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Resumo 

 

As ações coletivas, manifestações populares, protestos e movimentos sociais 

contemporâneos estão sendo paulatinamente alterados pelas tecnologias de comunicação; 

contudo, esses eventos não podem ser colocados sob a mesma perspectiva, pois alguns 

apresentam características únicas. Assim, este trabalho propõe uma abordagem crítica para 

o entendimento do “rolezinho”, um evento que, recentemente, levantou diversas questões 

sociais, políticas e econômicas no Brasil. 
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Introdução  

Embora seja complexa a tarefa de estabelecer uma relação direta entre a evolução da 

humanidade e dos sistemas de comunicação, é possível perceber como que as formas de 

interação humana se alteram com o surgimento de novas tecnologias. Assim, enquanto que 

há cem anos pombos correios eram usados para transmitir mensagens entre tropas na 

primeira guerra mundial (GREELIS, 213), poucas décadas mais tarde, avanços tecnológicos 

na comunicação participariam de outras fases da evolução das sociedades. Como exemplos, 

a popularização da televisão logo após a segunda guerra mundial e o aparecimento das 

mídias digitais nos anos 90, fazem parte dos eventos que marcaram, respectivamente, a 

suposta transição da modernidade para a pós-modernidade e a revolução da informação. 

Na era da informação ou na network society (sociedade da rede) (CASTELL, 2007), 

tecnologias, como a internet, possibilitam entre outras coisas, que indivíduos produzam e 

divulguem conteúdo, o que consequentemente altera a relação, antes unilateral, entre 

usuários e os meios de comunicação. A facilidade de produzir e divulgar conteúdo para 

milhões de pessoas que a internet proporciona é chamada por Castell (2007, p. 239, 

tradução minha) de mass self-communication. O autor explica o conceito: 
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[...] a emergência de uma nova forma de comunicação relacionada com a 

cultura e tecnologia da sociedade da rede e baseada em uma comunicação 

horizontal é o que eu chamo de comunicação de massa pessoal.3  

 

Uma das consequência desta “comunicação de massa pessoal” é a potencialização 

das ações coletivas devido à facilidade de mobilização e divulgação proporcionada pelos 

meios digitais. Com isso, a relação entre as tecnologias de comunicação e manifestações 

populares vem sendo pesquisada por diversos teoristas devido à protestos de grandes 

proporções que vem acontecendo em vários países, como a Primavera Árabe, no Oriente 

Médio; o movimento We are the 99%, nos Estados Unidos; ou o movimento Passe livre, no 

Brasil.  

Contudo, houve recentemente no Brasil um outro tipo de evento que também foi 

articulado na internet e que gerou grandes debates no país, o “rolezinho”. As reuniões de 

jovens da periferia nos shopping centers, apesar de não serem manifestações de cunho 

político nem movimentos sociais que visam transformações de valores ou avanços 

legislativos, causaram diversas discussões sobre questões socioculturais e políticas do país.  

Desta forma, os rolezinhos, embora tenham sido entendidos por muitos como um 

simples aglomerado de jovens se divertindo nos shopping centers, podem apresentar um 

certo grau de complexidade visto que se referem não só à facilidade de articulação e 

mobilização criada pela internet mas também ao uso do espaço online, pelo jovem das 

periferias brasileiras, para a construção de sua rede de relacionamentos e identidade. 

 

Interações on-line e práticas sociais off-line 

Há tempo vem sendo debatido se o período atual da história da humanidade é uma 

extensão da modernidade industrial ou um período pós-moderno. Parte dessa discussão tem 

origem nas transformações econômicas, socioculturais e tecnológicas que se deram a partir 

da segunda guerra mundial (JAMESON, 1983). Venkatesh (1992) explica que 

 

[...] depois de um grande desenvolvimento material, sociedades modernas 

engajaram em uma busca constante por melhorias, o que gerou avanços 

nas tecnologias de comunicação e de informação, o que 

consequentemente, fortificou o sistema capitalista e contribuiu para o 

                                                 
3 […] the emergence of a new form of communication related to the culture and technology of the network society, and 

based on horizontal networks of communication: what I call mass self-communication (CASTELL, 2007, p. 239). 
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surgimento da pós-modernidade (CORRÊA, 2013, p. 20, tradução 

minha).4 

 

