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Resumo 
 

O fenômeno dos rolezinhos, que tiveram início na cidade de São Paulo, é 

marcado por violências, legitimadas pelas páginas de jomais na intemet. O 

presente artigo traz o debate acerca do lugar-onde-se-deve-estar, utilizando-se 

do tratamento dado pelas mídias eletrônicas ao encontro marcado por jovens 

da periferia em shopping centers. A proposta é expor matérias que ajudem a 

evidenciar a expectativa da iminência do crime, atrelada ao fenômeno da 

invisibilidade social. Para desenvolver tais pontos, este trabalho passa pelo 

dilema segurança versus liberdade, trazido por Zygmunt  Bauman,  que  também  

vai  introduzir  o  conceito  de  comunidade ideal; depois, entra-se no conceito 

de gueto, mencionado  pelo próprio Bauman, mas aprofundado  por Loïc 

Wacquant.  O sociólogo Luis Eduardo Soares introduz elementos como a 

questão do ódio e do estigma social. Continuando nesta mesma linha, o artigo 

passará brevemente pelos tipos de violência e de seu fluido conceito, contando 

com a colaboração de Muniz Sodré. 

 

 

                                                            
1 Aluna de mestrado no Programa de Pós Graduação de Mídia e Cotidiano, da Universidade 
Federal Fluminense (PPGMCIUFF), Brasil, integrante  do Laboratório de Pesquisas Aplicadas 
(LaPA). Orientação de pesquisa para dissertação pelo Professor Doutor Marco Schneider. 
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Contextualização 
 

O “rolezinho” aparentemente nao é nada mais do que um encontro marcado 

por jovens da periferia, através de redes sociais, para circularem em shopping 

centers. O acontecimento, que ganhou destaque em vários jomais, começou a 

acontecer de maneira organizada em São Paulo,  mais  precisamente   em  

dezembro   de  2013.  Antes, dois outros eventos similares  e precursores   do  

que  acabou   se  tomando   um  fenômeno,   tiveram   espaço nos  veículos   de 

comunição: 

 

i)  em 19 de outubro do mesmo ano, foi noticiado 2   "arrastão" em um centro 

comercial de Belo Horizonte  (MG) que em pouco tempo teria se transformado  

em "confusão", segundo alguns jornais. Ou, ainda, de acordo com urna 

declaração do próprio estabelecimento, "um certo tumulto". Ao fim do dia, 

nenhuma queixa foi registrada. Na mesma tarde, outro suposto arrastão teria 

quase acontecido em Contagem, perto da capital mineira, mas foi evitado pela 

polícia, que expulsou os suspeitos do shopping, para utilizar as mesmas 

expressoes dos veículos locais. 

 

ii)  em 30 de novembro, jovens que saíram correndo de um baile funk buscaram  

abrigo dentro de um centro comercial em Vitória. A polícia foi chamada, cercou e 

deteve as pessoas consideradas suspeitas. Nos meios de comunicação 3 

                                                            
2 Portal R7 (2013), "Adolescentes se juntam para fazer arrasteíes em dois shoppings e PM entra 
em ayllo", 19 de outubro.  Página  consultada  em  11/0112013. Disponfvel  em  
<www.hojeemdia.eom.br/  minas/adolescentes-se- juntam-para-fazer-arrast-es-em-dois-shoppings-
e-pm-entra-em-ac-o-1.183425>. 
3  Gazeta Online (2013), "Confusllo no Shopping Vitória deixa clientes em panico", 30  de 



 

 

também se falou em arrastão, depois, as expressões eleitas foram confusão e 

corre-corre. Os clientes que assistiram  à cena aplaudiram à ação da polícia. 

 

A partir daí, o procedimento do Estado virou padrão. Apesar das duras e 

recorrentes repressões, os jovens  da  periferia  não   foram  desestimulados   e  

permaneceram   agendando encontros  através  das redes  sociais.  Em 7  de  

dezembro4, aproximadamente  seis  mil  jovens, segundo dados da imprensa, 

ocuparam o estacionamento do Shopping Metrô Itaquera, localizado no distrito 

de mesmo nome da Zona Leste da cidade de São Paulo, e também foram 

reprimidos. A polícia afumou que houve furtos, enquanto a gerência do 

estabelecimento desmentiu. 

 

Aparentemente, a  presença de  tais  jovens  em  locais  apropriados  para  

consumo  -e, portanto, não apropriados para a livre circulação da periferia- 

começava a aterrorizar a parcela mais favorecida da sociedade, e os 

empresários começaram a temer um esvaziamento das lojas. Para lidar com a 

situação, desmentiam o pavor frequentemente disseminado  pelas páginas  na 

intemet. 
   

