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Estudos em Softwares de Monitoramento e Mensuração: 

Subsídios para a Implementação de Políticas Públicas na Área Educacional 

 

Neli Maria Mengalli 

 

RESUMO 

 

A tese evidencia a investigação de como os softwares que monitoram e mensuram espaços 

digitais podem produzir indicadores para as políticas públicas na área educacional. 

Existem recursos computacionais potenciais para as análises de informações em registros 

extraídos de espaços virtuais que nem sempre são usados para verificar a implementação 

de ações, projetos e programas governamentais, visto que a utilização fica limitada a 

assessorias de imprensa ou setores que trabalham com mídias digitais. A questão feita 

refere-se ao uso de softwares que monitoram, que analisam e que mensuram redes sociais 

e mídias digitais para a utilização em cenários prospectivos para a gestão pública na área 

da educação. O objetivo maior é estudar softwares que são desenvolvidos para fazer o 

monitoramento e a mensuração em mídias sociais e espaços digitais para estar presente 

nos cenários prospectivos. Após conhecer como estão estruturados e como são 

customizados, verifica-se como tais programas computacionais podem ser 

parametrizados para oferecer dados e informações para a efetivação de políticas 

governamentais. Nesta investigação foram examinados softwares que forneceriam 

relatórios que podem ser usados por gestores públicos na área da educação para a tomada 

de decisão na implementação de projetos ou de programas, assim como corrigir o fluxo 

do trabalho sempre que necessário. Após a simulação de situações hipotéticas e os 

recortes de estudos feitos, averiguou-se que poderiam fornecer subsídios para a 

implementação de políticas públicas na área educacional. Além disso, verificou-se que os 

dados contidos nos relatórios dos softwares eram potenciais para uso nas tomadas de 

decisões estratégicas e que a cibersociedade pode ser considerada stakeholders para a 

mudança das políticas públicas na área educacional. Assim, foram construídos cinco 

cenários prospectivos usando alguns dos softwares estudados. 

 

Palavras-chave: Big Data, Cenários Prospectivos de Futuro, Educação, Gestão do 

Conhecimento, Mídias Sociais, Redes Sociais 



Studies from Monitoring and Measurement Softwares: 

Subsidies for Implementation of Public Policies in the Educational Area 

 

Neli Maria Mengalli 

 

ABSTRACT 

 

The thesis evidences the investigation about how softwares that monitor and measure 

digital spaces can produce indicatives for public policies in the educational area. There 

are potential computational resources for the analysis of information extracted register 

from virtual spaces that are not always used to verify the implementation of government 

actions, projects and programs. Since the use is limited to press offices or sectors that 

work with digital media. The question is about the use the software that monitors, 

analyzes and measures social networks and digital media to utilize in prospective 

scenarios for public management in the area of education. The main aim is to study 

software that is developed to monitor and measure social media and digital spaces to be 

present in prospective scenarios. After knowing how they are structured and how they are 

customized. And then verified how such computer programs can be parameterized to offer 

data and information for the accomplishment of governmental policies. This research has 

been examined softwares which would provide reports that can be used by public 

managers in the educational area to make decisions in the implementation of projects or 

programs as well as to correct the flow of work whenever necessary. After the simulation 

of hypothetical situations and the studies done with software chosen it was found that 

they could to show the possibility of use in public policies in the educational area. In 

addition, it was realized that the data contained in the software reports were potential for 

use in strategic decision and that the cybersociety could be considered stakeholders for 

the change of public policies in the educational area. For the purpose of this research, five 

prospective scenarios were constructed using some of the software studied. 

 

Key words: Big Data, Education, Future Prospective Scenarios, Knowledge 

Management, Social Media, Social Networks 
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Introdução 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decidido a vencer, ao assumir os negócios do governo, 

achou vergonhoso que um homem de Estado, cujas 

funções públicas não se exercem senão pelo 

conhecimento das pessoas, não se apressasse a conhecer 

os seus concidadãos, tal como o artesão procura saber e 

conhecer minuciosamente o nome e o emprego dos ferros 

e dos instrumentos de que deve utilizar-se no seu ofício. 

