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APRESENTAÇÃO 

As Indagações sobre o lugar da pesquisa no meio social surgem a todo momento, 

principalmente nesse início de século XXI em que o neofascismo, o neoliberalismo, a 

necro-política, a propagação de Fake News, bem como a volta de teorias infundadas 

bombardeiam a ciência em detrimento de crenças e mitos sem validação e comprovação 

no intuito de enaltecer concepções de mundo que desvalorizam a formação humana e o 

sujeito como processo sine qua non para o desenvolvimento social e econômico. 

Nesse sentido, a presente obra tem como objetivo reunir pesquisas sobre os eixos 

História, Cultura e Sociedade, a partir de bases epistemológicas e éticas, com a finalidade 

de apontar reflexões e discussões, críticas e atuais, que problematizam e teorizam sobre 

os múltiplos aspectos que se interseccionam na formação de nossa sociedade, uma vez 

que torna-se necessário as diversas formas de escrita sobre tais aspectos, através das mais 

variadas áreas do conhecimento 

Busca-se então, a partir de uma abordagem interdisciplinar, apontar as relações 

sociais, históricas e culturais brasileira, buscando expandir novos horizontes de pesquisas 

acerca de nossa cultura, que é sobretudo, marcada por disputas de poderes; heterogênea 

dada a miscigenação étnica na sua formação que possui uma ampla diversidade histórica 

e cultural oriunda da grande extensão territorial que gera, por finalidade, uma ampla gama 

de características específicas de cada região a serem analisadas a partir de seus contextos 

específicos: educacional, alimentício, sexual e de gênero, ritmos, cores e sabores, entre 

outros tão marcantes na formação do Brasil. 

Desse modo, este livro é a síntese da pluralidade de objetos, temas de pesquisa e 

pesquisadores de diversas áreas se concretizando como um processo de reflexões 

múltiplas.  

 

Desejamos uma ótima leitura! 

Os Organizadores
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PREFÁCIO 

 

INTERSECÇÃO ENTRE HISTÓRIA, CULTURA E SOCIEDADE BRASILEIRA 

A pesquisa acadêmica e sua relevância histórica, cultural e social são rebatidas 

concomitantemente neste limiar de século XXI, em que o próprio significado do saber-

fazer intelectual e científico é questionado constantemente, muitas vezes, por ideários 

retrógrados e pela proliferação de Fake News. Em contrapartida, diante desse cenário 

complexo a ciência resiste. As incertezas e desigualdades instigam pesquisadores de 

diversos campos do conhecimento a refletirem sobre questões atinentes ao processo de 

construção histórica, social e cultural do Brasil. 

A coletânea História, cultura e sociedade brasileira: diálogos interdisciplinares  

conclama pesquisas com reflexões e discussões que problematizam e teorizam as distintas 

nuances que se alinham na formação nacional, tais produções e suas diversas formas de 

escrita interseccionam-se em uma obra rica, com olhares vários sobre o Brasil e suas 

multifaces, trabalho que envida tempo, método e perícia. Apresenta-se ao público não 

somente novos objetos, problemas e abordagens diversas de investigação nas várias áreas 

do conhecimento. Desvela-se nesta obra o empenho de pesquisadores de distintas regiões 

do país, os quais aventuram-se no mercado editorial, no afã de levar aos leitores trabalhos 

desempenhados no seio acadêmico, os quais devem ser compartilhados com grupos 

maiores. O livro aglutina o singular e o plural, no concernente às temáticas investigadas, 

através de um vocabulário rico e diversificado.   

 Cada capítulo discorre sobre modos de realizar a investigação científica, através 

de teorias, métodos e fontes que permitem a cada um dos autores uma análise peculiar 

sobre um objeto em questão. Investigar, questionar e compreender o que inquieta cada 

autor delineia o caminho percorrido pelos escritores que ousadamente contribuíram para 

a composição de História, cultura e sociedade brasileira: diálogos interdisciplinares, 

organizada   pelos   professores e pesquisadores Andreia Rodrigues de Andrade, Fabiano 
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Eloy Atílio Batista, João Antônio de Sousa Lira e Caroline Rodrigues de Freitas 

Fernandes. Deste modo, o livro é um exemplo de trabalho investigativo através do diálogo 

refinado entre diversos campos de estudo, em que os autores se propõem a responder às 

inquietudes históricas, sociais e culturais brasileiras numa perspectiva interdisciplinar.  