Assim, dentro da fase pós-moderna, desenvolvimentos de tecnologias de 

comunicação são constantemente associados à outros processos, como a capitação de mão 

de obra barata em diferentes países e o maior deslocamento de produtos e serviços, que 

formam um conjunto de eventos que resultou na mais recente expansão capitalista, 

comumente chamada de globalização. Por outro lado, esses avanços geraram novas 

questões econômicas e socioculturais como a exploração, por multinacionais, de 

trabalhadores em países em desenvolvimento e o imperialismo cultural. Além dessas, uma 

outra consequência dos avanços tecnológicos das últimas décadas é a também globalização 

da comunicação, que causou um aumento sem precedentes de conexões em todo o mundo. 

Neste sentido, Castell (2007) destaca como os avanços das tecnologias de 

comunicação, como a internet e as redes sociais, estão facilitando o engajamento e a 

mobilização social, o que pode alterar as relações de poder nas sociedades. Da mesma 

forma, Bennett e Segerberg (2012) explicam o surgimento da digitally networked action - 

DNA (rede digital de ação), que diferentemente das ações coletivas tradicionais, usam 

conexões pessoais para a organização de eventos, gerando o que os autores chamam de 

connective action (ações conectadas). Portanto, algumas características das ações coletivas 

atuais, potencializadas pelas mídias digitais, são a individualização das ações, o alcance de 

um grande número de pessoas e a abrangência de visões, como vem sendo visto nas 

manifestações populares que vem acontecendo em vários países devido à uma crescente 

crise mundial de legitimidade política (e.g. Primavera Árabe, Wall Street Moviment, Los 

Indignados). Bennett e Segerberg (2012, p. 749, tradução minha) afirmam que 

 

[e]studos de tais eventos mostram que ainda há muitos encontros 

elaborados pelas estruturas antigas […] Ao mesmo tempo, no entanto, há 

uma crescente coordenação de ações por organizações e indivíduos 

usando a mídia digital para criar redes de relacionamentos, atividades 

estruturadas e para comunicar as suas visões direto para o mundo.5 

 

                                                 
4 […] after achieving much material development, modern societies engaged in a continuous search for improvements that 

propelled advancements in communication and informational technologies, which strengthened the capitalist system and, 

consequently, contributed to the coming of postmodernism (CORRÊA, 2013, p. 20). 

 
5 Studies of such events show that there are still plenty of old-fashioned meetings […] At the same time, however, there is 

increasing coordination of action by organizations and individuals using digital media to create networks, structure 

activities, and communicate their views directly to the world (BENNETT; SEGERBERG, 2012, p. 749). 
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No Brasil, apesar de terem havido grandes protestos de rua com essas características 

durante o ano de 2013, um evento que não teve foco político, mas que trouxe à tona alguns 

conflitos nas relações de poder da sociedade brasileira foi o rolezinho. Desta forma, apesar 

dos rolezinhos não se classificarem, necessariamente, como movimentos sociais ou 

protestos, é possível tratá-los como eventos que, como outras manifestações populares 

atuais, estão sendo articulados nos meios digitais. Além disso, os rolezinhos podem 

apresentar questões socioculturais e políticas, antes apenas latentes, em relação às recentes 

transformações da sociedade brasileira. 

 

O Brasil e os rolezinhos 

Uma característica do atual contexto brasileiro é o aumento do poder aquisitivo da 

população, um dado que pode ser relacionado ao também aumento do acesso à internet. No 

final de 2012, um artigo do World Bank destacou que a classe média do Brasil atualmente 

“soma quase um terço dos 190 milhões de habitantes” (CERATTI, 2012, s.n). 

Simultaneamente, o acesso à internet cresceu 143.8% entre 2005 e 2011, o que ultrapassa a 

marca de 100 milhões de brasileiros na rede (SALLOWICZ, 2013).  

Uma outra pesquisa constatou que o acesso à internet no país cresceu também na 

população de baixa renda. 