Acostumou-se, não somente a reter os nomes das mais 

importantes figuras, mas ainda a saber os seus endereços 

na cidade, suas casas no campo, seus amigos, seus 

vizinhos. Não existia na Itália uma só região da qual 

Cícero não pudesse falar com conhecimento e mostrar, 

visitando-a, as terras e as casas dos seus amigos. 
(Plutarco 46 d.C. – 120 d.C. – Cícero, 1992) 
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INTRODUÇÃO 

Nesta Introdução são tratados dos seguintes subtópicos. Inicialmente, apresento uma 

breve descrição da motivação para essa pesquisa contextualizada com minha trajetória de 

vida acadêmica e vivência nas mídias sociais. Em seguida, apresento as questões que 

nortearam essa pesquisa, bem como a justificativa para essas escolhas; os objetivos gerais 

e específicos; e finalmente descrevo a organização da tese. 

Breve descrição da trajetória e da vida acadêmica 

Com a finalidade de apresentar essa pesquisadora ao leitor da tese e como sou vista 

pelos softwares de monitoramento e a mensuração de mídias sociais. Habito mídias 

sociais e espaços virtuais desde as primeiras criações de grandes corporações. Vivenciei 

as primeiras listas de discussão até a criação de grupos de discussão, sou parte integrante 

de espaços que têm como tema a gestão do conhecimento, a inovação, a mobilidade, o 

futuro, a criatividade, o mercado, a corporação, o ensino presencial, a educação na 

modalidade a distância, os espaços virtuais, as redes sociais e o monitoramento e a 

mensuração de mídias sociais. 

Apresento alguns índices obtidos a partir de softwares disponíveis gratuitamente para 

mensurar o uso individual e a permanência nas redes sociais. O primeiro software com a 

letra K próxima do número 63 (sessenta e três) na Figura 1, é chamado Klout (2017) e, 

nessa seção, é mostrada uma versão antiga do software. No resultado, o número 63 

(sessenta e três) é a representação do habitar e do produzir registros nas mídias sociais e 

nos espaços virtuais da pesquisadora. O meu histórico, nos últimos meses, é mostrado na 

Figura 1: 

 

Figura 1: Página de Neli Maria Mengalli no Klout 
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Meu menor índice estático para este trabalho é 60.21 e o meu maior 63.53. Os 

números variam todos os dias. O resultado traz aumentos ou diminuições por dia, na 

semana e no mês. É um modo de mostrar que a análise de pontos que mensura a minha 

influência em uma escala que tem o número 100 (cem) como máximo é de 63.46, portanto 

sou Broadcaster, ou disseminadora. O Klout é um aplicativo de classificação de presença 

online, ou seja, na medida em que o usuário das mídias sociais produz conteúdos ou 

compartilha, recebe um indicador numérico que indica a amplificação dos conteúdos 

produzidos ou compartilhados e a influência que o usuário tem em relação a outras 

pessoas e aos assuntos que são inerentes ao conteúdo. Segue a minha análise a partir do 

Klout: 

 

Figura 2: Análise de Pontos de Neli Maria Mengalli 

A análise (Figura 2) considera 90 (noventa) dias de atividades no Twitter (2017), que 

é um software que ajuda o usuário a produzir conteúdo ou compartilhar em 140 (cento e 

quarenta) caracteres, no Facebook (2017), que é uma rede social de relacionamentos, e 

no Google+ (2017) que é uma rede de relacionamento da empresa Google (2017). No 

Twitter (2017), os compartilhamentos são considerados retweets, as menções é a escrita 

do nome do usuário que inicia com @, os seguidores são as pessoas que seguem os 

conteúdos e os compartilhamento do usuário, os seguidos são as pessoas que o usuário 

acompanha. No Facebook, existem espaços para comentários, as curtidas são o gostar da 

postagem, a inserção no mural pode ser produção do usuário da rede social ou pode ser 

compartilhamentos de outros usuários. 

