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FGV: 63% dos rolezeiros do Rio têm curso superior
Clique aqui para ver a notícia no site

RIO - O rolezinho que, provocou o fechamento do shopping Leblon no último domingo e causou queda de
60% no movimento daquele comércio no feriadão, tinha como principal objetivo apoiar a “galera” do
rolezinho de São Paulo”. Pesquisa da diretoria de Análise de Políticas Públicas (DAPP) da Fundação
Getúlio Vargas sobre o perfil dos manifestantes do Rio, revelou que 54% dos “rolezeiros cariocas” tinham
25 anos ou mais, 63% possuem curso superior completo ou incompleto, a maioria mora na Zona Sul e,
pelo menos, a metade frequenta shopppings.

As entrevistas foram feitas no próprio domingo com 260 dos 300 manifestantes que se concentraram na
frente do shopping . Segundo os resultados, 62% dos participantes eram do sexo masculino mas, bem
diferente do movimento em São Paulo ( onde a maioria dos participantes é de jovens da periferia), no
caso do Rio, apenas 39% moram em comunidades e 18% têm renda de até dois salários.

A pesquisa indicou ainda um crescimento de motivações políticas na organização do “rolezinho” carioca:
84% afirmaram ter interesse por política, mas não se sintam representados pelos políticos atuais (88%).
Além disso, 77% disseram que “protestar” foi a motivação para ir ao evento e 3,5% afirmaram ser esta a
segunda motivação. Ainda pelos resultados, 44% se disseram motivados pelo apoio ao rolezinho de São
Paulo, enquanto 29% foram para protestar contra a discriminação em relação aos pobres e 19% pela
discriminação racial.

— Os manifestantes têm perfil diferente dos que participaram dos rolezinhos de São Paulo e, na verdade,
vieram ali em solidariedade ao movimento de São Paulo. A rede vem acabando com o bairrismo e unindo
pessoas em torno de interesses difusos como o de se manifestar, o direito ao consumo e na cobrança da
qualificação dos serviços públicos — diz o diretor do DAPP, o sociólogo Marco Aurélio Ruidiger.

Objetivo do estudo foi analisar novo fenômeno

De acordo com o diretor do DAPP, Marco Aurélio Ruidiger,, o objetivo do estudo foi analisar o fenômeno,
que parece um microcosmo das manifestações de junho. Ele explicou que, além de discutir temas
vinculados à gestão pública de uma forma mais ampla, o DAPP estuda temas ligados à
contemporaneidade:

— Vivemos um momento em que a sociedade civil se torna um ator, ainda que difuso, que, potencializado
pelas redes, se articula em torno de agendas diversas. São, às vezes, atos simples, com poucas
pessoas, mas que reverberam nas redes, porque descobriram que, através da tecnologia, elas podem
atuar mais na esfera de direitos. Essa tecnologia é um instrumento com o qual ele passa a cobrar o
estado. A própria estrutura do estado terá que se equipar para operar um diálogo com a sociedade.

Shopping amplia protesto

Na avaliação de Ruidiger, a escolha de shoppings para palco da manifestação tem como objetivo a
amplificação do protesto.

— Há um grupo que não é grande, mas tem uma visão mais radicalizada, não quer fazer uma grande
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manifestação, mas encontra formas de conseguir capitalizar a atenção e de reverberar pequenos atos no
cotidiano. Este tipo de protesto é novo no Brasil, mas lembra os Estados Unidos na luta pelos direitos
civis, como no caso Rosa Parker, quando na época em que negros não podiam sentar em qualquer lugar
no ônibus, ela decidiu se sentar no banco destinado aos brancos, num ato simples, mas de um significado
profundo. Como foi o caso do acampamento na casa do governador. Era um grupo pequeno de pessoas,
mas que teve repercussão imensa.

E faz um paralelo com a situação atual:

— O mesmo ocorre no shopping. Embora o protesto não seja agressivo, agride porque incomoda. Você
está em seu momento de lazer, quando um grupo passa protestando por direitos.

Ao falar sobre discriminação — uma das principais razões dos dos rolezinhos de São Paulo —, 50% dos
entrevistados afirmaram que já sofreram discriminação em shoppings do Rio. Entre eles, 52% disseram
que se sentiram discriminados por vendedores e 19% por seguranças.

— Isto revela, então, que não é uma coisa dos shoppings, mas talvez, falta de preparo profissional dos
vendedores. Os lojistas deveriam prestar atenção a isso, pois, claro, interfere no consumo — lembra ele.

 