 

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2011, 

divulgados pelo IBGE, mostram que, em seis anos, o número de 

intemautas cresceu mais na população com renda domiciliar per capita de 

até um salário mínimo e nos Estados do Norte e Nordeste. Houve uma 

explosão de novos intemautas também entre os alunos da rede pública. 

Enquanto na população total de 10 anos ou mais de idade o aumento do 

número de internautas foi de 143,8%, com 45,8 milhões de novos 

usuários, entre os mais pobres o crescimento foi de 188% - 19,2 milhões 

de pessoas incluídas no mundo virtual (INTERNET..., 2013). 
 

Com isso, é inegável que o crescimento do acesso à internet aumenta também a 

possibilidade de maior interação nas redes sociais, o que é comprovado, por exemplo, por 

pesquisas que apontam o Brasil como uma das sociedades mais presentes no Facebook (10 

MOST..., 2012). Esses dados facilitam entender como milhares de jovens das periferias 

articulam os encontros nos shopping centers das capitais do país, pois as redes sociais 

parecem ser um aspecto fundamental para os rolezinhos, sem as quais os encontros 

provavelmente não aconteceriam nas mesmas proporções.  
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Assim, os rolezinhos se tornaram conhecidos do público brasileiro no final de 2013, 

na época de maior consumo do ano, quando aproximadamente  

 

6 mil jovens, a maioria deles com idade entre 14 e 17 anos, responderam 

pelo Facebook a um convite para se reunir e ouvir funk ostentação – 

variante do ritmo que exalta o consumo e as roupas de grife – no 

estacionamento do Shopping Metrô Itaquera, em 7 de dezembro. 

(RIBEIRO et al., 2014).  

  

A partir deste evento, os rolezinhos se espalharam pelo país provocando inúmeras 

reações da população e chegando até o governo federal. Além disso, devido ao pânico 

causado pelos tumultos nos estabelecimentos e devido ao medo dos comerciantes e 

consumidores de ações violentas, a segurança foi reforçada e em muitos shopping centers 

haviam liminares que impediam a entrada de jovens desacompanhados e de “sujeitos 

suspeitos” (LIMA, 2014). Depois que liminares começaram a ser concedidas aos shopping 

centers, os rolezinhos viraram temas de discussões que envolviam questões relacionadas 

com racismo, direitos humanos, políticas públicas e conflitos sociais.  

A polêmica alcançou jornais de todo o mundo que, de forma geral, abordaram o 

assunto focando em questões raciais e sociais. Como exemplo, o jornal El Pais publicou um 

artigo com o título, La rebelión de los excluídos, onde entrevistou brasileiros como Paulo 

Lins, escritor e diretor do filme Cidade de Deus, que descreve, para a imprensa 

internacional, o Brasil como um país preconceituoso: 

 

O rolezinho é uma forma de chamar a atenção para o fato de que o Brasil é 

um país racista e demonstra ser uma manifestação extremamente política e 

organizada. Não vejo nada de espontâneo nesse fenômeno.6 (MARTÍN; 

BEDINELLI, 2014, tradução minha). 

 

O The New York Times, por outro lado, publicou artigos descrevendo a reação 

exagerada da classe média brasileira ao rolezinho ou little strolling, que segundo o jornal 

eram simples aglomerações de jovens sem nenhum objetivo violento ou político, diferente 

dos protestos de junho de 2013: 

 

Desde o começo, a classe média entrou em pânico. Seguranças das lojas 

chamaram o 911. Ordens de restrição foram emitidas, apesar de não haver 

                                                 
6 El rolezinho es una forma de llamarla atención en el hecho de que Brasil es un país racista y que demuestra que es una 

manifestación extremadamente política y organizada. No veo nada de espontáneo en este fenómeno. (MARTÍN; 

BEDINELLI, 2014). 
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nenhum movimento organizado – nada relacionado com os protestos 

políticos que varreram as cidades brasileiras em junho. Apenas um monte 

de jovens passeando e cantando. (O QUE A IMPRENSA..., 2014, 

tradução minha).7 

 

Com isso, os rolezinhos não só inspiraram muitas críticas ao governo e à sociedade 

brasileira como também geraram visões divergentes do que realmente eram os encontros 

dos jovens nos shopping centers.  Enquanto alguns viam nos encontros dos rolezinhos uma 

demonstração política organizada, outros os viam como consequência da falta de espaço 

público para os jovens de classe baixa, e outros como um fenômeno cultural. 