É possível ver o verdadeiro alcance que é o número de pessoas que eu influencio 

tanto na rede imediata como na rede estendida que é de 8 (oito) K (Figura 3). 
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Figura 3: Alcance de Neli Maria Mengalli no Klout 

A minha amplificação é de 46 (quarenta e seis) (Figura 4), em uma escala que chega 

a 100. Indica o quanto eu influencio as pessoas. 

 

Figura 4: Amplificação de Neli Maria Mengalli no Klout 

A minha rede de contatos é 50 (cinquenta) (Figura 5), em escala máxima de 100 

(cem). Mostra o impacto e a mensuração da minha influência na minha rede de contatos. 

Estou na metade do alcance total e oscilo entre 46 (quarenta e seis) e 50 (cinquenta). Esses 

números são parametrizados pelo Klout e seguem as métricas dos programadores da 

empresa. Mostra um modo de perceber qual é o número de influência e de audiência nas 

redes sociais, isto é, mostra para as pessoas se o dono do perfil é influente ou não. 

 

Figura 5: Rede de Contatos de Neli Maria Mengalli no Klout 
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Não é a única métrica de softwares como o Klout que existe. No website do PeerIndex 

(2017), sou metrificada como 58 (cinquenta e oito) (Figura 6), em uma escala que tem o 

número 100 (cem) como máximo. As redes sociais que compõem o resultado da 

pontuação são o Twitter, o Facebook, o LinkedIn (2017), o Quora (2017) e o WordPress 

(2017). O LinkedIn é um software que armazena informações profissionais do usuário, o 

Quora é um recurso online no qual um usuário faz perguntas e as pessoas respondem as 

questões feitas e o WordPress é um espaço virtual que cria blogs que é abreviação de 

weblog que significa registros na internet como páginas produzidas por usuários que 

podem ter textos, imagens, vídeos, arquivos com sons ou uma mistura desses registros. 

 

Figura 6: Página de Neli Maria Mengalli no PeerIndex 

A representação gráfica (Figura 6) mostra as áreas que eu tenho mais alcance. Os 

tópicos mensurados são: Arte, Mídias e Entretenimento; Tecnologia e Internet; Ciência e 

Ambiente; Saúde e Medicina; Lazer e Vida; Esportes; Notícias; Políticas e Sociedade; 

Negócios e Economia. 

Saúde e Medicina não é um tema que sou influente, segundo o PeerIndex, que é 

software que compara a influência individual dos usuários. Desse modo, quando o mouse 

é passado na sigla do tópico, o número é zero. Os outros assuntos são pouco 

desenvolvidos segundo o gráfico, mas mostram o tamanho da influência e da audiência 

nas redes sociais. 

Outra métrica que mostra o meu movimento em espaços virtuais é o Scoop.it! (2017) 

que traz o número de postagens no dia, a visualização de pessoas no cômputo geral e 

diário (Figura 7). O Scoop.it! é um espaço online que permite que o usuário faça a 

curadoria de conteúdos que estão presentes na rede mundial de computadores. 
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Figura 7: Página de Neli Maria Mengalli no Scoop.it! 

É possível ver a progressão e comparar com mais dois colegas (Figura 8) de rede 

virtual no mesmo espaço potencial. 

 

Figura 8: Comparação com dois colegas no Scoop.it! 

Os resultados mostrados nas figuras anteriores ilustram como as pessoas podem ser 

vistas nas redes sociais. Posso inserir muitas representações de como sou vista nos 

espaços virtuais, mas opto por mostrar na pesquisa como as pessoas podem ser vistas e 

como os números podem ser trabalhados nas políticas públicas, posto que será feita a 

análise de possibilidades dos softwares. 

O eu não existe sem o outro (Almeida, 2004) e a dimensão histórica emerge na vereda 

pessoal e profissional das pessoas. Com essa pesquisa não poderia ser diferente, a 

vivência de décadas na área educacional tanto na educação básica como na superior, os 

estudos de comunidades de prática e a permanência no Programa de Pós-Graduação em 

Educação: Currículo, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, trazem uma 

aspiração por inovar em conceitos e na visão de futuro das políticas públicas. Afinal, não 

é possível escrever acerca de temas inovadores como o monitoramento e a mensuração 
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com softwares em um panorama de mudanças e profissionalismo como a área educacional 

sem viver imersa nos assuntos investigados. 