 Com grande estima faço o convite à leitura desta obra, a qual não se prende à 

análise e compreensão de um tema apenas, mas aventa possibilidades várias de 

perquirição sobre múltiplos caminhos e permite chaves variadas de leitura e interpretação 

sobre o Brasil. Tarefa que defere conhecer sujeitos em contextos históricos, sociais e 

culturais variados e enseja novas questões para os interessados em adentrar nas trilhas da 

produção acadêmica.  

Andreia Rodrigues de Andrade 
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CAPÍTULO IX 

A TÉCNICA DA ASSOCIAÇÃO LIVRE APLICADA AO NARCISISMO 

 

Giordanny Wilkerson Cardoso Rios72; Patricia Rayane Medeiros Castro73; 

Lorena Mota Reis74; Myrla Sirqueira Soares75. 

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.06-09 

 

RESUMO: 

O propósito deste artigo é mostrar a aplicação da técnica da associação livre ao narcisismo 

no contexto da psicanálise. O supramencionado trabalho, descreve sobre a técnica da 

associação livre e suas conceituações e o seu benefício, o que manifesta o papel do 

analista na condução dessa interpretação psicanalítica á partir da escuta do paciente 

realizada pelo analista na terapia, sendo que o narcisismo inicia a partir da infância. A 

relevância do método da associação livre não se trata somente de escutar as palavras 

proferidas pelo narcisista, mas principalmente de saber manejar e interpretar as 

verbalizações ditas e especialmente as não ditas do paciente na seara psicanalítica, afim 

de identificar com mais clareza as dificuldades do narcisista com as pessoas à sua volta. 

O recente trabalho possui como objetivos específicos: Pesquisar como a Técnica da 

Associação Livre é aplicada para ao narcisismo; Destacar as práticas que favorecem a 

efetividade da Técnica da Associação Livre em pacientes com o narcisismo. A 

metodologia utilizada para o acontecimento desse estudo foi da reunião da pesquisa 

bibliográfica de natureza qualitativa. Por conseguinte, nos resultados, podemos notar que 

além da dificuldade do sujeito narcísico, o analista pode auxiliar no tratamento, adotando 

estratégias terapêuticas para um desempenho que reconheça o processo enquanto 

aprendizado e facilitando situações de entendimento no comportamento desonesto na 

rotina do sujeito narcisista. 

PALAVRAS-CHAVE: Associação Livre. Técnica. Narcisismo. Analista.  

 

THE TECHNIQUE OF FREE ASSOCIATION APPLIED TO NARCISISM 

ABSTRACT: 

The purpose of this article is to show the application of the technique of free association 

to narcissism in the context of psychoanalysis. The aforementioned work describes the 

technique of free association and its concepts and its benefit, which manifests the role of 

the analyst in conducting this psychoanalytic interpretation based on the patient's listening 

performed by the analyst in therapy, with narcissism starting from from childhood. The 

relevance of the free association method is not only to listen to the words spoken by the 

narcissist, but mainly to know how to handle and interpret the spoken and especially 

unspoken verbalizations of the patient in the psychoanalytic field, in order to identify 

more clearly the narcissist's difficulties with the people around you. The recent work has 

as specific objectives: Research how the Free Association Technique is applied to 

narcissism; Highlight the practices that favor the effectiveness of the Free Association 
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Technique in patients with narcissism. The methodology used for the event of this study 

was the meeting of bibliographic research of a qualitative nature. Therefore, in the results, 

we can notice that in addition to the difficulty of the narcissistic subject, the analyst can 

assist in the treatment, adopting therapeutic strategies for a performance that recognizes 

the process as learning and facilitating situations of understanding in dishonest behavior 

in the narcissistic subject's routine. 

KEYWORDS: Free Association. Technique. Narcissistic. Disorder. Analyst. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Primeiramente o narcisismo está associado a feridas de ordem genética, ambiental 

e neurobiológica. Um indivíduo com transtorno narcisista possui características 

peculiares como as de sentir prazer em ser especial e perfeito, não conseguir lidar com as 

suas frustrações, sendo que ele mascara seus fracassos através de uma realização pessoal 

como um carro zero, um apartamento novo, uma mudança estética. 

 Os sujeitos narcisistas possuem o senso inflado de sua própria importância, 

demonstrando um auto ego distorcido/exagerado. Costumam apresentar comportamentos 

relacionados ao sentimento de inveja, além de geralmente se dizerem certos de que eles 

próprios estão sendo alvo da inveja alheia. Com a capacidade de empatia afetada, tendem 

a não levar em consideração outros sentimentos que não os seus, bem como inclinam-se 

às tentativas de explorarem os outros (PERVIN, 2008).  

