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RESUMO

A presente pesquisa, ainda em seus passos iniciais, tem por objetivo analisar, sob a ótica sócio-jurídica, na perspectiva transdisciplinar, a 
normalização da miséria e a invisibilidade social na pós-modernidade, no espaço urbano tomando por referência a espaço geográfico e humano 
de Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro, como produto da indiferença e/ou preconceito que mostra seu fulcro em um sistema intricado de 
variáveis sociais, econômicas, estéticas, culturais e psicológicas entre outras.  O preconceito e/ou a indiferença operam no universo da semiótica 
social e aparentam ter o poder de apagar a existência, a percepção e criar a invisibilidade da alteridade social.  Torna o ator imperceptível ou 
mesmo inexistente aos olhos da sociedade, de tal sorte que por vezes, nem mesmo o próprio ator social consegue perceber sua condição de 
invisibilidade dentro desse sistema complexo de realidade conceitual. Metodologicamente o desenvolvimento do presente trabalho parte da 
captura, através do olhar apurado e imortalizado da lente fotográfica, realizado através de levantamento fotográfico, direcionado nas práticas e 
vivências do cotidiano, no cenário social da miséria, posteriormente submetidas à triagem e análise da semiótica, buscando compreender e 
descrever como esse processo de invisibilidade opera na sociedade da pós-modernidade no espaço urbano, bem como busca compreender como 
esse espaço urbano e seu aparelhamento, cenário de interações de inclusão e exclusão sociais, influência nesse processo.  Posteriormente realizar 
o cruzamento desse levantamento e análise dos dados com as informações obtidas através da aplicação de questionário social direcionado para 
este objeto. A hipótese dessa pesquisa está em reconhecer que o fenômeno da invisibilidade, no espaço social, opera como instrumento 
inconsciente/consciente de defesa da sociedade para velar ou amenizar o sentimento social de fracasso imanente na sociedade da pós-
modernidade através de uma análise transdisciplinar projetada sobre a sociedade de Petrópolis, seus valores e vivências.
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