Como também estou imersa tanto na área das políticas públicas quanto no mundo 

virtual é possível verificar que monitorar e mensurar o que está em mídias sociais e redes 

sociais é uma realidade. Desse modo, iniciam os estudos a partir do próprio locus de 

trabalho.  

Os estudos de softwares e os relatórios recebidos eram potenciais para os ajustes na 

implementação de projetos governamentais, as buscas pelas impressões e pelos 

sentimentos das pessoas nas mídias sociais e nas redes sociais aumentavam com a ajuda 

de softwares. Do início até o presente momento, muitos softwares foram criados e 

desenvolvidos, vários não estão mais disponíveis e outros são proprietários. Alguns estão 

disponíveis para consulta e possibilitam esse trabalho. 

Conhecendo as potencialidades e o que precisa ser modificado propõem-se a 

pesquisa, posto que se a política pública na área educacional é levada para mídias sociais 

e redes sociais é necessário verificar qual é o sentimento e a impressão de cada um que 

interage com as políticas governamentais. As pessoas são os stakeholders que merecem 

todo o respeito quando expressam ou interagem com os conteúdos políticos e só 

conseguem ser vistos quando as mídias sociais e as redes sociais são mensuradas por meio 

de softwares que fornecem relatórios que podem ser analisados e lidos por pessoas que 

têm o poder de intervir na política pública para a melhoria da população. 

Por população entende-se o conjunto de habitantes de determinado lugar, região ou 

país. Relaciona-se com indivíduos que estão em um mesmo lugar ou em uma mesma 

região. Enfatiza-se que determinadas áreas estudam a população também com o viés 

social. No contexto dessa pesquisa, consideram-se as pessoas residentes em determinadas 

localidades. Em relação à stakeholders, entende-se pessoas ou público estratégico. São 

pessoas que interessam para as corporações ou para as instituições governamentais ou 

não. É uma palavra em língua inglesa que tem como significado parte interessada ou 

suporte para decisões. São participações que, em iniciativas governamentais, podem ser 

entendidas como atores sociais com potencialidades para as mudanças de rumo ou com 

opiniões para modificar ações de governo. 
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Em Mengalli (2006) tal termo é presente no contexto da gestão do conhecimento na 

área educação. Existe a preocupação da investigadora com a construção de bens de 

informação e de conhecimento como resultado de parcerias que compartilham espaços 

destinados à aprendizagem e à solução de problemas para o currículo que emerge na rede, 

para que políticas públicas não desconsiderem o que acontece no cotidiano real ou virtual, 

por isso o termo stakeholder é trazido. 

Anos se passam e a teoria da pesquisadora, tanto o texto apresentado no encontro de 

pesquisadores (Mengalli, 2005) como a dissertação de mestrado (Mengalli, 2006) são 

partes da continuidade dos estudos. Comunidade de Prática (CoP) foi um modo de 

trabalhar a gestão do conhecimento em estudos anteriores e é registrada na tabela de 

número sete em Análise sobre a produção acadêmica brasileira em comunidades de 

prática, artigo de Mendes e Urbina (2011), como quinto lugar no ranking das obras de 

comunidades de prática mais citadas na área de educação. 

Assim, entende-se que o caminho de pesquisa da investigadora não está equivocado 

em trazer mais uma inovação para o pensar futuro para a área da educação. Não basta 

propiciar o desenvolvimento humano nos contextos educativos, é necessário reconhecer 

e se apropriar dos frutos de formações e reflexões continuadas na área da educação. Nesta 

pesquisa, a proposta são os programas computacionais para mensurar audiência, alcance, 

amplificação, tráfego de informações, influência e resultados na gestão pública. 

