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1. RESUMO 

 

 A geração nascida e criada nas últimas décadas apresenta fortes tendências 

narcisistas. Em função de uma criação super protetora e sem imposição de limites, 

estes indivíduos desenvolvem um exagerado senso de merecimento e se percebem 

como superiores aos demais.  

 Este comportamento é uma das principais causas de conflitos na atualidade. 

O aumento de crimes contra a vida e patrimônio, divórcios, inadimplência, são 

reflexos de comportamentos que visam apenas a satisfação individual, sem 

considerar os interesses alheios. Frente a isso, cabe ao Direito encontrar uma 

maneira de amenizar tais conflitos, garantindo o convívio em sociedade. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 Atualmente, pesquisas demonstram que a causa dos conflitos sociais na 

atualidade está ligada ao narcisismo, que atinge a maioria dos indivíduos da geração 

adulta do século XXI. Incapazes de perceber os outros como seus iguais e respeitar 

seus interesses, os indivíduos narcisistas compreendem a realidade de um modo 

distorcido, psicótico. 

 Em função do próprio narcisismo, não se percebem como integrantes do 

contrato social, e julgam-se acima das próprias normas jurídicas. Deste modo, o 

direito, cuja função é a de regular a conduta humana dentro da sociedade, não é 

capaz de lidar com o problema iminente da sociedade atual. Pretende-se identificar 

as principais implicações da cultura narcisista no âmbito jurídico. 

 

3. OBJETIVOS 

 

 O objetivo geral do presente trabalho é o de identificar as implicações 

jurídicas de uma cultura narcisista na pós-modernidade. 

 Os objetivos específicos consistem em: definir os termos narcisismo e 

psicose; demonstrar o contexto histórico, o nascimento do termo e como atualmente 

se observa o narcisismo em uma dimensão psicótica; analisar os reflexos sociais e 

jurídicos trazidos pelo narcisismo em sua dimensão psicótica. 
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4. METODOLOGIA 

 

 Para a execução da presente pesquisa será utilizado o método indutivo. 

Proceder-se-á através da pesquisa bibliográfica em autores nacionais e estrangeiros 

que refletem sobre narcisismo, psicose e conflitos sociais, assim como nos 

pensadores do Direito, buscando através destes encontrar a solução ao problema de 

pesquisa. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 Segundo Rollo May (2012), os conflitos sociais são reflexo de problemas 

internos, de cada indivíduo, os quais acabam afetando a sociedade como um todo. 

Para combater os conflitos, é preciso descobrir a causa de tais problemas. O autor 

ressalta que essa causa passa por transformações com o passar dos anos. 

 Atualmente, pesquisas realizadas pela University of South Alabama e pela 

San Diego State University apontam para o crescimento do narcisismo entre jovens 

norte-americanos nos últimos quinze anos. Este fenômeno seria o responsável pelo 

surgimento do que o articulista Rob Asghar denominou de “Geração N” (PASSOS, 

2010).  

 O termo narcisismo deriva do mito grego de Narciso, o qual se apaixonou  

pela própria imagem refletida em um lago. O termo é utilizado para designar uma 

patologia na qual o indivíduo não é capaz de nutrir sentimentos pelo outro, fazendo 

com que sua percepção da realidade seja apenas em função de sua pessoa. 

(LAZZARINI, 2006). 

 O problema surge quando o narcisismo alcança uma dimensão psicótica. De 

acordo com Lopes (2001), a psicose ocorre quando há um descompasso entre a 

compreensão do indivíduo de si próprio e da realidade, percebendo a última de 

modo distorcido. 

 Verifica-se que os indivíduos da denominada geração N possuem dificuldade 

de relacionamentos, principalmente em função de uma predileção por si mesmo em 

função do outro, níveis elevados de automerecimento, e incapacidade de 

compreender o valor dos demais. (PASSOS, 2010). 
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 Esta realidade tem como resultado o aumento dos conflitos entre os 

indivíduos, uma vez que o que os impulsiona dentro da sociedade é a busca pela 

afirmação de seus interesses sobre os demais. Daí decorre diversos conflitos 

sociais, incluindo transgressões às normas jurídicas.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 A “geração N” é composta por indivíduos que, durante a infância, foram 

criados por pais superprotetores, os quais não impuseram limites e deram aos filhos 

tudo o que estes quiseram. O resultado deste contexto foi o de uma geração que 

apresenta traços de excesso de senso de merecimento e autorrespeito exagerado.  

 Em busca de seus interesses, o narcisista não se vê mais como parte 

integrante do contrato social, e não encontra obstáculos para infringir as normas 

jurídicas.  

 O aumento de litígios, a grande quantidade de divórcios, o crescimento da 

criminalidade – em especial dos crimes contra a violência e contra o patrimônio – 

evidenciam a ocorrência de conflitos que tem como primazia a procura pela 

satisfação de interesses particulares. 
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