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RESUMO !
Percorrendo sobre reflexões do conceito de narcisismo de Freud que é desenvolvido a 

partir da metáfora do mito de Narciso, um jovem que se apaixonou por sua própria 

imagem refletida nas águas de um rio, objetiva-se articular narcisismo e culpa no mundo 

pós-moderno. O sujeito em sua condição de estruturação e desenvolvimento do EU, 

perpassa por sentimentos inconscientes de culpa e autopunição, que respaldam a lógica 

inconsciente e sua ligação com o social. Sujeito este, desejante e pulsante, que traz em 

sua história de vida processos identificatórios de consciência moral, possibilitando que 

determinados sentimentos de culpa transformem-se em um reflexo do movimento do 

século do Narciso. Os discursos atuais trazem uma exigência de beleza e juventude, uma 

ilusão de corpo e vigor de ideais, que fazem surgir no sujeito uma culpa de si mesmo por 

não possuir esses traços. É um século que se relaciona com a valorização da 

autoimagem e suas representações sociais. Embora Narciso não buscasse divulgar sua 

imagem no mito, enamorou-se por ela, a ponto de não se preocupar com o outro. Em 

contrapartida, a referência ao narcisismo, presente nas redes sociais atuais, corrobora 

justamente com esta forma de alimentação do Eu, onde a aceitação do outro se faz 

através dos internautas que interagem na rede. Deste modo, o Eu caminha por diversas 

facetas camaleoas, que estão passíveis à aceitação “virtual” do outro, o que interfere na 

constituição da culpa e, consequentemente, do sentimento de autopunição.  
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