É importante que se tenha formações continuadas por meio da Escola de Formação e 

Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo, instituída pelo Decreto nº 

54.297, de 05 de maio de 2009, na Secretaria de Estado da Educação, no entanto não é 

mais possível ter formações sem projetos para sistematizar o conhecimento tácito em 

explícito em favor da dimensão institucional do investimento, ou seja, mensurar como as 

formações são registradas em mídias sociais pela população. Parece absurdo, mas é um 

movimento que pode acontecer. 

A formação de profissionais da área da educação é parte das políticas públicas, no 

entanto os resultados também fazem parte das atividades dos governantes para a 

sociedade. Muitos anos de trabalho são mensurados em quantidade formada, demanda 

atendida, mas os índices divulgados mostram que existe a governança para a crise e para 
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o caos. O pensar em futuro e em verificação das implementações via programas 

computacionais não são realidades distantes, basta iniciar. 

Nesta investigação, o objetivo é inovador para a área da educação e apresenta o 

pensar em futuro para a gestão de políticas públicas. Anos de instrumentalização de 

pessoas podem ser entendidos que existe a mudança de comportamento, inclusive a vida 

em espaços virtuais. O olhar precisa estar voltado para além do espaço físico e do espaço 

geográfico. A escolha da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e do Programa 

de Pós-Graduação em Educação: Currículo para apresentar a minha defesa é remissiva ao 

pioneirismo da instituição e do programa, pois juntos trazem para a sociedade temas de 

futuro para as dissertações e teses.  

Questões de pesquisa 

Para dar início à escrita da introdução desta pesquisa são trazidas algumas reflexões 

para que seja repensada a visão de mídias digitais e de redes sociais a partir do povo, da 

participação, dos espaços digitais, do poder do povo e da política pública. Por povo, 

entende-se que sejam pessoas que falam o mesmo idioma, tenham os mesmos costumes 

e as histórias e as tradições sejam comuns, todavia, com a recentes imigrações, 

consideram-se as pessoas que vivem em comunidades em um delimitado território ou 

sociedade em uma nação determinada. 

Dussel (2007) é escolhido para ser a base para as respostas das questões que estão 

implícitas na investigação. Ele escreve que é necessário àquele que se inicia na reflexão 

do que é político prestar atenção a seu desvio inicial, que faria perder completamente o 

rumo de toda ação ou instituição política (Dussel, 2007, p. 15), logo as pessoas estão em 

um campo que Dussel (2007) usa o conceito aproximado ao de Bourdieu (apud Dussel, 

2007, p. 17) para evidenciar que existem forças e os agentes sociais estão em diferentes 

posições com muitas estratégias. Nessa visão sociológica, as pessoas tentam a dominação 

no campo social e têm intencionalidades implícitas ou explicitadas. 

Na atividade prática exercida por pessoas quando representam papéis sociais existe 

o campo respectivo, no qual se cumprem as ações, sistemas e instituições próprios de 

cada uma destas atividades, segundo Dussel (2007, p.17). Tais menções ao Dussel (2007) 

evidenciam que as questões e as respostas nesta introdução têm intencionalidades e 
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revelarão o campo social de cada um que lerá, posto que poderá concordar ou não com as 

respostas. 

O campo nesta pesquisa é o campo político, assim a leitura e os debates evidenciarão 

as forças e revelarão os sujeitos que podem ser singulares com vontade de exercer certos 

poderes, pois as vontades estão em espaços específicos de diálogo. Cada sujeito é um 

ator, é um agente que se define em relação aos outros, segundo Dussel (2007, p. 18), ou 

seja, mesmo nesta introdução, com as questões e com as respostas podem existir a 

evidência dos interesses de quem lê. A hierarquização dos conhecimentos é inerente ao 

ser humano, assim como as simbologias e os imaginários.  

