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A FGV/DAPP participa, entre os dias 28 e 31 de agosto, do congresso anual 

daAmerican Political Science Association (APSA). Durante o encontro, os 

pesquisadores da FGV/DAPP irão apresentar o artigo “Jornadas de Junho no Brasil: 

das Redes às Ruas”, que analisa o impacto da internet para os protestos de 2013. O 

artigo é assinado pelo Diretor da DAPP, Marco Aurélio Ruediger, e os pesquisadores 

Rafael Martins, Amaro Grassi, Tiago Ventura e Tatiana Ruediger. 

O Encontro Anual de 2014 da APSA terá como tema a “Política após a Revolução 

Digital” e discutirá o impacto das redes nos sistemas políticos modernos. "Tanto nas 

democracias como nos regimes não democráticos, tecnologias digitais estão 

transformando meios convencionais de representação. (...) As tecnologias permitem 

aos cidadãos passar ao largo dos canais tradicionais. Barreiras históricas à 

organização política são menos relevantes numa era de mídias sociais", afirma o 

documento oficial do encontro, na justificativa para o tema. 

No artigo a aceito para o congresso, os pesquisadores da FGV/DAPP analisam o 

impacto da internet e das redes sociais como fator de mobilização social, assumindo 

como pressuposto que a forte inclusão digital ocorrida no Brasil nos últimos anos foi 

um elemento central, mas não exclusivo para a ocorrência dos protestos. Fatores 

como “quebra de expectativa” em relação à continuidade do processo de inclusão 

digital, “crise de representação” no sistema político e “insatisfação com serviços 

públicos” também teriam papel importante. 

A partir de resultados da pesquisa “Mobilidade Urbana e Cidadania”, publicada em 

maio de 2014, foram realizadas regressões estatísticas para testar as hipóteses 

levantadas. Em uma segunda parte do artigo, os pesquisadores realizam ainda uma 

“análise de rede” sobre os protestos, buscando mapear a atuação dos brasileiros nas 

redes durante o mês de junho de 2013 e identificar as demandas sociais mobilizadas 

pelos manifestantes naquele momento. 

O artigo estará em breve disponível para download no site da DAPP. 

 


