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RESUMO

No fim de 2013 e início de 2014, ganhou repercussão na mídia brasileira o fenômeno que ficou conhecido por “rolezinho”. Diminutivo de “rolé”, 
gíria indicativa de ‘dar um passeio’, o movimento, em linhas gerais, compreende o agendamento, via redes sociais, de encontros de jovens em 
shopping centers. Inicialmente organizados em São Paulo, capital, os “rolezinhos” espalharam-se por outras cidades, mobilizando adolescentes 
moradores de periferias, majoritariamente negros e pardos. Paralelamente ao serem reportadas como atos de baderna e vandalismo coletivo por 
jornais de circulação nacional, as reuniões juvenis marcadas pela internet também colocaram em pauta questões para além da aglomeração de 
pessoas nos centros privilegiados de consumo, tais quais: a) a emergência de uma nova classe média com poder aquisitivo; b) a discussão sobre o 
direito de ir e vir, atrelado à ocupação do território; c) o debate sobre preconceito e racismo, dados origem e cor de pele dos sujeitos envolvidos 
nos “rolés”. Conjunto este circundado pelas representações criadas pelos meios de comunicação sobre o fenômeno - foco deste estudo. “Jovens 
marcam encontro pela internet e causam tumulto em shopping em SP”, publicada pelo jornal Folha de São Paulo, em 8/12/2013, e “Polícia usa 
bombas de gás e balas de borracha em ação contra 'rolezinho'”, veiculada pelo Portal G1, em 11/01/2014, são algumas das manchetes que 
estamparam jornais brasileiros à época de emergência do fenômeno. É consenso que os meios de comunicação se propõem a fornecer relatos de 
acontecimentos julgados significativos para a sociedade; um objetivo claro, inicialmente desprovido de complexidade, mas em grande escala 
comprometedor. Pois, o jornalismo é como uma obra cultural, resultado de ações humanas e que influencia o comportamento, o pensamento e o 
julgamento de amplas camadas da sociedade. Posto isso, delineia-se o propósito deste artigo: refletir sobre a repercussão midiática dos 
"rolezinhos” no Brasil, ainda hoje agendados e provocadores da discussão sobre o “lugar” do jovem preto e de periferia na mídia e na sociedade. 
Enfatiza-se a pertinência deste estudo uma vez que os meios de comunicação, não raro, retratam as culturas juvenis como ameaçadoras para as 
comunidades. No entanto, a maioria dos jovens não se identifica parte desta construção. Para este estudo, foi realizada pesquisa exploratória de 
base quantitativa e qualitativa, com análise de reportagens publicadas no jornal Folha de São Paulo,  de 1º a 31 de janeiro de 2014. Tal recorte se 
deve ao fato dos “rolezinhos” terem começado na capital paulista, com o ápice das coberturas factuais no primeiro mês de 2014, conforme 
apontou levantamento realizado para esta pesquisa. Em 24, de um total de 31 edições analisadas, os “rolezinhos” figuraram nas editorias: 
Cotidiano, Opinião e Poder. Concluiu-se que as reportagens indicaram o necessário debate sobre a questão do território e sua ocupação. A 
contradição observada nas edições analisadas – em que há ênfase na utilização de força policial contra jovens – é que o mesmo Estado que 
garante um direito por meio da Constituição, retira-o sob o argumento de segurança e medo como a manutenção da propriedade privada de uma 
classe hegemônica que parece não aceitar o ‘outro’ como sujeito. Tal posicionamento foi reverberado nas matérias jornalísticas. Diante do papel 
da mídia na configuração de estruturas sociais, assim como frente aos efeitos provocados na sociedade pela recepção das matérias jornalísticas 
sobre a juventude de periferia, saltou o questionamento acerca da atuação dos meios na transformação da realidade. Os resultados desta 
investigação foram avaliados à luz de conceitos centrais ao tema, quais sejam: representação, juventude e cidadania.
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