No caminhar dos recursos computacionais da web, é necessário focar o uso para a 

área da educação, visto que tem especificidades que não são encontradas em outras áreas 

do conhecimento. Em outras bases são buscadas palavras como software para mensurar 

resultados com uso na área da educação e mensuradores / métricas em software com foco 

nas políticas públicas. Com a procura por trabalhos escritos com a finalidade de escrever 

e contextualizar os conceitos, foram feitas buscas no Banco de Teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES e na Revista Brasileira de Pós-

Graduação – RBPG. Na busca inicial no banco de teses, as palavras são encontradas, 

contudo no resumo não é encontrada a relação com a área da educação, sim, na área de 

marketing, ciências da computação e de administração de empresas com ênfase em SEO 

– Search Engine Optimization – são encontradas investigações. Com Social Media são 

encontrados registros com relação ao ROI – Return on Investiment. Em relação à revista, 

não são encontradas ocorrências. 

Para aumentar o número de buscas pelo tema pesquisado, faz a leitura de textos 

relacionados que estão disponíveis no Scielo – Scientific Electronic Library Online. A 

abreviação da expressão inglesa ROI é encontrada e trata de investimento em tecnologias 

da informação e impacto na produtividade empresarial e análise do desempenho 

econômico-financeiro de empresas em saúde. Para Search Engine, são encontrados mais 

resultados, contudo remetem à recuperação de informações e mecanismos de busca na 

web, a matrizes da linguagem e a organização virtual do conhecimento, ao ciberespaço e 

aos mecanismos de busca, à semiótica e a análises de logs e interação. 
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Não foi encontrada a temática mensuração de mídias sociais e espaços virtuais na 

área educação. Como resposta à busca, têm-se estudos de redes sociais de modo 

empreendedor, informais, virtuais, interorganizacionais, solidárias, tecnossociais, entre 

outras, mas todas elas não trazem a métrica com softwares. 

A temática é nova e ainda tem muitas dissertações e teses para serem escritas na área 

da educação com a finalidade de desvelar o potencial da ideia que traz os dados, a 

informação, a reputação, o profissional analista, a relevância, o monitoramento das mídias 

sociais, o software, a análise de sentimento, a classificação, Customer Relationship 

Management, a mensuração, a geolocalização, a classificação de perfil, a estratégia para 

o conteúdo e a opinião pública, além da gestão baseada no conhecimento, SEO e ROI. 

No caminhar da web chamada de 2.0, os fenômenos emergem e são registrados em 

trabalhos, mas a circulação facilitada da informação em publicações em mídias sociais e 

em espaços virtuais compromete o que de fato é importante produzir, armazenar ou 

divulgar. Como de fato está o mercado brasileiro de monitoramento de mídias sociais? 

Tem espaço para a área da educação e para as políticas públicas? Essas interrogações são 

pertinentes para os estudos no programa de currículo educacional, posto que traz impacto. 

Considerando as mídias sociais, as pessoas devem se comportar como sujeitos ao 

contrário da afirmação de Dussel (2007, p. 11) que escreve que os povos não atuam como 

sujeitos puros, mas sim como blocos contraditórios, que frequentemente na história 

traem suas reivindicações mais profundas. Assim as questões que emergem com relação 

ao papel das pessoas no mundo virtual são: As pessoas conseguem ter maior participação 

nas decisões a partir do mundo virtual? As postagens nas mídias sociais são 

demonstrações de poder? Como a população consegue recuperar o poder no universo 

midiático? 

A escolha do tema da investigação permeou por essas questões, visto que a 

virtualidade da rede mundial de computadores está presente nas políticas públicas. O povo 

consegue ter maior participação nas decisões a partir do mundo virtual, caso contrário a 

corrupção dos governantes aumenta na mesma proporção da fetichização do poder. 

Segundo Dussel (2007, p. 44), o fetichismo na política tem a ver com a absolutização da 

“vontade” do representante (“assim o quer, assim o ordeno; a vontade [do governante] 

é o fundamento [a razão]”), que deixa de responder, de fundar-se, de articular-se com a 
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“vontade geral” da comunidade política que diz representar, ou seja, a função gestora 

do poder do povo pode estar distorcida nas escolhas das políticas públicas ou nas 

definições do que seja público e do que seja privado. 

