecido. O conceito
de pulsão de morte retira esse conforto e, para Green,
isso faz diversos analistas o recusarem. 
                       Entretanto, seu trabalho não se limita a essa
parte. Exímio estudioso da obra de Freud, André
Green percebeu que ao postular o conceito de pulsão
de morte, Freud retirou a raiz do conceito de
narcisismo, deixando-o à deriva. Seria necessário um
novo trabalho para costurar novamente as raízes do
narcisismo, agora diante de uma nova dualidade
pulsional. E é isso que Green faz, construindo, então,
os conceitos de Narcisismo de vida e Narcisismo de
morte, devolvendo-nos a possibilidade de trabalhar
com as problemáticas narcísicas de maneira
integrada.  
                       Quando tratamos de Narcisismo de vida e de
morte, é bom lembrar, apesar da obviedade, que
estamos em terreno narcísico. E isso não quer dizer
um  



mero egoísmo ou egocentrismo, mas parte do
desenvolvimento psicossexual que atua na
construção de uma identidade e pode mediante
obstrução, promover o isolamento do sujeito, ou
seja, a ausência de relações objetais.
    Narcisismo de vida e de morte são dois conceitos
diferentes que se referem ao vínculo,
respectivamente, que pulsões de vida e de morte
fazem com investimentos narcísicos. Recorramos ao
próprio autor para entender a dimensão de ambas
as situações: “Narcisismo de vida é um modo de
viver – às vezes parasitário, às vezes autossuficiente
– com empobrecimento do Eu que é limitado às
relações ilusórias que sustentam o self, mas sem
nenhum envolvimento com objetos. Aqui eu me
refiro a objetos vivos, não aqueles que são
essencialmente idealizados. Narcisismo de morte é
uma cultura do vazio, sem nada, desprezo de si,
desinvestimento destrutivo, e permanente
autodepreciação” (Green, 2002, p.645).
            A partir disso, o autor nos permite fazer outra
diferenciação. Quando tratamos de Narcisismo de
morte, não estamos falando de masoquismo,
exatamente em razão do Narcisismo de morte estar
ligado à pulsão de morte e, portanto,  não se 



direcionar ao investimento, mas ao
desinvestimento.
    Ao perceber que há situações psíquicas que
vinculam investimentos narcísicos e pulsão de
morte, Green amplia a possibilidade de
compreensão dentro da clínica e, possivelmente,
de intervenção. Estaríamos aqui de frente a
situações aterradoras, tanto para o paciente,
quanto para o analista. O paciente se vê investido
de pulsão de morte e, portanto tem uma
constituição narcísica que desliga suas
capacidades e vínculos. O analista busca
encontrar meios de existir para o paciente,
enquanto o vê inundado pela autodepreciação. 
            A clínica psicanalítica de situações graves ou
complexas deve muito de seus fundamentos ao
trabalho de André Green. De outro lado, essas
situações necessitam da capacidade do analista de
sobreviver mentalmente à pulsão de morte.
Trabalho que se torna possível mediante a ajuda
de autores como Green.
         O trabalho de André Green é fonte de
inspiração, ao passo que seu modo de escrever nos
convida à ousadia e à coragem. Resta-nos o
obrigado e o aplauso.
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