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Resumo

(In)visibilidade Perversa: Adolescentes infratores como metáfora da violência

O presente trabalho é uma tese de Doutorado em Sociologia, a qual analisa

teoricamente a visibilidade como uma condição humana, política e social, em

contraste com aquela que é conquistada pelos adolescentes pobres na esfera pública,

em especial os autores de ato infracional. Em tempos de cidadania virtual, tais

adolescentes, oriundos em sua maioria das classes trabalhadoras, são projetados na

mídia como metáforas da violência. O trabalho mostra ainda que a agenda pública do

Estado brasileiro somente incorpora e enfrenta as expressões da questão social na

contemporaneidade, quando estas são publicizadas pelos meios de comunicação de

massa. Com base na análise de algumas situações concretas, a saber, as rebeliões da

FEBEM - São Paulo e o conhecido caso do seqüestro do ônibus 174, no Rio de

Janeiro, o trabalho reúne as seguintes hipóteses: 1- os adolescentes gostam de ser

vistos – numa atitude bastante sintonizada com a geração da indústria cultural; 2- os

adolescentes querem ser vistos associados à beleza, à irreverência e ao

reconhecimento e prestígio social que ícones do mundo da cultura (música, teatro,

cinema, etc.) e do esporte desfrutam; 3- na impossibilidade de gratificação imediata

em termos de consumo, prazer, lazer, reconhecimento social (estimulados pela

cultura de massas), devido às dificuldades de acesso a oportunidades sociais (escola,

trabalho, remuneração digna, etc.), muitos jovens aderem aos apelos da

criminalidade em seus diversos matizes: furtos, assaltos, tráfico, etc.; 4- os

adolescentes compreendem o poder e a força da imagem que os associa à rebeldia, a

comportamentos transgressores e à violência, e tiram partido dela; 5- a sociedade e as

agências governamentais muitas vezes só negociam e atendem direitos em situações-

limite, sob a pressão de rebeliões, seqüestros, ameaças à vida de terceiros, etc., ou

seja, sob o impacto da violência propriamente dita. Todos esses elementos compõem,

assim, o estado de cidadania escassa no Brasil.

Palavras-chave: mídia, esfera pública, violência, cidadania, adolescentes autores de

ato infracional.


