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A emergência de personalidades narcisistas é uma tendência na nossa sociedade, conforme 
constatou Christopher Lasch no livro "Culture of Narcisism" (W.W. Norton, R$ 52,71 na Livraria 
Cultura), lançado no fim da década de 1970.  
 
Habituados a valorizar sobremaneira a imagem e o individualismo, os homens e mulheres 
estão cada vez mais ansiosos pela aprovação e satisfação de seus desejos. Observando as 
organizações, não é difícil afirmar que esse mesmo fenômeno também vem permeando o 
mundo do "management", gerando crises individuais e grupais que afetam o desempenho das 
pessoas e das organizações.  
 
A questão do narcisismo foi uma das preocupações centrais de Sigmund Freud, que, com a 
teoria dos instintos, demonstrou que os seres humanos são tensionados por Eros e Thanatos:  
 
- O primeiro representa a vida e os instintos sexuais e é governado pelo princípio do prazer, 
que impulsiona o homem na superação da repressão para obter satisfação e desfrutar de 
atividades lúdicas.  
 
- O segundo representa a morte e os instintos de autopreservação e é regido pelo princípio da 
realidade, que leva o ser humano a adiar o prazer, buscar a segurança e desempenhar 
atividades produtivas.  
 
De acordo com o pensamento de Sigmund Freud, para viabilizar a civilização, o princípio do 
prazer foi sobrepujado pelo princípio da realidade, e o aparelho mental de todos os seres 
humanos realiza uma constante repressão de Eros por meio da dinâmica da tríade id-ego-
superego.  
 
Neste processo, o inconsciente humano retém os objetivos do princípio do prazer derrotado, de 
modo que a repressão é recorrentemente contestada pela fantasia narcisista da satisfação 
plena dos desejos, isto é, sua tese é que os instintos primários humanos retornam para cobrar 
a sua insatisfação, seja por meio de manifestações genitais ou de sublimação, como o desvio 
da libido, ou sua conversão em outras formas de desejo.  
 
O problema é que esses instintos primários podem ser extravasados em descargas 
desajustadas de sexualidade, agressividade e violência, que proporcionam um prazer imediato 
e que possibilitam ao indivíduo alcançar, ainda que de forma temporária, uma gratificação 
integral negada.  
 
Portanto, uma vez que elas não quebram o ciclo de frustração, a busca da gratificação 
prossegue e, ao mesmo tempo, realimenta comportamentos perversos que submetem Eros a 
Thanatos. Assim, a teoria dos instintos freudiana é bastante elucidativa de como as neuroses 
narcisistas afetam nossa sociedade.  
 
No que se refere às organizações, pesquisadores como Manfred Kets de Vries e Danny Miller, 
do Canadá, constataram que executivos narcisistas costumam exibir os seguintes traços:  
 
- Sentimento de suficiência e singularidade;  
 
Executivos auto-referentes costumam ser intolerantes e ter fixação em fantasias de sucesso, 
poder, inteligência superior e beleza 
 
- Exagero na avaliação de suas próprias realizações e talentos;  
 
- Fixação em fantasias de sucesso, poder, inteligência superior e beleza;  
 
- Tendência ao exibicionismo e suscetibilidade ou intolerância à critica.  
 



Seguindo o raciocínio freudiano, esses traços podem gerar um determinado comportamento 
desajustado, que pode ser ainda mais agravado por fantasias narcisistas exageradas e pela 
tendência de compensar os prazeres negados por meio de perversidades, como o assédio 
moral e o assédio sexual.  
 
É possível definir o assédio moral como um esforço continuado de desqualificação de uma 
pessoa por outra, que pode resultar - ou não - em assédio sexual.  
 
O agressor é, na verdade, um indivíduo de personalidade narcisista que ataca a auto-estima 
do outro, transferindo-lhe a dor e as contradições que não admite em si mesmo: o seu ego é 
tão grandioso quanto a sua necessidade de ser admirado e a sua falta de empatia.  
 
Como não está apto a superar a solidão que o separa do mundo, é insaciável na sua busca de 
gratificação, sentindo uma intensa inveja das pessoas que são felizes e têm prazer com a 
própria vida. Os alvos favoritos do assédio são as pessoas que buscam conseguir o amor e 
admiração dos outros, oferecendo ajuda e proporcionando prazer: enredam-se num jogo 
perverso, porque, inconscientemente, acham que podem "doar vida" e ajudar o agressor a 
superar a infelicidade.  
 
Impacto na organização  
 
Para a pesquisadora, psiquiatra e psicanalista francesa Marie-France Hirigoyen, o encontro 
entre esses dois tipos de pessoas gera uma relação sadomasoquista, na qual se observa um 
confronto entre dois tipos de personalidades narcisistas. O assediador é aquele que nega 
inconscientemente o seu narcisismo, transferindo para vítima a culpa, que é incapaz de 
admitir, pela sua infelicidade e solidão.  
 
O assediado é o que se culpa, conscientemente - ou não -, pelo seu narcisismo e tenta se 
redimir procurando castigo para si mesmo. Os efeitos disso para a organização são danosos, 
pois há impactos negativos no clima e desempenho organizacional, na qualidade de vida, no 
trabalho e na motivação das pessoas.  
 
Com essas considerações, é possível destacar o pensamento freudiano como meio para ajudar 
a decifrar a dinâmica das neuroses narcisistas nas organizações e suas conseqüências. Dessa 
forma, um retorno às obras de Freud é positivo para todos aqueles que buscam compreender o 
fenômeno e acreditam que o narcisismo não é só um sintoma neurótico da auto-retirada 
egoísta da realidade, mas também uma dificuldade existencial de integração social que 
precisamos entender e superar.  
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