 

Consumo e interações sociais  

Sem um estudo aprofundado sobre os rolezinhos fica difícil afirmar que os jovens 

das periferias brasileiras se organizavam pelas redes socais com o objetivo de protestarem 

por alguma causa política, econômica ou social; contudo é possível inferir que os jovens 

dos rolezinhos compartilham uma ideologia, a ideologia do consumo, pois, se percebe 

através dos poucos discursos divulgados pelas mídias de massa uma relação íntima desses 

jovens com produtos de alto padrão e marcas famosas.  

Portanto, uma abordagem que poderia colaborar para o entendimento das interações 

que acontecem no contexto dos rolezinhos é apresentada pela Teoria da Cultura do 

Consumo, que foca inclusive nas relações entre as práticas de consumo e classes sociais, 

tendências culturais e simbolismos (ARNOULD; THOMPSON, 2005), o que em última 

análise, remete ao caráter ideológico do consumo. Segundo Arnould e Thompson (2005, p. 

868-867, tradução minha) esta teoria  

 

[s]e refere à um grupo de perspectivas que focam na dinâmica entre o 

comportamento de consumidores, o mercado e os simbolismos culturais 

[... Assim, a Teoria da Cultura do Consumo] explora a heterogeneidade de 

simbolismos e a multiplicidade de grupos culturais que existem no 

contexto histórico da globalização e de mercados capitalistas.8  
 

                                                 
7 From the beginning, the middle class has panicked. Shopkeepers have called 911. Restraining orders have been issued, 

even though there was no actual organized movement — nothing related to the political protests that swept across 

Brazilian cities in June. Just a lot of youngsters walking around and singing. (THE NEW YORK TIMES, 2014). 

 
8 […] it refers to a family of theoretical perspectives that address the dynamic relationships between consumer actions, the 

marketplace, and cultural meanings . . . explores the heterogeneous distribution of meanings and the multiplicity of 

overlapping cultural groupings that exist within the broader sociohistoric frame of globalization and market capitalism. 

(ARNOULD; THOMPSON, 2005, p. 868- 867). 
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Contudo, as práticas de consumo podem também assumir enfoques políticos e 

consequentemente uma perspectiva crítica. Holt et al. (2004), por exemplo, 

 

[...] explicam que a relação entre sociedades e marcas poderosas, como as 

globais, é complexa já que além de representarem a fase mais recente do 

capitalismo, [as marcas globais] também representam os efeitos negativos 

da globalização. Desta forma, as marcas mais poderosas são, muitas vezes, 

alvo de protestos antiglobalização e de boicotes” (CORRÊA, 2013, p. 38, 

tradução minha)9.  

 

Um outro exemplo de como que no cerne das práticas de consumo pode existir a 

possibilidade de uma perspectiva crítica está relacionado ao uso de simbolismos presentes 

nas marcas para a construção da identidade, o que remete à mediação das relações sociais 

por trocas de mercado, um conceito que, de certa forma, foi também elaborado por Karl 

Marx.  

De acordo Agger (1991, p. 108, tradução minha), Marx acreditava que o sistema 

capitalista criava sociedades “fundadas na commodity fetishism, que é comumente 

confundido com a obsessão por consumo – consumismo . . . [mas] que se refere ao jeito que 

o processo de trabalho é mistificado, parecendo não ser uma construção voluntária dos seres 

humanos”. Nesse sentido, Marx criticava as transformações sociais baseadas nas trocas de 

mercado (econômicas) geradas pelo capitalismo. Além disso, Marx acreditava que o 

capitalismo era insustentável e que as próprias contradições do sistema o levaria ao 

declínio.  

