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“Rolezinhos”: sociabilidades juvenis, discriminações e segregação

urbana
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Resumo: Este artigo analisa o fenômeno “rolezinho”, encontro de adolescentes e jovens
que acontece nos espaços dos shoppings centers da cidade de São Paulo. O estudo utilizou
como fonte de pesquisa matérias publicadas por um jornal da grande imprensa entre os
meses  de  dezembro  de  2013  e  abril  de  2014.  Os  materiais  fotográficos  e  textos
possibilitaram a elaboração de uma narrativa de inspiração etnográfica. Os resultados foram
analisados a partir dos estudos que concebem os shoppings enquanto enclave segregado.
Também utilizamos a  categoria  identidade,  concebida enquanto  fenômeno deslizante  na
pós-modernidade.  As  nossas  conclusões  indicam  que  a  visibilidade  alcançada  pelos
“rolezinhos” se relaciona ao fato primordial de os jovens negros e pobres da periferia terem
infringido os ritos consagrados na nova ordem segregada. Particularmente a violência contra
eles praticada explicitou tensões raciais e sociais que se tornam mais explícitas quando
jovens da periferia entram em cena.

Palavras-chave: juventude, segregação, racismo, violência, lazer.

Abstract:  This  article  analyzes the phenomenon "rolezinho"  meeting of  adolescents and
young people what happens in the spaces of the shopping malls of the city of São Paulo. The
study used as a source of research materials published by a mainstream press newspaper
between the months of December and April 2013 2014. The photographic material and texts
made possible  the development  of  an ethnographic  inspired  narrative.  The  results  were
analyzed from the studies that conceive the malls while segregated spaces. We also use the
identity  category,  conceived  while  sliding  phenomenon  in  post-modernity.  Our  findings
indicate that the visibility achieved by the "rolezinhos" relates links fact paramount to young
blacks and poor the periphery have infringed the rites enshrined in new order segregated.
Particularly  violence against  they  practiced racial  tensions  and  social  has  become more
explicit when young people from the suburbs come into play.

Keywords: youth, urban segregation, racism, violence, leisure.

A cidade de São Paulo assiste no momento, com relativa frequência, a irrupção de

práticas  culturais  juvenis  inovadoras.  As  ações  dos  jovens  têm  provocado  diferentes

reações. A mídia, em geral, se movimenta no sentido de explorar a novidade, o inusitado; os

órgãos de repressão policial são convidados a instaurar a ordem; a academia, a produzir

explicações convincentes. A intensidade e a sucessão dos fenômenos colocam em questão

a atitude tradicional, paciente e prolongada do pesquisador. O ato de debruçar sobre um
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objeto  de  pesquisa  por  anos  a  fio  e  produzir  resultados  autorizados  se  coloca  em

contradição com a celeridade dos acontecimentos da vida contemporânea. Nos últimos anos

fomos desafiados por fenômenos intensos, significativos, mas efêmeros. Subitamente nos

vimos confrontados com a onda dos pichadores, logo esquecida pelos “pancadões”, o “funk

da ostentação”, e, em meio a estes, a multidão juvenil em protesto nas ruas. Mal o ano se

inicia e eclodem os “rolezinhos”.

A maioria desses fenômenos possuem porém um “ar de família”, pois apresentam

um conjunto de elementos que se assemelham. Apesar de serem expressões juvenis, os

“pancadões”,  “funk  da  ostentação”  e  “rolezinhos”,  indicam  que  os  jovens  da  periferia

entraram em cena “para valer”, reatualizando práticas que não mais se circunscrevem ao

gueto. A mensagem embora não explícita ao nível do discurso possui o mesmo sentido das

matrizes do hip hop, break, grafite, rap, “se as elites e a classe média não vão ao gueto,

estas linguagem se tornam formas simbólicas invasivas de visitá-los” (Toop, 1991). 

Desde os primeiros estudos sobre subculturas, pesquisadores que integravam os

Estudos  Culturais  sugeriram  que  as  linguagens  mobilizadas  pelos  skinheads,  rastas,

rockers,  ruddies, hippies, eram, apesar de distintas, expressões do inconformismo juvenil

em face a uma sociedade de massas em expansão.  As transformações que se verificavam

no mundo do trabalho, na organização da cultura de massas, na reconfiguração das classes

sociais e o processo de migração em escala mundial, impactavam o universo juvenil, mas

estes não assistiam a tudo passivamente. 

A nossa análise dos “rolezinhos” adota postura semelhante. Indagamo-nos sobre o

que  existe  de  particular  nessa  manifestação  descontraída  de  jovens  pobres  e  negros,

originários  da  periferia.  Em  outra  perspectiva,  o  que  esse  movimento  juvenil  nos  tem

sugerido em sentido  amplo? Quais os problemas de ordem estrutural,  não verbalizados

discursivamente, são por eles pautados?