No sábado, 14 (de  dezembro  de  2013),  dezenas  (de  

meninos)  entraram  no Shopping Internacional  de 

Guarulhos, cantando refrões de funk da ostentação5. Não 

                                                                                                                                                                                     
novembro. Página consultada em 11/01/2013. Disponfvel em <gazetaouline.globo.com/_conteudo 
/2013/11/noticias/cidades/ 1470338- confusao-no-shopping-vituria-deixa-clientes-em-panico.html>. 
4 Folha de S.Paulo (2013), "Jovens marcam encontro pela internet e causam tumulto em shopping 
em SP", 8 de  dezembro. Página consultada em  11/01/2013. Disponível em  
<wwwl.folha.uol.com.br/  cotidiano/2013/12/1382637-shopping-em-sp-sofre-arrastao-apos-6000-
jovens-invadirem-o-local.shtml>. 
5 A música cantada pelos meninos era "Deixa eu ir", de Me Daleste, morto com um tiro em 6 de 
junho de 2013, enquanto se apresentava num de seus show em Campinas (SP). O refrão diz: 
"Eita, porra, que cheiro de maconha/ Os moleque da zona su! gosta mais do que lasanha/ Os 
moleque da zona norte gosta mais do que lasanhal Os moleque da zona oeste gosta mais do que 
lasanhal Os moleque da zona baixada gosta mais do que lasanhal E a rapa do interior gosta mais 
do que lasanha/ Os moleque da zona leste gosta mais do que lasanha", e é urna parceria com 



 

 

roubaram, não destruíram, não portavam drogas, mas, 

mesmo assim, vinte e três deles foram levados até a 

delegacia, sem que nada justificasse a detenção 6  (...) 

domingo, 22, no Shopping Interlagos, garotos foram 

revistados na chegada por um forte esquema policial 7 :  

segundo a imprensa, urna base móvel e quatro camburões  

para  a revista,  outras  quatro  unidades  da  Polícia  Militar,  

urna do GOE  (Grupo  de Operações Especiais)  e cinco  

carros  de segurança  particular para montar  guarda. 

Vários jovens foram "convidados" a se retirar do prédio, 

por exibirem urna aparência de funkeiros, como dois 

irmãos que empurravam o pai, amputado, numa cadeira de 

rodas. De novo, nenhum furto foi registrado8.  

 

No  dia   21   de   dezembro,  último  sábado  antes  do   Natal,  a   polícia,  

chamada pela administração do  Shopping Campo Limpo, também na  Zona 

Sul  de  São  Paulo, não  constatou nenhum tumulto, mas  viaturas da  

Força Tática e  motos da  Ronda Ostensiva com  Apoio de 

Motocicletas (Rocam) permaneceram no  estacionamento para   inibir o 

encontro. Além disso, policiais entraram no shopping com armas de 

balas  de  borracha e bombas de  gás9,  a  fim de constranger possíveis 

manifestações. 

                                                                                                                                                                                     
McYoshi. 
6  G1 (2013), "PM é chamada para conter arrastao em shopping de Guarulhos, SP", 14 de 
dezembro. Página consultada em 11/01/2013. Disponível em <gl.globo.com/sao-
paulo/noticia/2013112/pm-e-chamada-para-conter- arrastao-em-shopping-de-guarulhos-sp.html>. 
7 Folha de S.Paulo (2013), "'Rolezinho' causa tumulto em shopping na zona sul de SP", 22 de 
dezembro. Página consultada em 11/0112013. Disponível em 
<www.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/12/1389158-rolezinho-causa-tumulto-em-shopping-na-zona-
sul-de-sp.shtml>. 
8 BRUM, Eliane. Rolezinhos: o que esses jovens estão "roubando" da classe média brasileira. 
2013. Disponível em: <geledes.org.br/em-debate/colunístas/22538-rolezinhos-<J-que-estes-jovens-
estao-roubando-da-classe-media- brasileira-por-eliane-brum>. Acessado em: 11/01/2013. 
9 Folha de S.Paulo (2013), "Polícia impede 'rolezinho' em shopping Campo Limpo, na zona sul de 



 

 

Com este histórico, pode-se notar urna maioria de jornalistas 

questionando  em  seus artigos o  que  levava jovens a  agendarem este  

tipo  de  encontros (vide matérias mencionadas acima). Diferente deste  

movimento de  grande parte  da  mídia eletrónica, a repórter, colunista e 

documentarista Eliane Brum perguntava "se  não há crime, por que  a 

juventude pobre e negra das periferias da Grande São Paulo está sendo 

criminalizada?". E esta talvez seja a principal questão levantada por este artigo, 

que pretende levar em consideraçao alguns eixos teóricos que têm sido 

importantes para pensar a criminalização da pobreza, especialmente amparada 

pelas corporações midiáticas, consideradas agências de criminalizaçao secundária 

do sistema penal por pensadores da Criminología Crítica. 

 

A criminalização primária é aquela operada quando urna lei 

penal é sancionada incriminando  ou  permitindo  a  puniçao  

de  certas  pessoas,  exercida  pelas agências políticas 

(parlamentos, executivos). A secundária é a ação punitiva 

realizada sobre as  pessoas concretas, realizadas pelas  

agências secundárias, como  policiais,  juízes,  advogados  e  

agentes  penitenciários. Tais agências, guiadas pela 

seletividade do sistema penal, não agem apenas conforme 

seus próprios critérios, mas suas atividades são 

condicionadas pelo poder de outras agências. Por exemplo, 

as políticas e de comunicação social 10  (Alagia, Batista, 

Slokar & Zaffaroni, 2003). 

 

                                                                                                                                                                                     
SP", 21 de dezembro. Página consultada em 11/01/2013. Disponível em 
<wwwl.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/12/1389017- policia-impede-rolezinho-em-shopping-campo-
limpo-na-zona-sul-de-sp.shtml>. 
10 Ver Alagia, A., Batista, N., Slokar, A. & Zaffaroni, E. R. (2003). Direito Penal  Brasileiro: primeiro 
volume- Teoria Geral do Direito Penal. Rio de Janeiro: Revan. pp. 43-45. 