No entanto, com o fortalecimento e a expansão capitalista, Agger (991, p. 107, 

tradução minha) relata que em 1923 surgiram os teoristas críticos da Escola de Frankfurt 

numa “tentativa de explicar porque a revolução socialista profetizada por Marx no meio do 

século dezenove não ocorreu como esperado”. Desta forma, os teoristas críticos, desde 

então, se concentram em entender as dinâmicas das sociedades capitalistas na elaboração de 

instituições, regras e valores, que são coletivamente construídos e assim passíveis de 

mudança. 

Teoristas como Horkheimer e Adorno, por exemplo, se preocupam com o caráter 

ideológico das relações capitalistas, principalmente os processos de transferência de 

simbolismos culturais para a produção industrial (HOLT, 2002). Outros, como Mead e 

                                                 
9 […] explained that the relationship between societies and powerful brands is complex since global brands, in addition to 

representing the latest evolutionary phase of capitalism, also represent negative “side effects” of globalization (p. 2). 

Therefore, the most powerful global brands are often the center of anti-globalization protests and boycotts (CORRÊA, 

2013, p. 38). 
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Honneth, focam nas relações intersubjetivas, ou seja, na construção e compartilhamento de 

sentido através da linguagem, para a elaboração do self e das formas de reconhecimento. 

Assim, considerando que as interações estabelecidas pelos jovens dos rolezinhos são 

mediadas por produtos e marcas famosas como prevê a Teoria da Cultura do Consumo, é 

possível propor, através de uma perspectiva crítica, um aprofundamento no entendimento 

dos processos intersubjetivos que surgem no contexto contemporâneo das periferias 

brasileiras. 

 

A construção da identidade 

Apesar das polêmicas, os rolezinhos, do ponto de vista dos participantes, se 

resumem à encontros de jovens, marcados pelas redes sociais, para se conhecerem e tirarem 

fotos. Contudo, nos discursos dos próprios participantes, existem aspectos que se 

relacionam com ideologia, construção da identidade e idolatria. 

Pode-se notar, por exemplo, que no contexto dos rolezinhos, as interações que 

contribuem para a elaboração da identidade dos jovens, acontecem através de uma 

linguagem carregada de simbolismos de consumo. Segundo Mead (1962), a construção do 

self se dá através de processos intersubjetivos onde há uma dinâmica entre a parte do ser 

que recebe a atitude do outro, o Mim (Me), e a parte que reage à essa atitude, o Eu (I). 

Desta forma, Mead (1962, p. 194, tradução minha) explica que “um indivíduo alcança a 

autoconsciência apenas quando ele internaliza, ou se vê estimulado à internalizar, a atitude 

do outro”10, o que por sua vez, daria à esse indivíduo a consciência de seus próprios atos e 

do lugar ele ocupa na sociedade em que vive. Assim, a partir dessa perspectiva, pode-se 

entender como que nas relações intersubjetivas dos rolezinhos há criação e 

compartilhamento de sentidos, valores e experiências, que fazem parte da construção da 

identidade dos jovens das periferias brasileiras. 

Em numa entrevista publicada no YouTube, as “rolezeras”, meninas que frequentam 

dos rolezinhos, explicam que vão aos encontros para conhecer outros jovens, para beber e 

para se divertir. Elas enfatizam também a forma que garotos e garotas devem se comportar 

para participarem dos eventos e falam como os meninos devem se vestir para terem uma 

chance de conhece-las: “Tem que ser uma bermuda branca com Nike Shox, uma camiseta 

da Hollister ou da Aeropostale [...] e um boné. Tá perfeito” (AS ROLEZEIRAS, 2014). 

                                                 
10 One attains self-consciousness only as he takes, or finds himself stimulated to take, the attitude of the other (MEAD, 

1962 p. 194).  
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Além disso, segundo a explicação dos participantes dos rolezinhos, os eventos 

acontecem em torno de jovens que se tornam “famosos” nas redes sociais. 

