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O papel das redes sociais no processo de cidadania:  estudo de 

caso do grupo KDÊ de Pedro Leopoldo MG  

 

Resumo  

 

Esta pesquisa visa analisar os impactos provocados pelas redes sociais no 

processo de evolução da participação cidadã no processo democrático, ou seja, 

estudar a relevância das redes sociais nas mudanças do processo decisório das 

políticas públicas. Este levantamento de natureza descritiva busca evidenciar o grau 

de utilização das redes sociais na cidade de Pedro Leopoldo, através de um grupo 

de discussão denominado KDÊ, onde a investigação terá como objetivo verificar se 

houve um crescimento efetivo da participação cidadã de moradores da cidade e 

seus impactos no processo decisório das políticas públicas no município. Para o 

levantamento dos dados estão sendo feitas entrevistas com os organizadores e 

integrantes do grupo a fim de levantar as informações necessárias, através dos 

relatos e levantamento de documentos que possam demonstrar e/ou, comprovar as 

reais mudanças no processo decisório dos governantes da cidade. Os dados 

coletados receberão tratamento qualitativo e quantitativo. 
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Introdução 

 

As novas tecnologias de comunicação têm ocupado papel cada vez mais 

relevante no dia a dia do cidadão.  Facebook, Twitter, whatsapp, Google +, Blogs, 

Orkut entre outros tantos meios de comunicação tem promovido, além de uma nova 

forma de relacionamento social, tem se demonstrado como poderosa ferramenta de 

organização política. 

 

Diversos casos de manifestações contra decisões tomadas por governantes 

sejam elas de caráter econômico, social, cultural ou outros, tem provocado 

insatisfações que nas redes sociais, mobilizações transformaram em verdadeiras 

revoluções com ondas de protestos de grandes proporções, como as vividas 

recentemente no Brasil devido ao estopim dos aumentos das passagens de ônibus, 

as manifestações de apoio e ajuda depois dos terremotos que arrasou o Haiti, as 



manifestações de revolta contra governos em todos os cantos do mundo entre 

outras tantas. 

 

É fato, que uma rede social é formada por diversas pessoas, que discutem, tem 

pensamentos iguais e divergentes, portanto se convergem e se chocam a todo  

momento, o que faz tratá-la como ferramenta de inclusão cidadã no processo de 

discussão democrática. 

 

A fim de determinar a relevância ou não destas redes no processo democrático 

de participação nas decisões tomadas pelos gestores municipais, à referida 

pesquisa busca verificar a influencia de um grupo de discussão criado em uma das 

redes sociais na cidade de Pedro Leopoldo MG, denominado K DÊ PL.  

 

Objetivos 

 

O objetivo geral da pesquisa é investigar a influência das redes sociais no 

processo de tomada de decisões das políticas públicas adotadas pelos governantes 

municipais, tendo como foco do estudo, a cidade de Pedro Leopoldo.  

 

Objetivos específicos que ajudarão a alcançar o objetivo geral são:  

 

• Estudar a influencia do maior grupo de discussão criado em uma rede 

social na cidade, denominado K DÊ PL; 

• Verificar, através de levantamento de documentações e entrevistas, 

com participantes do grupo, cidadãos e políticos da cidade, as 

possíveis alterações e/ou implementações de políticas públicas na 

cidade feitas devido à inserção do grupo no processo de discussão, 

seja de forma direta ou indireta. 

 

Metodologia   

 

      Estão sendo levantadas as perguntas mais relevantes para que se 

possa apurar dados suficientes para balizar a pesquisa em prol dos objetivos 

gerais e específicos, além da captação de informações junto a livros, jornais, 

sites de internet e pessoas ligadas direta ou indiretamente ao tema pesquisado. 



 

O ambiente da pesquisa é o próprio local onde está situado o grupo em estudo, 

onde estão ocorrendo reuniões com os mesmos e com os vereadores locais, visto 

que, as ações do grupo, interferem diretamente no poder legislativo local. 

 

Desenvolvimento 

 

Primeiramente foram obtidas informações sobre o grupo no Facebook e sua 

atuação na cidade de Pedro Leopoldo. Foram feitos contatos com os integrantes e 

agendado um primeiro encontro para analise do ambiente e coleta  de dados através 

de entrevista, com perguntas previamente formuladas, que pudessem dar suporte 

mínimo para o levantamento de informações para se trabalhar.  

 

O primeiro encontro deu-se com um dos responsáveis pelo grupo KDÊ PL e 

com representantes do poder legislativo local, que responderam prontamente as 

perguntas elencadas na pesquisa. 

 

Resultados Preliminares  

 

Os levantamentos iniciais ainda não são suficientes para chegar a uma 

conclusão do objeto da pesquisa. Estão sendo feitas análises dos dados e tabuladas 

as respostas com cruzamento das informações. 

Pode-se observar, preliminarmente, que existem fortes indícios de influencias 

do grupo nas tomadas de decisões do poder legislativo e executivo de Pedro 

Leopoldo, mas ainda não foi identificado o tamanho real destas proposições. 

Após a tabulação dos dados e, outras investigações que ainda serão feitas, os 

pesquisadores poderão estar municiados de maiores informações para concluir esta 

pesquisa. 
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