 

 

A  Criminologia Crítica,   em   si,   não   será   o   objeto deste  texto,   tampouco   

a representatividade ou legitimidade dos atuais funks de ostentação11,  mas, o 

tratamento dado pelas mídias eletrônicas à presença de jovens da periferia em 

centros comerciais. E, ainda, a expectativa da iminência do crime, atrelada ao 

fenômeno da invisibilidade social, algo muito comum de ser problematizado entre 

os pensadores da Sociología. 

 

Para desenvolver tais pontos, este trabalho passa pelo dilema segurança versus 

liberdade, discutido especialmente pelo polonês Zygmunt Bauman, que também vai 

introduzir a idealização da comunidade, ou o conceito de comunidade ideal. O 

debate é importante para se chegar ao conceito de gueto, trazido pelo próprio 

Bauman, mas aprofundado por Loï Wacquant. Gueto e hipergueto; gueto 

voluntário (ou dourado) e gueto-de-verdade: onde vivem os meninos que 

ocupam os shoppings na periferia e onde se escondem os clientes que transitam 

nesses centros de compras? Por que a presença de um ameaça integridade do 

outro? 

 

O artigo prossegue abordando o fenômeno da invisibilidade social. Por que esses 

jovens provenientes de regiões mais pobres passam a ser vistos como 

potenciais criminosos, quando resolvem adentrar tais espaços destinados ao 

consumo? Ou, de onde vem a promessa do crime, a iminencia de que ele será 

cometido? Para além de Wacquant, o sociólogo Luis Eduardo Soares introduz 

alguns elementos a esta discussão, como, por exemplo, quando levanta a 
                                                            
11 O funk de ostentaçao é urna vertente do funk carioca, surgida na periferia de São Paulo por volta 
de 2008. Cada dia mais o estilo ganha adeptos, provavelmente devido as suas letras mais leves, 
onde a temática que prevalece não é a de crítica social ou sexo, mas a de urna vida de luxo. Em 
matéria da Carta Capital: ""Estamos quebrando barreiras.., conta entusiasmado MC Nego Blue, 
nascido em Cidade Tiradentes e morador de São Mateus, zona leste de São Paulo. "O funk de 
ostentação me levou onde nunca sonhei estar. Quando me vi no Hard Rock Café, em Belo 
Horizonte, onde só para entrar são 200 reais, fiquei bobo. Não sabia se olhava os carros 
pendurados no teto ou para o público cantando", lembra.". In: Gombata, M. (2013, 08 set.). Sem 
crítica social, funk de ostentação cai no gosto da classe média. Carta Capital. Disponivel em: 
<www.cartacapital.com.br/cultura/sem-critica-social-funk-de-ostentacao-cai-no-gosto-da-classe-
media-1321.html>. Acesso em 17 mar. 2014. 



 

 

questão do ódio. Continuando nesta mesma linha, o artigo passará brevemente 

pelos tipos de violência e de seu fluido conceito, contando com a colaboração de 

Muniz Sodré. 

 

A impossibilidade da comunidade perfeita 

 

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman é conhecido por sua visão acerca do 

conceito de comunidade. Em seu livro12 que trata mais profundamente do tema, 

trabalha a dicotomia liberdade versus segurança, trazendo os prós e contras da 

vida em comunidade, considerando os males da globalização e a busca 

incessante pela perfeição. O sentimento de comunidade, para ele, é algo que as 

pessoas procuram. Embora a sociedade e as companhias possam ser más, a 

comunidade é necessariamente urna coisa boa. 

 

Em suma, "comunidade" é o tipo de mundo que não está, 

lamentavelmente, a nosso alcance - mas no qual 

gostaríamos  de viver  e esperamos  vir a possuir. 

Reymond Williams, atento  analista  de  nossa  condição  

comum,  observou  de modo cáustico  o que  é notável  

sobre  a  comunidade  é que  "ela  sempre  foi". Podemos  

acrescentar:  que ela  sempre  esteve  no futuro. 

"Comunidade" é nos días de hoje outro nome do paraíso 

perdido -mas que esperamos ansiosamente retornar, e 

assim buscamos febrilmente os caminhos que podem 

levar-nos até lá (Bauman, 2003: 9). 

 

O paraíso talvez se configure justamente por sua característica misteriosa, por ser 

algo de que não se tem conhecimento em experiências particulares, mas que 

                                                            
12 Bauma.n, Z. (2003). Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Río de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 



 

 

permite sonhos e fantasías acerca de sua concepção: cada um pode ter sua 

própria ideia do que é o paraíso. Para Bauman (2003), a diferença entre a 

comunidade imaginada é a comunidade realmente existente é que a segunda, 

caso estivesse ao alcance de todos, exigirla lealdade e obediência em troca dos 

serviços prestados. A segurança viria em troca do fim da liberdade; a confiança 

estaria restrita ao convívio com as pessoas de dentro da comunidade; a 

sensaçao de aconchego só aconteceria se tivéssemos câmeras e alannes nas 

portas: e seria essa liberdade vigiada que a realidade poderla oferecer, e que 

permeia o imaginário dos que podem pagar por segurança (Bauman, 2003: 9). 