 

Quem cria o evento – geralmente um garoto desconhecido – se ocupa de 

convidar gente famosa no bairro: meninas e meninos cujos perfis na rede 

social têm até dezenas de milhares de seguidores, que são chamados de 

“ídolos.” “Para funcionar, o rolezinho precisa ter o ídolo”, diz Matheus 

Lucas Bernardo, de 16 anos com mais de 30 mil fãs virtuais no Facebook. 

“Se chamar o ídolo, as meninas virão. E os meninos virão atrás das 

meninas. (RIBEIRO et al., 2014). 

 

Assim, para adquirirem e manterem a “fama”, os participantes dos rolezinhos 

precisam estar sempre comprando produtos caros e postando fotos nas redes sociais, o que 

torna a internet fundamental não só para a organização e divulgação dos encontros, como 

também para a construção da identidade e da rede de relacionamentos desses jovens. Em 

uma reportagem para o Fantástico, os “famozinhos”, jovens “famosos” nas redes sociais, e 

seus pais enfatizam a importância das roupas de marca e da aparência. Um dos pais 

entrevistados fala: “ele [o filho] não precisa ajudar em casa, então ele não precisa guardar 

dinheiro pra isso [...] ele quer se vestir bem, ter as coisas dele [...] então a gente deixa ele 

gastar com as coisas que ele quer [...] aparência é tudo, né?” Desta maneira, a reportagem 

tenta mostrar como que o aumento do poder aquisitivo da população transformou os 

shopping centers, templos do consumo, nos lugares preferidos para os encontros dos jovens 

da periferia e o Facebook no veículo que esses jovens usam para a construção de suas 

relações sociais (FAMOSINHOS..., 2014).  

Outros personagens populares dos rolezinhos são os MCs, que além de famosos, se 

tornam ricos com a divulgação de suas músicas, o Funk da Ostentação, tipo de música que 

os jovens dos rolezinhos cantam nos encontros. A jornalista Eliane Brum (2013) entrevistou 

o antropólogo Alexandre Barbosa Pereira que revelou a explicação sobre o que é o Funk da 

Ostentação que lhe foi dada por Montanha, produtor e diretor de videoclipes:  

 

Ele me disse que as novelas já vendiam uma vida de luxo há muito tempo, 

só que nelas os ricos eram os que pertenciam ao mundo de luxo. Nos 

videoclipes de funk ostentação, são os pobres que aparecem como um 

mundo de “riqueza” ou de “luxo”, com carros, mansões, roupas de marcas 

mais caras. Os jovens agora poderiam, segundo afirmou Montanha, ver-se 

como parte de um mundo de prestígio, daí a grande identificação. 
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Aprofundando um pouco mais na relação que os jovens dos rolezinhos estabelecem 

com artigos luxuosos, é possível inferir que há uma partilha de sentidos, experiências e 

valores visando o estabelecimento do reconhecimento, também necessário no processo de 

construção do self.  Mead (1962, p. 194, tradução minha) aponta que  

 

[e]m qualquer processo de cooperação, como os de família, o indivíduo 

provoca uma reposta de outros membros do grupo. Assim, à medida que 

essas respostas provocam uma reação no próprio indivíduo, nós temos o 

que constituirá o self, o outro e o eu. Essa distinção expressa por si só o 

que nós chamamos de reconhecimento dos outros e o reconhecimento de 

nos mesmos nos outros. Nós não podemos saber quem somos se não 

reconhecemos o outro em relação a nós mesmos. Somente quando o 

indivíduo recebe a atitude [resposta] do outro é que ele é capaz de 

reconhecer a si mesmo.11 
 

Desta forma, Mead (1962) elabora a questão do reconhecimento através da 

internalização da reação do outro. Contudo, é possível argumentar que os conflitos 

estabelecidos entre os jovens da periferia e a sociedade brasileira, em decorrência dos 

rolezinhos, levantaram outras questões de reconhecimento, que podem ser melhor 

entendidas através das propostas apresentadas pela teoria do crítico Axel Honneth. 