 A antropologia  tem  se  caracterizado  por  ser  uma  ciência  orientada  para  as

realidades microscópicas. Fixamo-nos em aspectos por vezes considerados banais da vida

cotidiana na tentativa de compreender processos sociais complexos. A nossa identidade de

pesquisador, como bem intuiu Geertz (1978, 1998) encontra-se profundamente inscrita na

localidade.  O  autor  indagava-se  sempre  sobre  o  valor  de  algumas  generalizações  ou

abstrações elaboradas sobre a experiência humana, simplesmente para concluir que esse

saber  desencarnado  era  de  pouca  utilidade.  Ao  contrário,  advogava  que  os  fenômenos

densamente  descritos,  localizados,  carregados  do  vivido,  situados  em  pequena  escala,

podiam revelar  aspectos  fundamentais  da  nossa existência.  A busca  do significado  das

práticas sociais em nível reduzido de observação é, portanto, o que nos move. Adentrar um
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mundo  de  significados  construídos  situacionalmente,  micro-espacialmente  tem  sido  o

caminho privilegiado pela etnografia.  

O aforismo, “os antropólogos não estudam aldeias, mas nas aldeias”, responde à

questão sobre o porquê de nos enveredarmos pelos espaços intersticiais das metrópoles

densamente  povoadas.  O que buscamos apreender  nesse caso não é,  simplesmente  a

totalidade  do  dado  objetivo,  mas  o  significado  dos  pequenos  atos  humanos,  estes  sim

reveladores de fenômenos mais englobantes. Geertz nos auxilia a superar uma dicotomia

que poderia inviabilizar o estudo antropológico da vida urbana, ou seja a impossibilidade de

relacionarmos as esferas micro e macrossociais. Os nossos investimentos no “rolezinho”,

fenômeno microscópico, pontual e evanescente, pois se limitou aos meses de dezembro de

2013 a janeiro de 2014, tem por finalidade compreender os sentidos expressos ao nível

microscópico, mas também, indicar possibilidade de compreensão da vida urbana em uma

metrópole de aproximadamente 16 milhões de habitantes.

 

O Fenômeno “Rolezinho”

O “rolezinho”  se estruturou enquanto fenômeno juvenil  na cidade de São Paulo

entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014. Trata-se do encontro de jovens da periferia,

marcados  por  redes  sociais,  organizados  nos  espaços  dos  shoppings  centers.  Os

quantitativos dos participantes variavam entre dezenas,  centenas a milhares.  O primeiro

“rolezinho” ocorreu em 07 de dezembro de 2013 no Shopping Metrô Itaquera, os registros

obtidos  em jornais  indicam que  nesse  dia  6000  jovens  se  fizeram presentes.  A cifra  é

espetacular quando consideramos as manifestações juvenis. A finalidade do encontro era

apenas o divertimento, o contato entre pares, o desfrutar de momentos de lazer, “conhecer

os ídolos”, trocar cumprimentos e “alguns beijinhos”. Os “ídolos” são jovens cujo perfil nas

redes sociais os tornaram “famosinho”,  sendo capazes de reunir um número elevado de

“fãs”. Os números são, nesse caso, também impressionantes, podendo-se atingir até 50 mil

“seguidores”. 

Quem são estes jovens?

Do  ponto  de  vista  socioeconômico  os  praticantes  dos  “rolezinhos”  são

descendentes dos filhos dos migrantes, em geral, nordestinos e mineiros, que chegaram

maciçamente nos anos 70 às metrópoles do sudeste e se fixaram nas grandes periferias.

Considerando o aspecto geracional os “rolezeiros” são adolescentes, filhos dos filhos da

primeira geração de migrantes, que se encontram hoje na faixa etária dos 30 anos. Os pais

destes  indivíduos,  os  migrantes  pioneiros,  desenvolveram,  à  época,  um  tipo  de

manifestação centrada na reivindicação por direitos coletivos: saneamento básico, postos de
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saúde, legalização de terrenos clandestinos, ou seja, questões imediatas, pois o campo da

cultura não aparecia como uma demanda. 

Os filhos dos migrantes, jovens que nasceram na periferia nos anos 1970/80 ou que

chegaram infantes à metrópole, iriam enfrentar uma realidade diferente na década de 1990.

A cidade de São Paulo se desindustrializara celeremente, as possibilidades de encontrarem

trabalho,  mesmo manual,  na  construção  civil  ou  na  indústria  metalúrgica,  se  tornariam

reduzidas.  A  sociedade  se  redefinia,  nesse  momento,  como  uma  sociedade  do

conhecimento conforme os termos de Hargreaves (2004). Os saberes exigidos implicariam,

agora, em um maior grau de escolarização. Os esforços empreendidos nesse sentido pelo

Estado foram, porém, insuficientes. Nesse momento a esfera da cultura foi pautada, dando

origem a uma estética juvenil específica na periferia. 

A partir  de  meados  dos  anos  90  os  jovens  da  periferia  também começaram a

enfrentar  desafios  no  campo  da  violência  urbana.  O  fenômeno  que  não  era  novo,  iria

assumir  feições dramáticas.  Nesse momento o segmento juvenil,  em especial  os jovens

negros, se tornaram vítimas preferenciais dos grupos paramilitares, “justiceiros”, traficantes

e policiais. O contexto histórico mais uma vez nos auxilia a compreender o fenômeno. A

cidade de São Paulo não apenas se desindustrializava,  mas tornava-se mais violenta e

segregada. A elite e a classe média iriam buscar soluções para a insegurança fortificando os

espaços  privados,  abrigando-se  em  condomínios  fechados,  monitorados  por  sistemas

eletrônicos e seguranças armados3. 