O fato de o profissional não ser treinado nesses aspectos impacta de forma 

negativa no tratamento do paciente narcisista. Ainda não existe uma cura ao certo para 

esse paciente, todos nós temos capacidade de amenizar traços de personalidade narcisista, 

pois a evolução acontece nas ocasiões de crises e nos momentos significativos 

(TELFENER, 2018).  Logo os danos emocionais que ele pode causar são muitos, ele afeta 

as pessoas próximas em decorrência de sua maneira tóxica e manipuladora de lidar com 

as situações cotidianas, e até mesmo com o psicoterapeuta. 

Portanto, buscou-se reunir informações com o propósito de responder ao seguinte 

problema da minha pesquisa: é possível compreender a aplicação da Técnica da 

Associação Livre no narcisismo? 

A Técnica da Associação Livre é uma ferramenta que pode contribuir para o 

psicoterapeuta manejar algumas características do transtorno de personalidade narcisista, 
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tais quais insegurança, comportamento de fuga, não admitir que sofre desse transtorno, 

egoísmo e sentimento de superioridade como forma de camuflar o pessimismo que 

adentra na sua identidade. 

 Essa técnica faz com que esse indivíduo narcísico reconheça e identifique suas 

angústias por meio do discurso de suas palavras na análise sem se preocupar em contar 

todas as suas dificuldades, preocupações e conflitos internos. Esse paciente ao se 

comprometer verdadeiramente na análise traz benefícios tanto para o analista como para 

o paciente, que passa a entender de forma significativa o seu comportamento no decorrer 

do vínculo terapêutico. 

Contudo esse presente trabalho possui como objetivo geral: Compreender a 

aplicação da Técnica de Associação Livre em pacientes com Transtorno Narcisista e 

como objetivos específicos: Pesquisar como a Técnica da Associação Livre é aplicada 

para o Transtorno Narcisista; Destacar as práticas que favorecem a efetividade da Técnica 

da Associação Livre no narcisismo. 

No intuito de melhor obedecer aos objetivos propostos, trata-se de um estudo 

descritivo-exploratório, de natureza qualitativa, pois a mesma possibilita maior 

proximidade com a rotina e as experiências vivenciadas pelos próprios indivíduos 

(MINAYO, 1993). 

Foi feita uma pesquisa bibliográfica, que de acordo com Gil (2007, p. 44) “ tem 

como principais exemplos as investigações sobre ideologias ou aquelas que se propõem 

à análise das diversas posições acerca de um problema “. Foram coletados dados de 

artigos científicos, livros, revistas, monografias e dissertações, dentre outros tipos de 

fontes, extraídas das plataformas Google Acadêmico e Scielo e que estavam relacionados 

às temáticas de narcisismo e de Técnica da associação livre. Deu-se preferência a 

publicações dos últimos cinco anos, filtradas por relevância, obtidas pelos resultados mais 

citados ou populares por meio das palavras chave utilizadas. 

A finalidade é a de apresentar a vantagem da terapia clínica como forma de tentar 

proporcionar uma melhoria significativa, graças ao estudo minucioso desse Método.  

A Técnica da Associação Livre é uma ferramenta que pode contribuir para o 

psicoterapeuta manejar as características peculiares do transtorno narcisista e, assim, 



 
 
 
 
 

124 

 

ajudar na efetividade do tratamento psicanalítico. Ela faz com que o paciente reconheça 

as suas próprias falas em conjunto com a ajuda da interpretação precisa e profunda do 

terapeuta, acarretando possíveis benefícios para o paciente e para o profissional da 

psicanálise. 

 Frente ao papel do manejo técnico da livre associação de ideias, o presente 

trabalho assume que elas não podem ser mal interpretadas, sob risco de o analista não 

estabelecer uma relação transferencial produtiva no paciente, que sofre de transtorno de 

personalidade narcisista. 

Assim, a pesquisa pretende estudar como ocorre a aplicação da Técnica de 

Associação Livre no paciente com Transtorno Narcisista. No primeiro capítulo será 

abordado o referencial teórico que justifica a aplicação da Técnica da associação livre. 