 

A comunidade, para os pesquisadores do Nu-Sol (Núcleo de Sociabilidade  

Libertária do Programa de Estudos Pós-Graduados  em Ciências Sociais da 

PUC-SP13), é o governo de todos sobre todos. O conceito se assemelha com 

o de comunidade realmente existente, apresentado pelo sociólogo polonês, 

onde se destaca a obediência, e se expressa, racionalmente, a vontade de 

uniformidade e nivelamento. Opera segundo urna gestão de poder 

individualizante, fazendo com que cada urn participe ativamente do governo 

local, na mesrna proporcão em que se torna polícia de sí próprio e do alheio. 

 

A vida em comunidade seria ainda o princípio rnais elementar de servidão, 

regida por valores morais de origem que determinam suas formas de conduta. 

 

A comunidade pode se constituir como um pequeno Estado 

no interior do próprio Estado, e na sociedade de controle, é 

urna das nomeaçõs para guetos, periferias, favelas, 

subúrbios. Também designa grupos que agem no interior da 
                                                            
13 ONu-Solé urna associação de pesquisadores  libertários voltados para problematizar  relações 
de poder e inventar liberdades.  Procuramos  por  meio  de pesquisas,  cursos  regulares  e abertos  
ao público,  como  os  cursos  livres,  e experimentações com linguagens levar a debates com a 
universidade e o público os resultados de nossas pesquisas e incômodos á flor da pele. (Texto 
retirado da página na interne!. Disponível na integra aqui: <www.nu-sol.org/nu-sol/ nu-
sol.php?tipo=2>. Acesso em: 11/01/2014). 



 

 

prisão, como resistência reativa, atuando na conservação e 

continuidade das políticas de segurança, agenciadas tanto 

por instituções estatais, como pela sociedade civil organizada, 

redimensionando elites no interior da própria comunidade. A 

comunidade conserva  ou  delimita  costumes  identitários  e 

inibe a experimentação de inovaçoes; na sociedade de 

controle toma-se  um dispositivo dos programas de 

administração da miséria e de gerenciamento das penas.14 

 

Há, portanto, considerando ambas as definições, urn preço alto a se pagar pela 

maravilha da comunidade - Baurnan diz que o preço só é baixo enquanto não 

passa de sonho: a perda da autonomia, da possibilidade de autoafirmacão e da 

própria identidade. Afinal é possível afirmar que segurança e liberdade têm seu 

valor, são igualmente urgentes e indispensáveis, elas podem e devem ser 

equilibradas, mas nunca estarão em perfeito ajuste e sem atrito.   "A  tensão 

entre a segurança e a liberdade  e, portanto,  entre  a comunidade  e a 

individualidade,  provavelmente nunca será resolvida e assim continuará por 

muito tempo" (Baurnan, 2003: 10). 

 

A principal discussão acerca deste tema é o quanto de cada - liberdade e 

segurança - seria o ideal. É preciso valorizar urna em detrimento da outra, e o 

conflito se toma ainda maior se pensarmos que quando desejamos o sacrificio 

da seguran a, é em nome da nossa liberdade; quando desejamos o sacrificio da 

liberdade, é sempre a do outro, em nome da nossa segurança. 

 

 

 

                                                            
14 Nu-Sol  -Núcleo de Sociabilidade  Libertária  do Programa  de Estudos  Pós-Graduados em 
Ciências Sociais  da PUC-SP. Comunidade. Disponível em: <www.nu-
sol.org/verbetes/index.php?id=30>. Acesso em: 11 jan. 2014. 



 

 

A comunidade do bairro seguro 

 

Ainda neste livro,  Bauman  introduz  a  noção  de  gueto,  passando  pela  

ideia  de pertencimento a urna determinada localidade. Para desenvolver este 

conceito, destaca a ausência do espírito paterno na atual configuração da 

sociedade.  Antes, ainda que de maneira imaginária, era comum sentir-se parte 

da comunidade como urn membro sente-se parte de uma familia e, mais ainda, 

com a devida gratidão, sentida como se em urna relação de pai para filho. 

Pode- se dizer, portanto, que a sociedade falhou, não cumpriu suas promessas 

no que diz respeito ao suprimento dos bens mais básicos, e hoje não mais 

satisfaz o desejo de um lar seguro. 

 

Entre as totalidades imaginárias a que as pessoas 

acreditavam pertencer e aonde acreditavam  poder  procurar  

(e  eventualmente  encontrar)  abrigo,  urn  vazio boceja no 

lugar outrora ocupado pela "sociedade". (...) Esperar que o 

Estado, se chamado ou pressionado adequadamente, fará 

algo palpável para mitigar a insegurança da existencia não é 

muito mais realista do que esperar o fim da seca por meio de 

uma dança da chuva. Parece cada vez mais claro que o 

conforto de urna existência segura precisa ser procurado por 

outros meios. A segurança, como todos os outros aspectos 

da vida humana num mundo inexoravelmente 

individualizado e privatizado, é uma tarefa que toca a cada 

individuo (Baurnan, 2003: 102). 

 

É inegável que a sensação de segurança e a possibilidade de se sentir 

seguro é urn aspecto que toca a cada individuo. No entanto, é preciso notar que 

lida-se de maneira diferente com a questão, dependendo do grupo a que você 

pertence. Para urna elite que tem facilidade de locomoção, sem muito 



 

 

envolvimento com o espaço por onde está transitando, a própria noção de 

território tem algum deslocamento de sentido, especialmente se comparado a 

urna realidade outra, com menos privilégios e possibilidades. 