O hip-hop ganhou visibilidade nesse momento. As narrativas clássicas do grupo de

rap Racionais MC’s – Homem na Estrada, Pânico na Zona Sul, Mano na Porta do Bar, Fim

de Semana no Parque,  Fórmula Mágica da Paz – registraram em sonoridades, musicais e

ambientais  da  periferia  (tiros,  buzinas,  sirenes),  o  drama  da  segregação  urbana

experimentada do outro lado dos muros e dos condomínios fechados. O rótulo utilizado em

dado momento pelos rappers, “holocausto urbano”, exprimia fielmente a realidade. 

Os  jovens  da  geração  hip-hop  passaram  a  viver  em  uma  cidade  que  se

desindustrializava.  O parque industrial  que fora construído pelos  pais  entrava agora em

colapso.  As  grandes  empresas metalúrgicas  da Zona  Sul  de onde partiram importantes

protestos, na década de 70 (Maroni, 1982). As empresas mais importantes, a MWM, Caloi,

Caterpillar, Metal Leve, entraram na década seguinte em processo de desmonte ou redução,

sem previsão de retorno. A categoria de trabalhadores ativa politicamente naquele momento

seria  substituída  pelo  protesto  juvenil.  Assim  como  se  verificou  no  contexto  inglês  de

3 CALDEIRA, Teresa P. Cidade de muros. Crime segregação e cidadania em São Paulo. São Paulo, Editora 34/ EDUSP, 2000. 
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meados  dos  anos  70,  os  filhos  dos  trabalhadores  de  chão  de  fábrica  não  seriam

trabalhadores (Willis, 1991). 

Os  antigos  galpões  das  fábricas  da  Caterpillar  tornaram-se,  hoje,  um  imenso

shopping center, o SP Marketing, situado às margens da Avenida Nações Unidas; o local de

uma antiga fábrica holandesa, situada na Estrada do Campo Limpo, é hoje ocupado por

uma universidade  particular  de grande  porte.  A mobilidade  social  da  última  década  iria

possibilitar a um importante percentual dos indivíduos socialmente excluídos o acesso a

bens de consumo novos. A maioria dos “rolezeiros” acessam as redes sociais de maneira

instantânea, em dispositivos móveis, celulares e tablets, por exemplo. As marcas de roupas

famosas aparecem como símbolos importantes na composição da imagem do “ídolo”.

Quem são esses jovens “ídolos”? Os elementos visuais que mobilizam são ainda

mais fundamentais na definição do grupo

“Tô ligado que ‘os polícia’ tão em peso e já sabem quem eu sou” diz Lucas
Lima, 17. De bermuda jeans, camiseta regata branca do UFC, tênis Oakley
preto, corrente no pescoço e uma réplica do relógio Invicta no pulso, ele era
um dos 3.000 jovens no shopping Metrô Itaquera, no “rolezinho” do último
sábado (…).
Boné para trás,  Nike  Shox no pé,  camisa de marca e corrente  dourada
pendurada no pescoço, David costuma ser levado pelos pais até o shopping
da zona leste. Quando soube que o filho tinha fãs, Tatiane Maciel, 30, mãe
do garoto, quase caiu para trás. ‘É impossível ir  com ele a uma loja, as
meninas  nos  para  a  cada  minuto  para  tirar  foto”  diz  ela,  que  afirma se
preocupar com um possível ‘ego inflado’ do menino.
(Folha de São Paulo, C3, 15/01/2014)
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Lucas  Lima,  17.  Fonte:  Banco  de  Dados  do  Jornal  Folha  de  São  Paulo:

http://www.folhapress.com.br 

A cronologia do fenômeno, realizada ou simplesmente programada, é reveladora da

intensidade. O jornal  Folha de São Paulo de 15 de Janeiro de 2014 trouxe as seguintes

informações:

Onde  já  foram  realizados  “rolezinhos”,  ou  em  linguagem  jornalística,  “onde  já

rolaram”:

 07/12/2013 – Shopping Itaquera

 14/12/2013 – Shopping Internacional de Guarulhos

 21/12/2013 – Shopping Interlagos

 04/01/2014 – Shopping Metrô Tucuruvi

 11/01/2014 – Shopping Itaquera

Novos “rolezinhos” estavam previstos para os seguintes shoppings:

1) 18/01/2014 –Shopping JK Iguatemi, Shopping Metrô Tatuapé, Shopping Center

Norte

2) 24/01/2014 – Suzano Shopping
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3) 26/01/2014 – Shopping Bonsucesso 

4) 01/02/2014 – Shopping Aricanduva, Mauá Plaza Shopping

5) 05/02/2014 – Shopping Taboão

6) 08/02/2014 – Shopping Aricanduva

7) 15/02/2014 – Shopping Penha

A partir  do  “rolezinho”  ocorrido  em 11/01/2014,  no  Shopping  Metrô  Itaquera,  o

fenômeno  tomou  proporções  sociais  imprevistas.  O  simples  ato  de  jovens  da  periferia

marcarem encontros com os “ídolos”, receber e dar presentes, “dar uns beijinhos”, ouvir e

cantar música funk, paquerar, tornou-se, repentinamente, “caso de polícia”. A força pública e

o séquito de seguranças privados dos shoppings foram mobilizados para conter as reuniões.

O argumento para a repressão era que os “rolezinhos” iriam descambar para uma espécie

de “arrastão”.