Por ser um assunto mais antigo, a intenção não é tipificar o tema baseado nos conceitos 

do Método da associação livre, e sim conectá-lo com hipóteses sólidas sobre a dificuldade 

do sujeito narcisista, em identificar as ações do seu comportamento. O segundo capítulo 

tratará sobre a comparação de conceitos de autores, cada um com sua ótica sobre o 

narcisismo e a Técnica da associação livre de ideias. Em relação ao terceiro capítulo 

demonstrará os efeitos da metodologia, cuja proposta é orientar de forma segura e 

assertiva a respeito da eficácia da análise psicanalítica e o impacto verdadeiro para o 

terapeuta e para o paciente. E por fim articular conclusões que podem ser extraídas do 

material reunido sobre a utilização da Técnica da associação livre.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

NARCISISMO 

   O termo narcisismo foi utilizado pela primeira vez na área psicanalítica pelo 

alemão Paul Nacke no ano de 1899, sendo que o seu estudo sobre as perversões sexuais, 

conceituou esse termo para nomear o estado de amor de uma pessoa por si próprio. Mas 

não devemos esquecer o narcisismo origina-se da literatura grega, que conta a história de 

narciso, um jovem belo que despreza o amor da ninfa Eco, e justamente por esse motivo 

foi obrigado a apaixonar-se a si mesmo ao olhar para o seu reflexo nas águas de um lago, 

portanto ele se tornou escravo da própria beleza (KURY, 1999). 
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Laplanche (2001) informa que Freud deu início ao termo narcisismo em 1910, 

para explanar a escolha do objeto dos indivíduos homossexuais, sendo que eles investem 

a si mesmos, enquanto objeto sexual; fogem do narcisismo e procuram jovens que sejam 

parecidos com eles, a quem consigam amar assim como a mãe deles os amava. Todavia, 

o autor evidencia que: [...] “o narcisismo, que o ego na sua totalidade é tomado como 

objeto de amor, seremos levados a fazer coincidir a predominância do narcisismo infantil 

com os momentos formadores do ego” (LAPLANCHE, 2001, p. 312). 

 Ora, no tocante aos dois sexos o amor objetal é mais característico no homem por 

que nele existe uma supervalorização sexual acentuada originada do narcisismo original 

da infância, correspondendo uma transferência narcísica para o objeto sexual. Enquanto 

que na mulher o mesmo não acontece, pois no começo da sua puberdade o 

amadurecimento dos órgãos sexuais femininos em estado de latência acarreta na 

intensificação do narcisismo original, o que desfavorece o desenvolvimento de uma 

verdadeira escolha do objeto, acontecendo ao mesmo tempo a supervalorização sexual 

(FREUD, 1914-16). 

 Sobre o efeito do comportamento do indivíduo narcisista em relação às pessoas 

podemos sustentar que: 

A negação de sentimento, característica de todos os narcisistas, é 

sumamente manifesta em seu comportamento em relação a outros. Eles 

podem ser cruéis, exploradores, sádicos ou destrutivos para com outra 

pessoa porque são insensíveis ao sofrimento ou sentimento de outrem. 

Essa insensibilidade deriva de uma insensibilidade para com os 

próprios sentimentos da pessoa. (LOWEN, 1993, p. 53-54). 

 O narcisismo faz parte do desenvolvimento humano, pouco ou muito, mas todos 

nós o possuímos dentro do nosso corpo. O ego faz parte do universo do narcisismo, onde 

o mesmo passa a se desenvolver na infância. “O ego, então, se forma a partir de uma nova 

força, o Narcisismo, que, segundo Freud, se agrega ao autoerotismo e que faz com que o 

bebê passe a resolver seus problemas em nível mental, não deixando de ser auto erótico” 

(DAMETTO, 2015, p. 11). 

 É necessário perceber que, antes do artigo de 1914, o narcisismo era entendido 

como perversão, se tratando da escolha do próprio corpo enquanto objeto de investidas 

amorosas. No entanto, a partir desse texto da temática narcisismo, não é mais 
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contemplado como perversão e passa a ser indicado como condição necessária de 

formação da subjetividade. O narcisismo é o estado de formação do eu, podendo até se 

confundir com o próprio eu (GARCIA-ROZA, 1917). 

Para Zimerman ''Uma posição narcisista: consiste num vértice de visualização do 

mundo das relações, a partir da condição fundamental de que ainda não se tenha 

processado a diferença entre o “eu” e os outros'' (ZIMERMAN, 2007, p. 157).  Com esta 

definição, o autor deixa claro que o narcisista inicialmente demonstra um senso egóico 

inflado e fora da realidade, pois com o seu egoísmo ele não consegue identificar e tratar 

as pessoas com empatia e reciprocidade. 

Com esta definição, Pervin conceitua narcisismo da seguinte forma: 

Na personalidade narcisista, há uma perturbação no senso de self do 

indivíduo, uma vulnerabilidade a golpes a autoestima, uma necessidade 

de admiração dos outros e uma falta de empatia com as necessidades e 

os sentimentos de outras pessoas. Enquanto é vulnerável a sentimentos 

intensos de inutilidade e impotência (vergonha e humilhação), um 

indivíduo narcisista possui um senso grandioso de auto importância e 

preocupa-se com fantasias de sucesso e poder ilimitado (PERVIN, 

2008, p. 130). 