 

Ainda que reconhecendo os abismos que separam classes mais e menos 

abastadas, Bauman defende que até os membros dessa elite que ele chama 

de voadora, por possuir o privilégio dos pássaros, precisam de  intervalos  na  

rotina  agitada,  momentos  de  relaxar  e reabastecer a capacidade de resistir 

às tensoes cotidianas, e, para isso, precisam de um lugar seguro, em geral uma 

casa ou um bairro onde possam confiar sua segurança imaginada (2003). 

 

No caso dos rolezinhos, parece ser justamente a tensão que se cria, quando 

pessoas da periferia se destinam  aos  shoppings,  esses  espaços considerados  

libertos  do  medo  pelos  que carregam  a vantagem  de pertencerem  a uma 

minoria com alto poder de consumo.  Lá, nestes espaços cobertos,  

climatizados,   com  iluminação  artificial  e  homens  armados  cercando  as 

entradas, é possível exercer a liberdade e identidade de quem possui um 

estereótipo bem definido e considerado elevado. É possível serem eles 

mesmos. 

 

"Talvez os outros  lugares,  os lugares  das outras pessoas,  não importem  - 

mas aquele lugar especial, seu próprio lugar, importa" (Bauman, 2003: 102). A 

convicção de que se vive em um local seguro não se compra, mas, 

definitivamente, os donos de muito dinheiro podem pagar pelos aparatos de 

segurança tão essenciais para amenizar o sentimento  de falta de liberdade. O 

abrigo procurado por cada integrante da sociedade é o que pode-se chamar 

de comunidade: um lugar  sem  ladrões e  à  prova  de  intrusos.  O sentido de  

comunidade,  aqui,  se  desloca  para "isolamento, separação, muros protetores 

e portões vigiados" (Bauman, 2003: 103). 



 

 

 

A partir desta perspectiva podemos entender o motivo pelo qual a ocupação 

dos centros comerciais  por  jovens  de  periferia  aterroriza  tanto  a  classe  

média,  ainda  que  não  estejam portando revólveres e ainda que o objetivo 

desses encontros seja a pura diversão. 

 

Revelou-se que a organização do evento na intemet 

avisava que era uma reunão recreativa e não para roubar. 

Alguns jovens estavam, de  fato, com roupas etiquetadas das 

lojas, mas "dentro das lojas", ninguém tinha saído como 

produto do nilo-furto. Os lojistas não tinham charnado a 

polícia exatamente para conter um "arrastão" em andamento, 

mas porque estaria ''prestes a acontecer" ou ''pronto para um 

arrastão". Prestes ou prontos a fazer um arrastão do verbo 

não fizeram nada.15 

 

O medo da incerteza encontra-se com a corporifição. Sabida a intensidade 

desse medo, se não existissem esses estranhos, teriamos de inventá-los, diz 

Bauman (2003: 104-105). E quem disse que não são inventados? 

Cotidianamente, são construidos pela vigilancia alucinada e legitimados  pelos 

meios de comunição. A partir daí, as principais dimensões  da evolução da 

vida humana, essas que dão novo sentido a comunidade, passam a estar 

ligadas aos guardas, às cameras, às catracas, a promoção de inimigos-

públicos, a segregação. E então, o significado de comunidade passa a ser 

mesmice, que passa a ser a ausência do outro, do diferente. 

 

                                                            
15 Rodrigues,   B.C.   (2013,   16   dez.).   Rolezínho   é   ação  afirmativa   contra   racismo.   Disponlvel  em: 
<www.quadradodos1oucos.eom.br/3994/ro1ezinho‐e‐acao‐afirmativa‐contra‐racismo/>. Acesso em: 12jan. 
2014. 



 

 

O antigo sonho da pureza, que há não tanto tempo embalou 

a visão da sociedade ''perfeita" (transparente, previsível, livre 

da contingência), tem agora como objeto principal a 

"comunidade do bairro seguro". O que aparece no horizonte 

da  longa  marcha  em  direção á  comunidade segura" 

(comunidade  como segurança) é um mutante bizarro do 

"gueto voluntário" (Bauman, 2003: 105). 

 

Os guetos: voluntarismo versus imposição 
 

Wacquant (1998)16 define o fenómeno do gueto como algo territorial e social, 

capaz de reunir a distãncia fisica com a distância moral entre os indivíduos, 

combinando  o confinamento espacial  com  o  fechamento  social.  Soma-se  a  

isso  um  terceiro  elemento:  os  de  dentro  são indiferenciáveis,  homogêneos,  

os  de  fora,  heterogêneos.  "Só a separação étnica/racial  dá  a oposição 

homogeneidade/heterogeneidade a capacidade de conferir aos muros do gueto 

o tipo de solidez, durabilidade e confiabilidade que precisam" (Bauman, 2003: 

106). 

 

Nada, portanto, define melhor a existencia de espãços de segregação que a 

ideia de que os que estão de um lado nao devem se unir, em nenhuma 

instância, aos que estão do outro lado. De um lado, confiança, estabilidade, 

harmonia e, ao mesmo tempo, muita hostilidade do que diz respeito aos que se 

encontram do outro lado. 