 

Luta por reconhecimento 

Honneth também se baseia na linguagem e na interação social para a 

conceptualização das esferas do reconhecimento. O teorista distingui entre três esferas: a 

íntima, relacionada com amor e afeto; a jurídica, relacionada com respeito e direitos; e a 

social, relacionada com a autoestima e com a colaboração que cada indivíduo traz para a 

sociedade. Assim, a Teoria do Reconhecimento parte do princípio que uma resposta 

respeitosa à individualidade, desde o nascimento, é o que dá ao indivíduo a capacidade de 

estabelecer uma relação positiva com ele mesmo e com os outros, e que a falta desse 

reconhecimento, por outro lado, gera conflitos. Honneth (1995, p. 131, tradução minha) 

explica que  

 

                                                 
11 In any co-operative process, such as the family, the individual calls out a response from the other members of the group. 

Now, to the extent that those responses can be called out in the individual so that he can answer to them, we have both 

those contents, which go to make up the self, the “other” and the “I.” The distinction expresses itself in our experience in 

what we call the recognition of others and the recognition of ourselves in the others. We cannot realize ourselves except in 

so far as we can recognize the other in his relationship to us. It is as he takes the attitude of the other that the individual is 

able to realize himself as a self. (MEAD, 1962, p. 194). 
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[a]té o presente momento, na descrição daqueles que se viram sendo 

erradamente tratados pelos outros, a categoria moral que domina nessas 

situações são aquelas – tais como as de insulto e de humilhação – que se 

referem às formas de desrespeito, ou seja, a negação do reconhecimento. 

Conceitos negativos desse gênero são usados para designar 

comportamentos que representam injustiça, não simplesmente porque isso 

prejudica os indivíduos ou restringe a liberdade de ação, mas porque isso 

fere os indivíduos com relação ao entendimento, adquirido 

intersubjetivamente, de quem eles são.12 
 

No entanto, Honneth (1995) também afirma que o conflito causado pela falta de 

reconhecimento é o que gera lutas por mudanças de estruturas rígidas e injustas da 

sociedade. Com isso, enquanto é possível inferir que o uso, pelo jovem da periferia, de 

simbolismos de marcas famosas na interação com o outro seria uma forma de construir o 

reconhecimento, outras questões, principalmente na esfera jurídica, surgiram quando os 

donos de lojas obtiveram liminares que impediam os jovens de entrarem nos 

estabelecimentos. Aqui, pode-se entender a essência da teoria de Honneth, pois quando os 

rolezinhos apresentam seus primeiros conflitos devido à seleção de quem teria acesso aos 

shopping centers, discussões relacionadas com racismo e classicismo emergiram na 

sociedade brasileira. 

Neste sentido, embora exista a necessidade de um estudo mais sistemático do 

assunto, é possível identificar algumas reações divergentes que surgiram em decorrência 

das liminares. Segundo Pedro Abramovay (2014), professor de direito da Fundação Getúlio 

Vargas e diretor para América Latina da Open Society Foundations,  

 

[o] próprio juiz, [que concedeu uma das liminares] admitiu que havia um 

conflito de direitos. O direito de manifestação dos jovens da periferia e o 

de propriedade dos donos dos shoppings. O juiz disse que o direito de 

propriedade deve prevalecer porque há outros espaços mais apropriados 

para manifestações. 

 

Assim, apesar dos próprios participantes dos rolezinhos afirmarem que muitas vezes 

os encontros se tornam violentos e que alguns participantes fazem arrastões nas lojas (AS 

ROLEZEIRAS, 2014), a partir da emissão de liminares, discursos condenando a forma 

arbitrária com que os jovens dos rolezinhos estavam sendo tratados se multiplicaram nas 

mídias de massa e na internet. Um exemplo é a pesquisa de opinião pública feita pela 

                                                 
12 For up to the present day, in the self-descriptions of those who see themselves as having been wrongly treated by others, 

the moral categories that play a dominant role are those - such as 'insult' or ' humiliation' - that refer to forms of disrespect, 

that is, to the denial of recognition. Negative concepts of this kind are used to designate behaviour that represents an 

injustice not simply because it harms subjects or restricts their freedom to act, but because it injures them with regard to 

the positive understanding of themselves that they have acquired intersubjectively. (HONNETH, 1995, p. 131). 
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Datafolha que aponta que a maioria dos paulistanos apesar de serem contra os rolezinhos, 

“também são contra a atitude dos shoppings de selecionar seus frequentadores” (SOUZA, 

2014).  