Frente à alegada possibilidade de “arrastões”, seguidos de furtos, o setor comercial

se mobilizou, invocando a tese que os shoppings são espaços privados. Os “rolezinhos”

previstos para a segunda semana de janeiro foram proibidos por determinação judicial. Seis

shoppings foram “amparados por liminares” que proibiram a reunião dos adolescentes e

jovens. “Além do Shopping de Itaquera, as liminares (decisões provisórias) beneficiaram: JK

Iguatemi e Campo Limpo, na capital; Parque D. Pedro e Iguatemi, em Campinas; e Center

Vale em São José dos Campos” (Folha de São Paulo, 12/01/2014).  O teor da liminar foi

destacado no jornal:

“Na  decisão,  o  juiz  Alberto  Gibin  Villela  afirma  que  apesar  do  direito
constitucional de livre manifestação, o espaço dos shoppings é ‘impróprio’
para a atividade. 
Segundo  a  liminar,  ‘pequenos  grupos  se  infiltram  nestas  reuniões  com
finalidades ilícitas e transformam movimento pacífico em ato de depredação
Oficiais de justiça e PMs ficaram de plantão na portaria do shopping [JK
Iguatemi]. A segurança privada também foi reforçada. Um aviso e uma cópia
da  decisão  foram afixados  em uma das  entradas,  guardada  por  quatro
seguranças.
Na hora marcada,  eles passaram a abordar  alguns ‘suspeitos’ a maioria
jovens. Funcionários tiveram que mostrar o RG ou o crachá” (Folha de São
Paulo, A13, 12/01/2014).

O  mesmo  jornal  destaca,  ainda,  que  no  shopping  Metrô  Itaquera  a  proibição

resultou em confronto. A violência física foi utilizada como instrumento de controle e um

quadro  de  enfrentamento  se  desenhou,  os  registros  das  reportagens  nos  dão  algumas

pistas sobre a forma como uma reunião pacífica de jovens, repentinamente deslizou para a

repressão.  Embora o próprio jornalista tenha definido o “rolezinho” como “encontros que
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atraem centenas de jovens que entram pacificamente em centros comerciais e, uma vez lá

dentro  promovem correria”,  o  fato  é que a  tal  “correria”  não é  um dado constitutivo  do

“rolezinho”.  Em  nenhum  momento,  nas  falas  dos  integrantes,  os  “rolezinho”  aparecem

vinculados ao propósito de “promover correrias”. Fotos e textos no jornal demostram que os

“rolezeiros”  que  se  dirigiram  aos  locais  “protegidos  por  liminares”,  foram  recebidos  por

agentes previamente preparados para o uso da violência. 

PMs, seguranças e oficiais de justiça revistavam jovens que chegavam em
grupos.  Aqueles  com  mais  de  18  anos  tiveram  os  dados  anotados  e
receberam uma cópia da liminar, que determina multa de R$ 10 mil a quem
fosse identificado causando tumulto. A maior parte, porém, era adolescente.
Foram entregues cerca de 30 cópias da liminar, segundo a PM. Com a
entrada  dos  jovens  no  centro  comercial,  os  corredores  foram  ficando
lotados, De forma repentina, alguns grupos começaram a correr e a gritar:
Ôôôôô. Outros faziam barulho com os pés. 
A situação assustou frequentadores e chamou a atenção dos policiais. Um
deles usou cassetete para dispersar o grupo.
Com o aumento da correria, lojistas fecharam as portas, e as entradas do
shopping  foram bloqueadas.  Uma funcionária  passou  mal  e  foi  atendida
pelos bombeiros. 
Segundo o shopping não foram registrados casos de feridos na noite de
ontem” (Folha de São Paulo, A13, 12/12/2014). 

Os registros fotográficos realizados durante o evento mostram atos praticados por

policiais em que jovens negros, prostrados no chão, são ameaçados por agentes portando

cassetetes.

 24



REVISTA pensata | V.3 N.2 maio DE 2014

Fonte: Banco de Dados do Jornal Folha de São Paulo: http://www.folhapress.com.br 

O “rolezinho” na voz dos jovens possui outros atributos:

“Só vim aqui para encontrar umas mina e dar beijo na boca”, disse Rodney
Batista, 20. 
“A gente só quer ver os amigos, conhecer gente, comer no Mc [Donald’s] e
acaba apanhando, diz Letícia Gomes, 15,  estudante do segundo ano do
ensino médio da rede pública”
“Vim me divertir, não fiz nada de errado, não roubei, não matei e venho aqui
há  cinco  anos  (Lucas  Lima,  17).  Um dos  organizadores  de  rolezinhos”.
(Folha de São Paulo, A13, 12/01/2014).

As descrições dos “rolezinhos”  indicam que o  principal  objetivo é  simplesmente

promover  o  encontro  entre  pares,  possibilitar  sociabilidade  grupal,  própria  do  grupo  de

idade. A prática pode ser observada em alguns espaços da periferia, em torno, por exemplo,

de postos de gasolina, onde conversas, paqueras, audições de funk acontecem, porém, sem

o aspecto  repressivo.  Os estigmatizados “pancadões”  também são organizados com os

mesmos  objetivos.  Mesmo  nos  shoppings,  salvo  momentos  em  que  a  repressão  se

intensifica, os encontros juvenis seguem a lógica comum do gregarismo, afetividade, calor

humano,  sensações  táteis,  emoção,  espontaneidade,  que  são  elementos  centrais  na

reuniões juvenis (Costa, 1996).
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O encontro no Shopping Metrô Tucuruvi, reunindo cerca de 400 jovens no primeiro

fim de semana de janeiro de 2014, o confirma. “A maioria eram meninas que andavam nos

corredores”. “O shopping nega que tenha havido tumulto. Afirma que não houve por parte

dos lojistas registro de arrastão, roubo ou qualquer tipo de violência na parte interna do

shopping”  (Folha  de  São  Paulo,  C4,  06/01/2014).  O  encontro  verificado  no  Shopping

Interlagos  em  23/12/2013,  antevéspera  do  Natal, também  transcorreu  sem  que  se

verificassem  atos  considerados  infracionais.  Concluiu  a  reportagem:  “Nenhum roubo  foi

registrado”.