Como o narcisismo é uma característica normal de todas as pessoas, ele está 

relacionado com o desenvolvimento da libido, ou seja, está intrinsicamente ligado ao 

desejo sexual subjetivo de cada sujeito. 

Freud formulou o narcisismo como o complemento da libido, do caráter 

egocêntrico, com um instinto de preservar a si próprio, demonstrando que o  narcísico se 

ama acima de tudo, não leva em consideração os sentimentos das pessoas próximas 

(UBINHA, 2018). Conforme explicado acima, colaboradores de Freud como 

DAMETTO, EIZIRIC, GARCIA-ROZA, LOWEN, PEREIRA, TELFENER, 

contribuíram sobre a temática do narcisismo. 

 No tocante aos sexos: masculino e feminino o amor objetal é bem mais acentuado 

no homem, o qual inicialmente quando criança apresenta dois amores objetais que são: 

ele mesmo e a cuidadora dele (mãe ou substituta). Enquanto que na mulher o mesmo não 

acontece, pois no começo da sua puberdade o amadurecimento dos órgãos sexuais 

femininos em estado de latência acarretam na intensificação do narcisismo original, o que 
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desfavorece o desenvolvimento de uma verdadeira escolha do objeto, acontecendo ao 

mesmo tempo a supervalorização sexual (FREUD, 1914-16). 

Sendo assim, devemos ter muita atenção, para afirmar-se de fato quando se trata 

de um paciente narcisista, pois ao certo envolve um processo de como o narcisismo se 

apresenta nessa pessoa. Podemos perceber conforme citado acima que esse quadro remete 

ao método utilizado a saber que é o da associação livre de todos os terapeutas em processo 

da análise psicanalítica ao narcisismo. Não é exagero afirmar que esse tema é profundo, 

e gerador de opiniões por parte dos autores supramencionados. 

 

TÉCNICA DA ASSOCIAÇÃO LIVRE 

   A Técnica da Associação livre foi revelada por Freud contribuindo para a história 

do movimento psicanalítico em 1914, a partir de um leve pressentimento onde ele decidiu 

substituir a hipnose pela supramencionada técnica em que no curso do tratamento gerou 

como resultado aprofundar os seus estudos acerca da interpretação dos sonhos. 

Conforme citado acima, Freud com a mencionada técnica fundamental proposta 

no período inicial da psicanálise, a partir de 1894, ao ser utilizado por ele mesmo a técnica 

da associação livre de ideias. O autor Freud ao investigar o seu paciente, principalmente 

no sentido de traduzir os seus sonhos, por meio das descobertas ocasionadas por cadeias 

associativas em decorrência desse método que fazia com que o paciente expressasse 

qualquer idéia ou pensamento surgido na sua mente deliberadamente (ZIMERMAN, 

2013). 

Por este método, o analista busca encontrar as origens das questões existenciais 

do narcisismo, através da decodificação da fala no curso da análise. Hoje em dia, a 

Técnica da Associação Livre é um método importante para o analista, pois implica em 

dizer que, antes de elaborar a sua análise, o mesmo deve manejar a um trabalho de 

preparação interna, partindo de uma maneira livre de conferir as suas próprias associações 

das ideias e sentimentos (ZIMERMAN, 2007). 

 De acordo com Freud a Técnica da Associação Livre é a seguinte: 

[...] uma imposição do psicanalista para a de uma permissão, com 

a       finalidade de que o analisando fique realmente livre para recriar 

um novo espaço no qual ele possa voltar a vivenciar antigas 
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experiências emocionais, pensar, sentir, muitas vezes atuar e, acima de 

tudo, silenciar ou dizer tudo que lhe vier à mente, no seu ritmo e à sua 

moda  (FREUD, ano, apud ZIMERMAN, 2004, p. 75). 

Conforme os autores citados acima, a Associação Livre é a permissão para o 

analisando elaborar verbalmente ou não as suas ideias. Neste contexto, o autor deixa claro 

que o cliente pode voltar a vivenciar as suas experiências. O mais preocupante, contudo, 

é constatar que primeiro é preciso elaborar as falas com cuidado para não ferir os 

sentimentos do analisando. Não é exagero afirmar que não é fácil compreender a origem 

das questões existenciais. Em todo esse processo, ocorreu a interpretação das falas do 

cliente. 

