
I M A G E M  N O  B R A S I L  

 

Os jovens, a cidade e as imagens 

 

Aldo Victorio Filho 

 

Entre outras leituras, o Rio de Janeiro é, como outras grandes cidades 

brasileiras uma cidade violenta. Cidade em guerra cujos maiores riscos e 

piores prejuízos cabem aos mais frágeis. E estes são, sabidamente, os que 

estão no ‘ar antes de mergulhar’, ou seja, os jovens pobres, desfuturados 

e cuja insegurança, na medida em que perderam, até,  os mínimos 

benefícios da recente condição infantil, os arremessa em direção à 

nublada, e sob alguns aspectos inatingível,  vida adulta. 

O percurso açodado destes meninos e meninas em meio a cidade feroz em 

direção ao incerto é cheio de obstáculos. Das cobranças de produção de 

recursos, exigências escolares, à adaptação social, auto sustento, etc, e 

minado pelas imprevisíveis armadilhas do mercado, sempre operando com 

o fascinante e aterrador mundo imagético. A atualidade é configurada pela 

complexidade e pelo contraste, na qual as juventudes periferizadas 

emergentes são ameaçadas pela ausência de políticas que lhes assegurem 

formação e proteção adequadas e pela voracidade do mercado que não 

lhes poupa, desde a infância, de seus potentes instrumentos de sedução e 

implantação de desejos via o profuso jogo das imagens. 

O jogo imagético busca, sobretudo, subjugar os jovens nos cruciais 

atravessamentos da vida corporal e social. Mapear essa zona de risco 

implica observar a juventude como um período de diferentes desafios, os 

de ordem fisiológica (mudança do corpo, ebulição hormonal) e os de 

sentido agudamente cultural (a conquista da aceitação, do pertencimento 

tribal, das  realizações afetivas, etc.). Estes últimos, historicamente  

fundados em ritos de passagem que antecedem as variadas inserções 

sociais se agravam duramente na medida em que todas as instâncias 



simbólicas de ordenação social são atingidas pelas ações, quase sempre, 

devastadoras do mercado. Os rituais, que tinham o sentido de cimentação 

societal são substituídos por qualquer pastiche que gere lucro. Reduzidas 

a produtos consumíveis, reeditáveis e seguidamente descartáveis, as 

ligações sociais vão se desmantelando e revelando a insuportável 

fragmentação de sentidos na qual, hoje, arriscadamente, flutua quase 

toda a sociedade. A mercadologização das existências atinge todas as 

instâncias sociais, pois o esgotamento do modelo industrial a fez avançar 

para um campo de recursos sem fim, o universo estritamente simbólico. A 

condição humana é caracterizada pela criação e fruição do mundo via as 

operações simbólicas. Assim, a ‘juventude’, espaçotempo da radicalidade 

da experimentação estética, apresenta-se ao mercado como um campo 

facilmente explorável. Não é à toa que a publicidade de qualquer coisa é 

editada com imagética e ambiência marcadamente juvenis. Na voraz 

caçada do lucro, as armas estão, mais que nunca, apontadas para os 

jovens desprotegidos em todos os espaços e ambiências públicas ou 

privadas. Os chips do desejo irrealizável são, assim, instalados, tanto nos 

mais favorecidos quanto nos mais pobres. Em meio a esses desafios, os 

jovens reagem de formas diversas. Se uma parte parece reagir em  

consonância com os estímulos do consumo, muitos, sobretudo os 

economicamente  apartados, interagem rebeladamente com a cidade. E é 

a partir desses atos e rastros de criação que poderemos aventar um 

panorama útil à sua própria defesa. 

Se por um lado a produção imagético/sedutora, intensamente utilizada 

pelas estratégias mercadológicas, açoita os jovens, mesmo que distantes 

de qualquer participação do universo pastiche, por outro lado, muitos não 

ficam indefesos em meio às hiper-realidades da cidade. Pelos muros da 

cidade, nos murmúrios e gritos indiscerníveis nos pátios das escolas, nos 

bailes proibidos nas comunidades, outras imagens emergem, 

inconvenientes, inoportunas e indesejáveis, na medida de sua 

incompatibilidade, desajuste,  com a cidade programada. Mas, para quem 

quiser avançar na compreensão da juventude, essas imagens são 



indispensáveis, pois, embora muitas vezes eclipsadas pelo fluxo das 

imagens da cidade hiper-real, falam de uma outra cidade que insiste em 

rejuvenescer. 
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