A narrativa “desde dentro”, elaborada por uma observadora sensível, traduz bem o

que estava em jogo no fenômeno “rolezinho”:

“Não vi ninguém com armas; ninguém roubando, depredando ou fazendo
arrastão. Ainda assim os lojistas entraram em pânico. Segundo a opinião
pública,  são  bandidos  com  histórico  de  crimes;  no  melhor  dos  casos,
vagabundos  que  vão  lá  tumultuar,  cometer  delitos  e  assustar  ‘gente  de
bem’. São tratados como tais pelas autoridades; passando pelo corredor,
um policial repetia no ouvido de todos ‘vou arrebentar vocês, vou arrebentar’
– e plaf, deu um chute em um menino. Pedi: ‘Licença, gostaria de saber o
nome do senhor, ouvi o que o senhor disse e vi o que fez’, ao que ele tirou a
etiqueta de identificação e escondeu no bolso.  Insisti  em saber o nome,
tentei tirar uma foto, recorri ao tenente e falei com outros policiais – todos
identificados.  (....) Vi gente filmando e sendo obrigada a apagar o arquivo, e
a  imprensa  foi  orientada  a  não  registrar  o  que  ocorria.  A gente  fica  só
imaginando o que não devem fazer quando alguém está realmente olhando”
(Depoimento, Vanessa Bárbara, Folha de São Paulo, C4, 13/01/2014).

Os "rolezinhos"  que aconteceram no final  do  ano de 2013 e início  de 2014 se

tornaram objeto de ampla discussão na mídia e a sociedade se dividiu na interpretação do

fenômeno. Os dados de uma pesquisa de opinião elaborada pelo jornal Folha de São Paulo

revelam  que  a  imagem  dos  praticantes  dos  “rolezinhos”  foi  associada  à  violência  e

criminalidade, fato que legitimou a ação agressiva da polícia e seguranças privados. Há,

porém, um dado contraditório, no quesito discriminação. A maioria dos entrevistados afirma

que “os shoppings não devem escolher frequentadores”.  Os percentuais  que apontaram

racismo (25%) também são significativos, especialmente, em uma sociedade em que impera

o “mito da democracia racial”.

Eis alguns números sobre o que os entrevistados acham dos “rolezinhos”:

 77% afirmam que [os jovens] querem provocar tumulto

 [para] 18% “servem apenas para diversão”
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Sobre as liminares conseguidas pelos Shoppings.

 80% [afirmam que]  os shoppings agem corretamente,  pois  frequentadores

ficam com medo;

 18% [afirmam que] os shoppings agem de forma errada, pois negam direito à

diversão aos jovens.

 Sobre a ação da polícia:

 73% a PM deve agir;

 24% a PM não deve agir.

Sobre a discriminação, para

 73% shoppings não têm o direito de escolher frequentadores;

 25% shoppings têm direito de escolher frequentadores,

Sobre preconceito (ou racismo):

 72% Shoppings não agem com preconceito a cor de pele;

 25% Shoppings agem com preconceito a cor de pele.

Fonte: Folha de São Paulo, C3, 23/01/2014

 A repressão aos “rolezinhos”,  verificada no Shopping Metrô Itaquera, repercutiu

amplamente  na imprensa.  Autoridades políticas  veicularam posicionamentos revelando o

alcance do fenômeno. Eis o teor de algumas manifestações: “Ação inadequada da polícia

pode acabar colocando gasolina no fogo” (Gilberto Carvalho, Ministro da Secretaria Geral da

Presidência da República).  “Em muitos sentidos,  a liminar  que se proíbe a entrada dos

jovens nos shoppings é uma situação racista” (Luiza Barros – PT, Ministra da Igualdade

Racial).  “O rolê não é problema de polícia,  é se há depredação,  se há roubo” (Geraldo

Alkmin – PSDB, Governador de São Paulo).  (Folha de São Paulo,  C7, 17 de janeiro de

2014). Um dia antes apareceu no mesmo jornal a fala do Secretário da Segurança Pública,

Fernando Grella que, em nota, afirmou, “os ‘rolezinhos’ são fenômenos culturais e, por isso,

não  devem  ser  tratados  como  crime  ou  caso  de  polícia”  (Folha  de  São  Paulo, C1,

16/01/2014).