 

(...) gueto designa áreas de segregação etno-racial imposta, 

que funcionam para "confinar e controlar'', ao mesmo tempo 

                                                            
16 Wacquant, L. A b1ack city withiu the Wbite; revisisting America's dark ghetto, Black renaissance  2.1 
(Outono/ Inverno 1998), p.141‐51. Apud Bauman, Z. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. 
2003: 105. 



 

 

em que se tomam, para seus habitantes, "um  instrumento de 

integração  e  proteção". Na formulação de Wacquant, (...) os 

guetos são o produto de urna dialética móvel e tensa entre 

hostilidade externa e afinidade interna, que se traduz ao nível 

da consciência coletiva pela ambivalência (Augusto, 2010: 

263-276)17.  

 

Ainda  de  acordo  com  Wacquant,  eles  resultam  da   ação conjunta  de  

quatro  forças formativas.  Perversão  racial,  confinamento   residencial  e  

exploraçao  econômica  - que  são exógenas,  impostas  pela  sociedade  

externa  - e  a  quarta,  autonomia  institucional,  que  vem de  forças 

endógenas,  geradas  e sustentadas  por  meio  de  recursos  internos  do  grupo  

isolado (Weitman, 2004: 165-168). No entanto, é importante destacar que, 

embora se assemelhem na aparência, o gueto genuíno difere dos guetos 

metafóricos - que são os que mais nos interessam neste estudo. Entre os 

últimos, pode-se citar os guetos dourados dos ricos (por exemplo: os 

condominios fechados e, no caso do que se pretende no artigo, inclui-se os 

shopping centeres), os bairros étnicos (Chinatown, assim como o bairro da 

Liberdade, em São Paulo) e os slums da classe baixa (as favelas do Brasil, as 

villas miseria da Argentina e os banlieues franceses). 

 

Para Wacquant, todos eles diferem do que ele considera os guetos genuínos, "na 

medida em que sua formaçao não se deu de maneira forçada pelos poderes 

vigentes, não incluiu estigma racial e nem sequer coerção para o desempenho 

de tarefas ignominiosas para  a sociedade externa"18•  Há muitas controvérsias 

                                                            
17 Para esta referencia e para 1er mais sobre a teoria de periferias como priseíes a céu aberto, 1er: 
Augusto, A. (2010). Para além da prisão-prédio: as periferias como campos de concentração a céu 
aberto [versã eletrônica]. Cademos 
18 Para esta referência e para se aprofundar  nos "tipos de guetos" de Wacquant:  Weitman, S. 
(2004). Habitantes  de guetos de todos os países: uni-vos! Vocês não tem nada a perder, a não ser 
os muros! [versão eletrónica]. Revista de Sociologia e Política, 23. 



 

 

sobre este tipo de categorização, mas este trabalho seguirá discutindo a partir 

deste ponto de vista, que coincide com o de Zygmunt Bauman. 

 

O que Weitman (2004) chama de guetos metafóricos, Bauman chama de guetos 

voluntários, cujo principal objetivo é impedir a entrada de intrusos, os de dentro 

têm liberdade para circular, e para saírem quando bem entenderem. Este talvez 

seja um ponto importante para o debate a que este artigo se propõe. Ainda que 

haja divergências quanto ao fato das favelas do Brasil serem ou não serem 

guetos metafóricos19, fica evidente onde a comunidade ideal dos que podem 

transitar livremente pelo espaço privado dos shoppings e os têm como refúgio 

de segurança se encontram. 

 

Realmente, as pessoas que  dão  um braço  e  uma  perna  

pelo privilégio "confinamento espacial e fechamento social" 

são  zelosas na  justificaçao do investimento pintando a selva 

do  lado de fora dos portões com cores mais carregadas, 

exatamente como pode parecer aos  habitantes dos  

guetos reais. (...) Os guetos reais implicam na negação da 

liberdade. Os guetos voluntários pretendem servir à causa 

da liberdade (Bauman, 2003: 106). 

 

                                                            
19  "não há como tomar  a expêriencia  estadunidense  como  parametro  para  o que  acorre  no 
Brasil,  nem  mesmo incorporar essa analogia como solução explicativa do que acorre, 
simultaneamente, com a prisão e com as chamadas áreas de risco. É o próprio Wacquant, no 
mesmo livro, quem faz questão de sublinhar as diferenças mareantes  entre o gueto negro nos 
Estados Unidos e as favelas brasileiras  (2008, p. 84). Entretanto, quando se lida coma situação de 
jovens considerados infratores no Brasil, não é dificil observar  uma série de práticas de controle 
que funcionam como estratégias  de circunscrição desses jovens  nas periferias,  e nesse sentido, 
próxima  de urna prática prisional. Entretanto, não configuram  essas  periferias  como  gueto  que 
reproduz  a organização de  urna instituição austera, mas como campos de concentração a céu 
aberto que disseminam  práticas de cantende liberdade". Os meninos da periferia precisam se 
libertar do espaço que a sociedade designou para eles. Para ler mais: Augusto, A. (2010). Para 
além da prisilo-prédio: as periferias como campos de concentração a céu aberto [versão 
eletrônica]. Cadernos Metrópole, 12 (23). 263-276. 