 Zimerman (2004) pontua que é imperativo ter bastante propriedade na 

administração da técnica da associação livre de ideias, atentando para não negligenciar 

conteúdos de qualidade de caráter verbal e, sobretudo, o não verbal.  Uma vez que a 

Técnica da associação livre é bem administrada, é possível constatar o alívio terapêutico 

decorrente da expulsão da fala, com a técnica da associação livre de ideias (ZIMERMAN, 

2007). Portanto a escuta assim como a fala ocupam lugar de destaque na psicanálise, logo 

a fala se baseia na associação livre e a escuta do psicanalista deve ser apurada e sensível 

para entender frases que não ficaram claras.  

 

O PAPEL DO ANALISTA 

 É importante destacar que o papel do analista no tratamento do paciente narcisista 

é a psicanálise, pois a mesma opera de maneira profunda e intensa em se tratando de 

mudanças significativas. É sabido que o narcisista age de forma muito defensiva e 

organizada, o que exige um manejo interpretativo peculiar do terapeuta. Na situação que 

não puder ser realizada a análise, pode ser usada como uma boa opção a psicoterapia de 

orientação psicanalítica (EIZIRIC; DE AGUIAR; SCHESTATSKY, 2015). 

[...] ''Nestas condições, todo processo terapêutico (que deve dar-se 

necessariamente em um contexto de relações interpessoais, quer dizer, 

em um vínculo) depara-se com uma série de dificuldades que tem a ver 

com o que podemos chamar de ''resistência à mudança'' e que a partir 

de uma conceitualização psicanalítica do processo terapêutico centra-

se nos níveis psicóticos da personalidade, na patologia do narcisismo'' 

(BADARACCO, 1994, p. 58). 
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O autor deixa claro que não é fácil o papel de analista no setting terapêutico. Neste 

contexto, fica claro que o terapeuta deve ter um bom manejo técnico com o paciente 

narcisista. Conforme a citação aludida anteriormente é preocupante, contudo, constatar 

que a melhora desse paciente ocorre de forma gradual. Não é exagero afirmar que por 

meio da fala, o analista interpreta a linguagem do narcisista e, facilita de modo que o 

mesmo possa identificar o motivo da origem das suas crises existenciais. 

É fundamental a manutenção da regra da neutralidade e abstinência para 

que o analista possa servir como modelo que mostra ao vivo a 

capacidade de conter a agressividade envolvida na situação perversa na 

transferência, possibilitando a introjeção de um continente que permite 

absorver e transformar esses conteúdos agressivos [...] (ZASLAVSKY;  

SANTOS,  2009, p. 148). 

 Segundo a transcrição anterior, a terapia para ter efeito, é necessária a cooperação 

do cliente narcisista. Trata-se inegavelmente de uma condição que faz parte do contrato 

analítico, seria um erro, porém, atribuir um tratamento com pouco tempo de sessão 

semanal. Assim, reveste-se de particular importância a consciência do paciente de que o 

progresso depende dele para que se tenha resultados terapêuticos positivos, ainda que 

curtos. Sob essa ótica, ganha particular relevância [...]''a questão do narcisismo como 

obstáculo a vivência da verdade. Todo narcisista é dependente da imagem que tem de si 

mesmo [...]''. (DE MELLO, DOS SANTOS, p. 126). 

Pode-se dizer que: o papel do analista envolve muito mais do que uma 

interpretação da fala. Neste contexto, por exemplo, fica claro que [...] ''Dentre os fatores 

que influem sobre as perspectivas do tratamento analítico[...] não se conta somente a 

estrutura do ego do paciente [...] as características da personalidade do analista'' (MEYER, 

2008, p. 15). 

O mais preocupante, contudo, é constatar que as respostas para as questões 

existenciais dependem realmente do interesse pela curo do paciente. Não é exagero 

afirmar que o livro Badaracco é um pouco mais complexo em relação ao livro de Eiziric. 

Também não é exagero afirmar que, o terapeuta deve saber utilizar sem exagero as suas 

palavras e, a escuta no tocante a interpretação analítica. É importante que entre o 

analisando e o terapeuta exista a total autenticidade que envolve a transferência e a 

contratransferência. Logo, é preciso investir no seu tempo e, paciência em atenção aos 

detalhes para aplicar com êxito a Técnica da Associação Livre de idéias. 
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Para Anzieu é necessário respeitar o tempo de espera para cada pessoa na análise: 

[...] O processo analítico desempenha um papel de gestação no espírito do analista pelo 

fenômeno da espera. Ligado ao tempo, naturalmente, ao desenrolar do fio do 

conhecimento, e à surpresa ao final da espera [...] (ANZIEU, 1992, p. 93). 