A prefeitura de São Paulo, sob o comando do prefeito Fernando Haddad, agiu de

maneira  célere  propondo  dialogar  com  os  líderes  dos  “rolezinho”.  Foi  indicado,  como

mediador, Netinho de Paula, Secretário Municipal da Igualdade Racial. A questão requeria

alguma urgência. Nas palavras de Netinho: “o prefeito delegou que eu tratasse do assunto e

todo dia me liga para saber como está tudo”. 
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A indicação  de  Netinho  de  Paula  deveu-se,  conforme,  ele  mesmo  admitiu,  às

origens sociais  e  raciais  comuns com os “rolezeiros”:  “Eu tenho diálogo com eles,  eles

conhecem minha origem”. O produto mais imediato desses diálogos entre o secretário e os

líderes  dos “rolezinho”  foi,  no  entanto,  a  construção de um acordo  para  que  os  jovens

realizassem os eventos em espaços públicos, evitando, dessa maneira, os shoppings. Uma

das soluções propostas por Netinho era o “uso dos estacionamentos dos shoppings para os

encontros”.

“Os  organizadores  de  ‘rolezinhos’  contaram  à  reportagem  que  foram
surpreendidos  por  funcionários  da  prefeitura  na  porta  de suas  casas  na
manhã de ontem.
‘Vamos  conversar  com o  Haddad para  dar  uma ajeitada  nos  eventos  e
mudar  de  lugares  privados  para  lugares  públicos’.  Contou  o  estudante
Rafael Paixão 17, um dos organizadores do ‘rolezinho’ marcado para o dia
24 (sábado) no shopping Aricanduva (Folha de São Paulo, C1, 16/01/2014). 

A partir de meados de janeiro a repressão aos “rolezinhos” e as negociações com o

poder  público  conduziram  ao  esvaziamento  do  movimento.  No  noticiário  do  jornal

pesquisado o tema praticamente desapareceu. Surgiram, inclusive, agrupamentos políticos

outros  apropriando-se  do  fenômeno  “rolezinho”.  Tivemos  também  o  evento  de  um

“rolezinho” tradicionalmente organizado pelos estudantes da FEA - Faculdade de Economia

e Administração da USP, no espaço do Shopping Eldorado, mas, na oportunidade, não se

verificou qualquer ato repressivo dirigido aos cerca de 200 estudantes, ao contrário: 

“Lojistas não fecham as portas e clientes não reclamam”. “A gente grita em
alto e bom som e ninguém fala nada” (...) Alguns [estudantes] sobem nas
mesas e os seguranças pedem educadamente para descer (Folha de São
Paulo, C4, 21/01/2014).
 

O evento realizado pelos estudantes da USP assemelhava-se aos “rolezinhos”. Na

definição jornalística ambos “[eram] aglomerações de jovens que não [tinham] a intensão

primária  de  consumir”.  Contudo,  o  que  chamou  a  atenção  nos  dois  casos  foi  a  forma

diferenciada  de  conferida  pelos  shoppings.  A  acolhida  aos  estudantes  universitários

contrastou com a vigilância e o controle aos quais foram submetidos os jovens da periferia.

Os dados obtidos sobre o fenômeno “rolezinho” indicam que as reações dos comerciantes

foram motivadas por um conjunto de estigmas socialmente construídos e menos pelos atos

de vandalismo, furtos e depredações alegados. Estes, praticamente inexistentes, conforme

constatamos nas matérias do jornal.
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“Rolezeiro”: adolescência e a identidade cultural na pós-modernidade

"O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e
estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de

várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas."
(HALL, 2003:12)

As  definições  do  “estilo  rolezinho”  apresentadas  no  jornal  Folha  de  São  Paulo

sugerem um modelo de características estáveis, sabemos, contudo que a identidade cultural

dos grupos sociais no atual contexto encontra-se cada vez menos estabilizada. As ideias de

deslocamento ou descentramento do sujeito  desenvolvidas  por  Stuart  Hall  nos  parecem

adequadas à análise dos adolescentes e jovens que praticam os “rolezinhos”. As ideias de

Hall (2003) sugerem que na pós-modernidade não nos é possível definir a identidade de

pessoas  e  grupos  de  maneira  autocontida,  referenciada  a  um  lugar  específico.  Os

“rolezeiros”, embora inscritos socioespacialmente na periferia, não tomam este local como

referência  para  suas manifestações.  Deslocam os sentidos  de espaços e  classificações

sociais  previamente  atribuídos.  O que  elegem como instância  privilegiada é  o  shopping

center, um dos emblemas centrais do consumo na sociedade capitalista.

A identidade dos praticantes dos “rolezinhos”, no âmbito do jornal, esteve sempre

associada ao consumo. A indicação de marcadores visuais-simbólicos como definidores das

identidades juvenis tem sido recorrente na mídia. Vimos esse procedimento reproduzir-se

mais uma vez. Uma imagem publicada pelo jornal reforçou o consumo “de marcas famosas”

como sinais diacríticos mais fundamentais na definição do grupo. O desenho estereotipado

remete  a  um  perfil  de  classe  média,  em  contraste  flagrante  com  a  realidade,  pois  os

praticantes dos “rolezinhos”, são em geral, adolescentes e jovens, pretos, pardos e pobres

da periferia, conforme se constata nas fotos publicadas no próprio jornal, mas, ao produzir “o

estilo”, os marcadores raciais e sociais são apagados. 
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http://entretenimento.r7.com/blogs/blog-da-db/estilo-rolezinho-e-o-perigo-de-avaliar-pela-

aparencia-20140115/   (acessado  em  12/05/2014),  publicado  na  Folha  de  São  Paulo,

C1,15/01/2014.