Com isso, o debate público se expandiu e alguns discursos começaram a descrever 

os rolezinhos como o “apartheid brasileiro”. Iglecias e Alcadipani (2014)13 apontam:  

  

Alguns espaços são mais exclusivos do que outros. E o consumo, ainda 

que cantado em prosa e verso como motor da sociedade e supra-sumo da 

felicidade e da realização pessoal, não é, evidentemente, para todos. É 

estranhíssimo ver empresários buscando a ajuda do Estado, ainda que seja 

para obter uma simples liminar com o objetivo de impedir a diversificação 

de sua própria carteira de clientes. Afinal de contas, a elite brasileira é 

capitalista ou não? [...] O “rolezinho” demonstra o paradoxo da elite 

brasileira, que por um lado quer crescimento econômico, mas por outro 

quer manter os de pele marrom confinados na senzala. 

 

Além destes, outros discursos sobre políticas públicas, segregação econômica e 

distribuição de renda invadiram os medias, expondo conflitos inerentes à sociedade 

brasileira. Do ponto de vista de teoristas críticos, como Mead e Honneth, os processos 

intersubjetivos, que acontecem através da linguagem, indicam como os sentidos e as 

identidades são construídos e como que eventualmente, com a constante evolução social, 

são contestados e reconstruídos, pois segundo Honneth (1995), é justamente no cerne dos 

conflitos que reside a possibilidade de transcendência e de evolução moral da sociedade. 

Assim, dentro de atual contexto socioeconômico do país pode-se notar como as 

relações sociais se alteram com o aumento do poder aquisitivo dos brasileiros de classes 

baixas. Contudo, pode-se ver também que o aumento do poder aquisitivo das famílias das 

periferias do Brasil não significa que injustiças e preconceitos foram superados. Em uma 

entrevista para o Jornal da Gazeta, os MCs e ídolos do funk da ostentação, música que os 

jovens dos rolezinhos exaltam, afirmam que apesar de serem famosos nas redes sociais e 

possuírem bens luxuosos, ainda sofrem preconceitos, inclusive quando vão às compras. O 

MC Binho G3, um rapaz de 29 anos que é dono de uma produtora musical, que segundo ele 

fatura um milhão e meio de reais por mês, explica: 

 

O jovem de periferia sempre foi acostumado a ser descriminalizado; 

então, ele sempre teve aquela sede de participar, de também tá, de tá do 

outro lado da ponte [...] por isso que na maioria das vezes a gente quer 

                                                 
13 Respectivamente, doutor em Sociologia e professor do Curso de Graduação em Gestão de Políticas Públicas e do 

Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da USP; PhD em Management Sciences pela Manchester 

Business School (Inglaterra) e Prof. Adjunto da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da FGV. 
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mostrar, quer ostentar que tem um carrão do ano [...] a correntona de ouro 

[...] que tá num lugar legal, porque [isso] é um símbolo de vitória pra 

quem sempre foi apontado como aquele que nunca vai conseguir, como 

incapaz. (ÍDOLOS..., 2014). 
 

 

Considerações finais 

O surgimento de novas tecnologias pode alterar as formas de interação social; assim, 

as ações coletivas, manifestações populares, protestos e conflitos atuais precisam, 

necessariamente, de ser entendidos dentro de um contexto, tecnológico e simbólico, 

contemporâneo. Todavia, é no cerne das interações humanas que repousam as questões 

relacionadas com a construção dos sentidos e das relações sociais. 

Portanto, as interações apresentadas pelos jovens dos rolezinhos e os conflitos 

gerados pelos encontros nos shopping centers devem ser abordados através de uma 

perspectiva que inclua os processos intersubjetivos que fazem parte da construção da 

identidade e do reconhecimento dos jovens das periferias do Brasil. Desta forma, o 

entendimento de como esse grupo se articula no atual contexto do país pode apontar para 

uma série de questões, ainda latentes, sobre a sociedade brasileira. 
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