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No fim da década de 70, a produção passa a guiar-se pela segmentação e 
pela velocidade. A microeletrônica e a robótica flexibilizavam a produção e 
aposentavam a rigidez fordista, abrindo as portas a um mercado exigente 
de produtos permanentemente renovados, atrativos e diferenciados. 

A publicidade investe nas incompletudes e desejos reprimidos, prometendo 
realizá-los de uma maneira personalizada e segmentada. 

Brota a cultura do narcisismo, a preocupação com o eu, com a auto-
realização e a auto-satisfação.  Essa foi a marca da geração-saúde do início 
dos anos 80 no Brasil. Uma geração voltada para o aqui e o agora, com o 
corpo e a identidade sexual, encarados sob uma perspectiva profana.  

Um individuo mais responsável por sua biografia e identidades, menos 
sujeito à cultura judaico-cristã do sofrimento e do pecado, mais disposto a 
viver o presente e o prazer. Um sujeito que ganhou destaque na cultura pop 
nas músicas do Blitz, Ultraje à Rigor, no cinema, na arte e na publicidade. 

Com a crise provocada pela AIDS estabelecia-se uma nova forma de 
repressão sexual e racionalização do prazer, reforçando o narcisismo nos 
seus aspectos mais negativos, fazendo predominar um sentimento de 
pânico social, impotência e desorientação. 

Cada vez mais o consumo busca a realização de fantasias substitutas e  o 
corpo, cada vez mais inflado. A tristeza e depressão coletiva predominam 
na cultura e subjetividade, no modelito dark, noir, no clima gótico da 
Gottan City de Batman e, na música, o rock ficou mais pesado e 
melancólico.  
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ABSTRACT 

MIRROR OF NARCISSUS  

 The ego between desire and fear 

At the end of the 70s , the production shall be guided by the segmentation and speed 
. The microelectronics and robotics production and flexibilizavam aposentavam the 
Fordist rigidity, opening the door to a demanding market constantly renewed 
products , attractive and differentiated . 

Advertising invests in incompleteness and repressed desires , promising to perform 
them in a personalized and targeted way . 

Springs from the culture of narcissism , the preoccupation with the self, with the self 
-realization and self - satisfaction. That was the mark of the generation of health - 
early 80s in Brazil . A generation involved in the here and now , with the body and 
sexual identity , viewed from a profane perspective. 

A more responsible for their biography and identities , less subject to the Judeo - 
Christian culture of suffering and sin , more willing to live in the present and happy 
individual. A guy who came to prominence in pop culture in music from Blitz Outrage 
to Wear, cinema, art and advertising . 

With the crisis caused by AIDS - established a new form of sexual repression and 
rationalization of pleasure , reinforcing narcissism in its most negative aspects 
predominate making a sense of social panic , helplessness and disorientation . 

Increasingly, consumer search the conduct of substitute fantasies and body becoming 
inflated. The collective sadness and depression predominate in culture and 
subjectivity , the outfit dark , noir , the gothic atmosphere of Gottan City Batman 
and , in music , the rock got heavier and melancholy . 
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