Conforme explicado, existe a tentativa de encontrar a solução para o paciente com 

transtorno de personalidade narcisista, mas não se obteve respostas concretas, pois esse 

tipo de paciente não tem cura. O autor deixa claro, sob o ponto de vista de suas questões 

existenciais é possível alcançar uma melhora parcial.  

Afinal, trata-se de uma pessoa que tem consciência do seu distúrbio de 

personalidade narcisista, e que precisa de ajuda do seu terapeuta. Logo, essas questões 

não resolvidas são, contudo, obviamente prejudiciais para o indivíduo narcísico. Mas 

nesse caso, o que estaria acontecendo na verdade é o encaixe de modo que o narcisista 

possa ajustar as suas necessidades para não prejudicar as pessoas em seu meio social, e 

possibilitar uma saúde mental mais tranquila. 

 

METODOLOGIA 

 Esse estudo tem por finalidade preparar uma pesquisa básica por que esse trabalho 

possui como interesse aprofundar o conhecimento científico sobre um determinado tema, 

uma vez que utilizará conhecimento da pesquisa básica estratégica para que alguém possa 

utilizar o seu trabalho para resolver algum problema. Para um melhor tratamento dos 

objetivos e melhor avaliação desta pesquisa, constatou-se que ela é conhecida como 

pesquisa descritiva, por que é aquela baseada em assuntos doutrinários, pesquisa em 

livros e artigos científicos (GIL, 2007).  

 No momento da pesquisa teve que utilizar as referências que já existem sobre a 

técnica da associação livre e narcisismo, onde foram coletados de autores conhecidos 

como Freud, Garcia-Rosa, Anzieu, Badaracco, Dametto, Mello,Eiziric, Gomes, 

Herrmann.  No entanto nos procedimentos, podemos indicar a necessidade de pesquisa 

Bibliográfica, justamente porque faremos uso de material já divulgado, composto 

principalmente de livros, trabalhos acadêmicos, retirar citações e comentá-los no 

trabalho.  
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 No tocante ao método empregado, deve-se usar o hipotético dedutivo, pois se trata 

de escolher um problema, depois organizar hipóteses que podem esclarecer esse problema 

e a partir daí elaborar a pesquisa para analisar se aquela hipótese é confirmada ou refutada. 

Sobre o método mencionado acima se objetiva analisar a Técnica da Associação Livre no 

narcisismo.  

 

REVISÃO DE LITERATURA           

O tipo de revisão de literatura escolhido foi o narrativo onde foram selecionados 

materiais de autores importantes como Freud, Garcia-Roza, Lowen, Minayo, Ubinha, 

Zimerman, Anzieu de livros, artigos, sites sobre as temáticas narcisismo e técnica da 

associação livre, a leitura dos supramencionados autores, me permitiu uma visão mais 

detalhada acerca desses temos estudados na teoria psicanalítica. Em primeiro lugar eu 

comecei na introdução, que aborda os conceitos do narcisismo e a regra fundamental 

Freudiana e também o papel no analista dentro do setting terapêutico.  

Foi abordado o seguinte problema de pesquisa: se é possível compreender a 

aplicação da Técnica da Associação Livre de Idéias, em pacientes com transtorno 

narcisista, e é sabido que compreender essa aplicação é praticamente impossível, pois ao 

analisar os sujeitos narcísicos, é da natureza dele não ter a decisão de começar a 

psicoterapia para entender o seu comportamento com o auxílio do terapeuta. Na teoria foi 

de suma importância a contribuição de Freud ao mencionar que o narcisismo pode 

começar a se desenvolver no início da infância quando o ego não está sendo trabalhado 

de maneira mais assertiva.  

Enfim os resultados obtidos através da pesquisa e estudos direcionados não 

consegui o resultado que eu esperava que é aplicar de uma forma mais sólida a aplicação 

da técnica da associação livre no narcisismo, por que envolve situações de fuga e até 

mesmo de confrontamento  do paciente com o narcisista, pois afinal admitir que é 

narcisista e levar a análise até o fim, que aliás não é fácil, a atitude de dar continuidade 

da terapia analítica não depende só do terapeuta, é preciso acontecer a o vínculo 

terapêutico entre o cliente e o terapeuta da psicanálise.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Durante a execução do presente projeto facilitou uma análise de que maneira a 

técnica da associação livre na área da psicanálise, ocorreu uma avaliação acerca dos 

resultados da mencionada técnica e dificuldades em lidar com o transtorno narcisista, bem 

como propiciou muitos recursos bibliográficos e compreendeu como tais recursos 

contribuem da aquisição do assunto. 