 

 

Volta-se, portanto, à  questao  da  liberdade  e  da  heterogeneidade.  Até que 

ponto determinado grupo da sociedade demanda mais segurança que outro? 

Que critérios são esses, determinados por tipos étnicos, que separa os lugares 

que podem e devem ser frequentados por um segmento da sociedade? Qual a 

diferença entre estar em um lugar porque se entende fazer parte dele e ser 

forçado por uma condiçao social a permanecer limitado dentro de um território? 

 
A promessa do crime e a violencia reconfigurada 

 

Um dado a ser analisado é que, por exemplo, os guetos e as penitenciárias 

vivem em constante troca de populaçao: um servindo para a fonte da outra 

(Bauman, 2003: 109)- esses são os lugares por onde favelados, jovens, negros 

podem circular. Nesses espaços, o rolezinho é possível. 

 

"A guetificação é paralela e complementar à criminalização da pobreza".  E, ainda, 

impossibilita a existência da comunidade (Bauman, 2003: 109-111).  A vida no 

gueto, ao contrário do que possa parecer, nao une as pessoas que vivem nele, 

não necessariamente faz com que os outros se solidarizem com a situação de 

uns. Ela não faz da comunidade algo palpável, concreta. Compartilhar o estigma 

não faz das pessoas irmãs, mas alimenta o desprezo e o ódio20: o outro, que é tao 

vítima quanto eu. O resultado disso é a formaçao de laboratórios de desintegração 

social21 e anomia22. 

                                                            
20 "O que fazia sentido para nós tres, já naquele tempo, dezembro  de 1999, era a pergunta 
sobre a violencia: o que fazer com ela? Como compreende-la  e domesticá-la?  Como evitar a 
espiral que a realimentava,  com o combustível do medo e do ódio? Pois este era mais 
exatamente  o tema que Flávio servía para o jantar: o ódio. Este era o novo ingrediente  (...) O 
novo, o que é perturbadoramente novo é o ódio, o volume e a qualidade  do ódio que corre 
nas veías dos garotos." Ler: Soares, L.E. Ódio. In: Athayde, C. et al. (2005). Cabe9a de Parco. 
Río de Janeiro: Objetiva. p.l09. 
21  Ver Bauman,  Z. (2003). Comunidade: a busca por segurana no mundo  atual. Río de 
Janeiro: Jorge Zahar Ed.p.111. 
22 A violencia anômica (é ela quando aspectos cruéis se fazem visíveis  nas mas,  na mídia e 
índices crescentes engrossam  estatísticas  oficiais  de  crimiualidade),  de  acordo  com  Sodré,  
é aquela  que  mais  ganha  espaço  nas páginas  de jomais.  São os mesmos  crimes  toscos, 



 

 

 

No caso dos rolezinhos, o resultado mais produzido é a expectativa do crime, 

que parte do preconceito, assim como parte também do preconceito o estigma, 

no ser socialmente invisível. Para Luis Eduardo Soares: 

 

Urna das formas mais eficientes de tomar alguém invisível é 

projetar sobre ele ou ela um estigma, um preconceito.  

Quando  o fazemos, anulamos  a pessoa e só vemos  o 

reflexo  da nossa  própria  intolerancia.  Tudo  aquilo  que 

distingue a pessoa, tornando-a  um individuo;  tudo o que 

nela é singular  desaparece.  O estigma dissolve a 

identidade do outro e a susbtitui pelo retrato  estereotipado 

e a classificação que lhe impomos. (...)  Lançar sobre uma 

pessoa um estigma corresponde a acusá-la simplesmente 

pelo fato de ela existir. Prever seu comportamento estimula   

e  justifica  a adoçao  de atitudes  preventivas.  Como aquilo 

que se prevê é ameaçador, a defesa antecipada será a 

agressão ou a fuga, também hostil. Quer dizer, o preconceito 

arma o medo que dispara a violência, preventivamente. 

(Athayde, C. et al., 2005: 175)23  

 

Ainda que não estivessem lá para cometer delitos, os jovens que  ousaram sair da 

periferia e participar dos rolezinhos, muitos deles funcionários dos próprios 

estabelecimentos - o que  nos faz  questionar em  que  comunidade de  segurança 

reivindicam viver  os  que pertencem à elite, servida por  funcionários da periferia-, 

                                                                                                                                                                                     
descritos  pelos criminologistas críticos. Os crimes que entram nas estatísticas. Os crimes 
cometidos  pelos "inimigos" que pretendemos  eliminar. Para mais, sobre violências, ver: Sodré, 
M. (2006). Sociedade, mídias e violencia. Porto Alegre: Sulina. pp. 10-12. 
23 Ver Soares, L.E. Invisibilidade,  reconhecimento  e a fonte afetiva do crime. In: Athayde, C. et 
al. (2005). Cabeça de Parco. Rio de Janeiro: Objetiva. p.l75. 



 

 

teriam sido  vistos24  por  alguns clientes portando armas -a polícia desmentiu o 

fato,  que  não  deixou de sair  nos jornais. Isto  é estigma, como ensina Luis 

Eduardo Soares (2005).25 

 

A pronta resposta das administrações de shoppings, da imprensa, dos clientes e 

das autoridades públicas, demonstrada através dos  vários casos elucidados neste 

trabalho, corrobora a hipótese de que  esses setores considerararn violenta a 

atuação dos jovens em tentar permanecer em ambiente inapropriado. 