 Contudo, conforme apontam os estudos inaugurais dos Estudos Culturais, não se

trata, nesses casos, de consumo passivo juvenil. De fato a cultura de massa, a globalização,

internacionalização  da  cultura  produzem  uniformizações,  "os  fluxos  culturais,  entre  as

nações,  e  o  consumismo global  criam possibilidades de identidades partilhadas -  como

consumidores  para  os  mesmos  bens,  "clientes"  para  os  mesmos  serviços..."  (HALL,

2003:74),  mas  nos  indagamos  com  frequência  se  os  usos  e  sentidos  são  os  mesmo

atribuídos e compartilhados por todos. 

As posições de Stuart Hall indicam que os sentidos e valores nos processos de

construção de identidades não são unívocos. Os bens simbólicos que os jovens desejam,

possuem,  inegável  valor  de  mercado,  mas  são  também  apropriados  como  únicos

marcadores, definidores das suas respectivas identidades, mais uma vez, o que nos parece

em jogo é o deslocamento, o deslizamento de sentidos das identidades como fenômenos

solidamente ancorados. Reduzir a identidade dos “rolezeiros” à de consumidores alienados

ante às mercadorias que reluzem nos shoppings impossibilita compreender as implicações

dos atos por eles praticados. Afinal, não foram os marcadores do consumo que conduziram
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à  repressão,  mas  a  afrodescendência,  as  origens  na  periferia.  Elementos  estes,  mais

significativos e constitutivos das identidades dos jovens.

 O  fenômeno  explicitou,  quando  visto  na  perspectiva  das  identidades  juvenis

periféricas, uma questão mais ampla, que diz respeito aos “ritos de suspeição” colocados

em  prática  pelo  sistema  de  segurança  que  gera  discriminação  contra  os  desiguais  e

diferentes.

Esses sistemas não são apenas uma questão de segurança, mas também
de  disciplina  e  discriminação  social.  A imagem  do  suspeito  é  feita  de
estereótipos  e  consequentemente,  os  sistemas  de  triagem  discriminam
especialmente  os  pobres  e  os  negros.  Os  porteiros  não  incomodam as
pessoas que têm os sinais de classe certos, mas podem chegar a humilhar
os que não têm (Caldeira, 2000, p. 319).

 Os jovens exprimem-se por meio de uma gama de linguagens, corporal, musical,

dança e gestos. O “rolezinho” foi associado culturalmente ao funk, mesmo porque, os jovens

revelaram-se  adeptos  desse  estilo  musical,  ao  entoarem as  canções  nos  shoppings.  A

origem social na periferia foi decisiva na ação repressiva. A propósito, o funk na cidade de

São  Paulo  vem  sofrendo  perseguições  sucessivas  pelo  policiamento.  Os  “pancadões”,

encontro de jovens na periferia, que ouvem o funk, são fortemente reprimidos. Os agentes

encarregados de manter a ordem pública trataram os “rolezinhos” de maneira análoga aos

“pancadões”. Em torno dos jovens foram veiculados estigmas pautados no imaginário da

marginalidade/criminalidade. 

Contra estes jovens utilizou-se controles simbólicos e práticas violentas em nome

da segurança.  Uma das maneiras  encontradas para  a  disciplinarização do evento  foi  a

institucionalização.  Segundo  essa  perspectiva  “os  rolezinhos”  poderiam  ser  realizados,

desde que em locais "adequados". A realização dos encontros precisaria, nessa ótica, de

autorização oficial.

O esvaziamento dos “rolezinhos” seria a partir de então, apenas uma questão de

tempo. Destituídos do local que conferia visibilidade ao segmento juvenil, a prática perdeu o

sentido original. As pesquisas que realizamos no jornal selecionado não revelaram novas

reportagens no mês de fevereiro, sugerindo que os eventos previstos para o período não

aconteceram, ou foram quantitativamente inexpressivos.  Admitimos que as reuniões que

conseguiram  agregar  cerca  de  até  6000  jovens  e  que  mobilizou  aparatos  jurídicos  e

repressivos  de  tal  ordem,  são  reveladoras  de  tensões  sociais  expressivas.  Na

espontaneidade e singeleza do fenômeno “rolezinho” questões sociais importantes foram

pautadas.

 31



REVISTA pensata | V.3 N.2 maio DE 2014

“Periferia é periferia em qualquer lugar”

"Os enclaves são literais na sua criação de separação. São claramente
demarcados por todos os tipos de barreiras físicas e artifícios de

distanciamento e sua presença no espaço da cidade é uma evidente
afirmação de diferenciação social”.

(CALDEIRA, 2000: 259)

Os argumentos de Teresa Caldeira (2000) nos induz à reconsideração do conceito

centro-periferia  e  ao  repensar  a  cultura  juvenil  que  logrou  visibilidade  na  metrópole

paulistana  nas  últimas  décadas.  A  clássica  ordenação  urbana  centro-periferia,  que

delimitava  a  existência  de  um  centro  urbano  dotado  de  equipamentos  culturais  e

infraestrutura  em  oposição  às  carências  da  periferia  ainda  perdura,  mas  mudanças

importantes vêm se processando na velha dicotomia. Hoje os pobres estão acessando os

centros comerciais até então privativos das elites. O shopping é um exemplo paradigmático.

Porém, as novas formas de segregação ganham relevo. O próprio shopping é, mais uma

vez, exemplar de uma forma específica de enclave fortificado. 