 Via de regra, os autores supracitados confirmaram o benefício do tema em suas 

obras e procuram possibilidades a título de estarem atualizados, ademais dispõem 

algumas dificuldades, por exemplo interpretar a fala do narcisista, incentivar a vontade 

do paciente e, com o ambiente ofertado pelo setting terapêutico. Os autores em sua 

maioria usam os recursos provenientes do seu manejo técnico nos consultórios, mas falta 

o apoio da família e dos amigos próximos, o que atrapalha o direcionamento da eficácia 

da psicoterapia clínica, pois os narcisistas que comparecem ao consultório clínico 

apresentam diferentes perfis. 

 O tema apesar de trabalhoso despertou o meu interesse em participar do seu 

conteúdo, especialmente pela escolha de livros. Perante, a falas e, a melhora significativa 

do paciente narcisista, ficou óbvio que os objetivos de cada ferramenta não foram 

verdadeiramente alcançados, em razão de não se saber ao certo da funcionalidade da 

relação terapêutica existente entre o paciente e o terapeuta. 

 O projeto de pesquisa individual, utilizou -se apenas um notebook, o que não 

causou nenhum custo e, facilitou as minhas ideias, para empregar os parágrafos textuais, 

o que permitiu um conhecimento mais apropriado dos livros utilizados para a realização 

do presente projeto. Em relação à importância do tema, foi indispensável o avanço de 

projetos que objetivam compreender as questões existenciais do paciente com transtorno 

narcísico, sendo assim, é preciso mais do que um conhecimento teórico, para interpretar 

de forma assertiva o comportamento dos narcisistas, e assim assegurar uma prática 

psicanalítica diferenciada. 

Enfim, aplicação da técnica da associação livre permitem para os analistas 

propiciarem um manejo técnico mais apurado, motivando em minimizar, e até mesmo 

extinguir parcialmente a resistência do paciente narcisista que se não se compromete ao 
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fazer análise, e auxiliar para que a terapia psicanalítica seja de fato relevante. Baseando-

se nesses estudos a minha hipótese da eficácia da aplicação da técnica da associação livre 

no narcisismo foi refutada, justamente por não encontrar uma resposta teórica satisfatória 

que comprove efetividade da mencionada técnica no narcisismo.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O progresso do presente estudo permitiu uma análise de como a Técnica da 

Associação Livre está sendo aplicada no narcisismo, uma reflexão dos benefícios da 

análise e dificuldades descobertas ao trabalhar esse assunto, também permitiu aplicar 

conceitos de diferentes autores e examinar como esses autores norteiam na aprendizagem 

do conteúdo. 

De um modo geral, os analistas são os profissionais indicados trabalhar o 

narcisismo na psicanálise e procuram formas para se manterem atualizados, mas mesmo 

assim existem algumas dificuldades, como compreender o narcisismo, incentivar o 

interesse das pessoas e a informação detalhada desse tema. O narcisismo é algo que não 

deve passar despercebido e falta conhecimento da sociedade para lidar com isso. 

Enquanto aluno a princípio demonstrei muito interesse pelo tema e procurei me 

informar sobre o conteúdo, principalmente pelas doutrinas e internet. Diante, desses 

estudos ficou evidente que as práticas que favorecem a efetividade da Técnica da 

Associação Livre no narcisismo não foram realmente alcançados. 

O trabalho que utilizei foi praticamente sem nenhum custo e foi bem acessível, 

onde permitiu elaborar a escrita de acordo com o raciocínio dos autores 

supramencionados, que me ajudou a perceber melhor alguns conceitos que não foram 

assimilados anteriormente, esclarecer dúvidas, revisar e reforçar o que foi visto na área 

psicanalítica. 

Dada a importância do tema, torna-se essencial o desenvolvimento de trabalhos 

que validem à formação acadêmica de alunos, capazes de provocar competências e 

habilidades garantidoras de um estudo de maior qualidade na pesquisa, que atendam às 

necessidades diferenciadas desses pesquisadores e, assim, concretizar uma prática que 

faça esse estudo impactar profissionalmente a vida do estudioso e vida das pessoas. 
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Enfim nesse contexto, a aplicação dos estudos teóricos permitem os analistas 

mediarem o processo da Técnica da Associação Livre de uma forma mais favorecedora, 

motivando o aluno de psicologia a ter mais determinação em aprender e colaborar para 

que a aprendizagem seja verdadeiramente expressiva. 
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