 

Mas a violencia era justamente o fato de nao estarem lá para 

roubar, o único lugar em que se acostumaram a enxergar 

jovens negros e pobres. (...) Preferiram concluir que  havia  a  

inten  ao  de  furtar  e  destruir,  o  que  em  mais  fácil  de 

aceitar  do que admitir que apenas queriam  se divertir  nos 

mesmos  lugares da classe média, desejando  os mesmo 

objetos de consumo  que ela. Levaram  uma parte  dos  

rolezeiros  para  a  delegacia.  Ainda que  tivessem  de  soltá-

los  logo depois, porque nada de fato havia para mantê-los  

ali, o ato já estigmatizou-os e assinalará suas vidas, como 

historicamente  se fez com os negros e pobres no Brasil.26 

 

                                                            
24 Folha de S.Paulo (2013), "Funk assusta shopping". Dezembro. Página consultada em 11101/2013. 
Disponível em <wwwl.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/143948-funk-assusta-shopping.shtml> 
25 Mesmo com todas as evidencias comprovadas de que nada foi furtado, um dos locais que eslava 
sendo cogitado para ser ocupado pelos jovens descobriu, através das mídias sociais, e conseguiu uma 
liminar para barrá-los. Portal R7 (2013). "Com liminar que impede "rolezinho", shopping JK Iguatemi 
confere identidade de frequentadores". 11 de janeiro de 2013. Página consultada em 13/0112013. 
Disponível em: <noticias.r7.com/sao-paulo/com-liminarue-impede-rolezinho-shopping-jk-iguatemi-
confere-identidade-de-frequentadores-11O12014>. Até a data de entrega deste artigo, juristas avaliavam 
a legitimidade deste documento. 
26 Brum, E. (2013). Rolezinhos: o que esses jovens estíio "roubando" da classe média brasileira. 
Disponível em:<ge1edes.org.br/em-debate/co1uoistas/22538-ro1ezinbos-o-que-estes-jovens-
estao-roubando-da-c1asse-media-brasileira-por-eliane-brum>. Acesso em: 11 jan. 2013. 
 



 

 

Sobre o conceito de ''violência", ensina Muniz Sodré (2006) que no interior do 

quadro sociocultural   em   que   vivemos,   cada   vez   mais   a   presença   de   

individuos   regidos   pelo "emocionalismo  simples do entretenimento  midiático 

e autocentrados  na multiplicidade  passiva dos desejos constitutivos  do 

mercado  de consumo" se dá. Essa explicaçao, me parece, explica bem  o  

fenómeno  - ou,  a  violência  - dos  rolezinhos  paulistas.  Configura-se  um  

quadro  de sociopatia, quando a vontade individual se coloca acima de tudo e 

de todos, ignorando preceitos éticos - muitas vezes desejando a anulação do 

inimigo. 

 

Esse modelo de sociedade é capaz de manter os individuos em um quadro de 

apatia e passividade que só se esgota quando  se sente  invadido  pelo  outro. 

Por isto, ensina Sodré, é preciso considerar a hipótese de que o conceito 

clássico de violência já nao tem a mesma força. "Podemos estar ingressando 

na era da manifestaçao generalizada de um sentimento  inquietante de ódio, 

sem História  e sem objetos  específicos,  exceto  a própria  condição para a 

qual já se esvanesce a valorizaçao ética" (2006: 106-107). 

 

Considerações finais 

 

Pode-se afirmar, portanto, que a ideia de violência concebida com a 

legitimidade dos meios de comunicação sobre os passeios realizados por 

jovens de periferia em grandes centros comerciais  segue  uma  orientaçao 

esvaziada  de  ética,  mas  repleta  de  interesses  políticos  de segregação 

espacial, em prol da fantasiosa  construção de urna comunidade  idealizada,  

onde a elite voadora descrita por Bauman poderá, enfim,  se sentir livre de 

medo e pronta para exercer sua personalidade, tão distinta dos heterogêneos 

do lado de fora do muro, e tão homogooea dos muros para dentro. 

 



 

 

A violência exercida por um tipo social para com outro, quando o hostiliza ao 

invés de tratá-lo com respeito, a violência simbólica exercida pelos veículos de 

comunicação em massa, a violência policial exercida pelo Estado  a fim de 

coibir  rolezinhos:  tudo isso é posto de lado quando a liberdade da parte mais 

favorecida da sociedade é ameaçada. 

 

(...) em face da banalizaçao operada pelas simulaçoes  

contemporâneas  da realidade histórica, a  exemplo da  

mídia, a  violência vai perdendo o  seu caráter de 

excepcionalidade, isto que sempre solicitou o seu controle e 

a sua ritualização pela sociedade antiga. Seu conceito toma-

se impreciso, já não se distinguem tão claramente seus 

contornos e desaparecem os meios de aquilatar o fenômeno. 

Quando não se sente, nem se sabe mais exatamente o que é 

violencia, fica em seu lugar o ódio, - tão visível na indiferença 

predatória das elites quanto na crueldade fisica dos atos de 

agressão anômicos (Sodré, 2006: 106-107). 

 

E no fim das contas, ainda que não existam as anomias que tanto alimentam  

a imprensa, o inimigo público já está criado, seu estigma reificado, e a iminência 

do crime passa a ser notícia em todos os canais. 
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