Os  enclaves fortificados limitam  o  movimento  daqueles  que  são  considerados

desiguais e diferentes nos espaços públicos. A nova ordem segregada vem se constituindo,

segundo  Caldeira,  como  uma  modalidade  de  ataque  à  esfera  pública,  marcada

historicamente, desde as origens da cidade pela liberdade de circulação, ou seja, o direito

de ir e vir. Através de prédios imponentes e de um grande aparato tecnológico que tem

como justificativa "a segurança", a classe alta vem produzindo um edificado marcado pelo

afastamento da vida pública.  A privatização de ruas,  guaritas contando com guardas no

comando,  sistemas de monitoramento eletrônicos,  a elevação dos muros residenciais,  a

priorização do automóvel como meio de transporte, têm transformado as ruas em locais

vazios e propensos à violência. 

Na cidade de São Paulo, podemos nos deparar com vários exemplos de enclaves

fortificados,  conceitualmente  definidos  como  locais  monitorados,  destinados  à  moradia,

trabalho, consumo ou lazer. Na Villa Daslu, grande empório de consumo que vende marcas

internacionais renomadas, quando então se situava no Bairro da Vila Olímpia, mantinha-se o

acesso preferencial para clientes empregando-se como meio de transporte o helicóptero.

Acolhia-se também aqueles que utilizavam o automóvel, no entanto, para que adentrassem

ao local era necessário que o número da placa constasse no sistema da loja. 

 Os shoppings centers vêm se integrando progressivamente à paisagem urbana da

cidade  de  São  Paulo.  A  diversificação  desse  tipo  de  enclave  tem  possibilitado  a
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incorporação das camadas populares a um espaço específico do consumo. Os shoppings

direcionados a este segmento social vêm privilegiando locais mais acessíveis, por isso a

preferência pelas estações de Metrô. Ambos, tanto a Villa Daslu, nos seus seis anos de

existência  na  Vila  Olímpia,  quanto  os  shoppings  acoplados  às  estações  de  metrô,

encontram-se rodeados pelo comércio. Logo, não se pode admitir que o Empório Comercial

esteja isolado, ou que os frequentadores dos Shoppings, servidos pelo metrô, encontrem-se

segregados,  as  estratégias  que  utilizam no monitoramento  de pessoas é  que  produz a

segregação. 

Em tese os espaços comerciais encontram-se abertos a todos porém, o “ritos de

suspeição”,  olhares  persecutórios  dos seguranças,  os  bens  comercializados,  introduzem

barreiras que inibem, discriminam e impedem o acesso Os aparatos de controle de entrada

dão conta de quem frequentará aquele lugar e também emitirá uma mensagem simbólica

para aqueles que não são bem vindos.

Imagem do Shopping Cidade Jardim

Acima, na imagem fortaleza do shopping Cidade Jardim, é impossível deduzir um

controle tão rigoroso como o existente na Villa Daslu, mas pode-se verificar que barreiras
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arquitetônica imponente cumprem as mesmas funções, ou seja, afastar, excluir e intimidar

pessoas que pertençam a segmentos sociais menos favorecidos. 

O que o fenômeno “rolezinho” na sua forma inusitada de protesto colocou em cena

foi  o  fato  novo  da  vida  urbana  na  cidade  de  São  Paulo,  a  segregação  socioespacial.

Barreiras físicas e simbólicas foram erguidas nas últimas década produzindo segregação e

discriminação, mas enquanto os fundamentos segregadores não são contrariados a vida

segue o seu curso. 

Os jovens pobres e negros da periferia ao decidirem tomar os shoppings, locais

segregados  para  consumo  e  lazer,  inscreveram  nesses  espaços  práticas  culturais

específicas  da  periferia.  O  funk,  a  dança,  as  reuniões  coletivas,  estes  elementos  logo

passaram  a  ser  vistos  como  uma  ameaça.  A perseguição  não  foi  dirigida  aos  jovens

consumidores de “marcas famosas”, mas a um segmento social específico, que desloca os

sentidos das “marcas famosas” e afirma-se como expressão de uma cultura insurgente,

perigosa, conforme o imaginário social construído sobre a periferia. 

Os shoppings são locais  de consumo e lazer  individualizado,  orientado para os

pequenos  grupos  e  famílias,  mas  a  cultura  juvenil  fundamenta-se  no  “espírito  de

coletividade”.  Os  números  de  jovens  negros  e  pobres  se  tornaram,  nesse  sentido,

expressivos, atingindo cifras em torno de 3000 a 6000 indivíduos. Somou-se a este fato o

estigma socialmente construído que vincula os jovens da periferia reunidos em coletividade

significativa  aos  “pancadões”  e  “arrastões”,  práticas  que  no  imaginário  coletivo  são

associadas  à  criminalidade.  Os  temores  infundados  das  elites  e  do  cidadão  comum,

conduziram à repressão violenta. Os atos desmobilizadores comandados pelo poder público

contribuíram para  o  fim,  ainda  que  momentâneo,  dos  “rolezinhos”.  Sem que  os  jovens

tencionassem, o que constatamos nesses meses finais de 2013 e início de 2014 foi  um

protesto singelo, mas significativo, contra as diferentes formas de segregação, racismo e

discriminação  dos  pobres  nos  shoppings  da  metrópole  paulistana,  experiência

individualmente percebida e sentida, mas raramente publicizada. Os “rolezinhos” ousaram. 
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