O conseguir para o povo não é estar incluído no mundo virtual, mas ser capaz de 

transformar o mundo em que vive com o poder próprio e com as políticas públicas. Incluir 

digitalmente uma população tem como requisito mostrar a reflexão no mundo virtual se 

considerado o poder da mudança com a crítica. A inclusão é uma ação para a 

transformação da população como um procedimento e uma estratégia do Estado, logo, as 

pessoas que fazem a gestão das políticas públicas de inclusão não devem implementar 

apenas mais dispositivos móveis ou fixos e softwares e hardwares, precisam oferecer 

subsídio para a inclusão da população no que é chamado de governo eletrônico, isto é, o 

governo nos espaços online. 

Quando é pensado o que é o governo eletrônico com o político e com o público como 

um modo que o sujeito adota como posição intersubjetiva em um “campo com outros”; 

modo que permite a função do “ator”, cujos “papéis” ou ações se “representam” frente 

ao olhar de todos os outros atores (Dussel, 2007, p. 21) tem-se a crença de que no governo 

nos meios digitais está a totalidade para o povo. Sabe-se que é apenas uma esperança e 

que o autor não inclui o e-gov na obra. 

Os conteúdos criados pelos assessores do governante evidenciam o que é possível ser 

explicitado, assim como as ações, as instituições e os princípios políticos que ocorrem no 

campo político são do governante, todavia com a força das pessoas a vontade de um 

anularia a do outro, dando como resultado a impotência (Dussel, 2007, p. 26) e com as 

vontades também poderia unir os objetivos, os propósitos e os fins estratégicos. Tal união 

está presente no conceito de e-gov. 

Ainda que e-gov e Dussel (2007) tenham princípios distintos, neste trabalho, procura-

se fazer referência a partir das teses e dos esquemas do autor que em nenhuma parte do 

texto evidencia o online do governo, mas que enfatiza o povo. A obra é focada no poder 

do povo e na possibilidade de mudança do governante, entretanto o autor é trazido para 

evidenciar que as pessoas podem agir no público que é o âmbito do visível e, por isso, o 

lugar público mais imaginado possível é o da assembleia política dos representantes 
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vistos e observados responsavelmente pelos representados (Dussel 2007, p.22), 

entretanto as pessoas podem interagir com o e-gov, nas mídias sociais e nas redes sociais. 

No e-gov estão contidas as ações do governo eletrônico que é um programa que 

iniciou em 2000 com legislação do governo federal e priorizava as chamadas tecnologias 

da informação e da comunicação para popularizar o acesso à informação para ampliar o 

debate e a participação popular na elaboração de políticas públicas. No momento, 

pretende-se mostrar outros espaços de governo que são habitados tanto pelos gestores de 

metas e assessorias de imprensa quanto pelo povo. O e-gov representa mais de uma 

década na qual os técnicos governamentais precisam se aprimorar na qualidade dos 

serviços e nas informações públicas prestadas e será que o governo federal conseguiu com 

as ações ter a participação cidadã, ter a melhoria do gerenciamento interno do Estado e 

ter a integração com os parceiros e com os fornecedores? 

Os espaços virtuais governamentais devem promover a interatividade e a interação 

com o cidadão, com as empresas e com os funcionários públicos para melhorar o processo 

de popularização do país com a melhora dos serviços prestados e proporcionar condições 

para que a administração pública seja mais efetiva. Com os espaços virtuais e midiáticos, 

parte da população têm condições para manifestar as vontades junto aos gestores de metas 

e aos governantes que escolhem secretários e ministros para prover os cargos para os 

gestores de metas. 

Os gestores de metas devem orientar os funcionários públicos, cargos em comissão 

ou designados, para incluir um povo digitalmente para promover modos para que o povo 

consiga ter maior participação nas decisões tanto no mundo do voto e da voz como no 

mundo virtual. O povo tem de ter na política pública educacional, por exemplo, subsídios 

para perceber o que está implícito nas palavras do governante, visto que o campo político 

é atravessado por forças e por sujeitos singulares com vontade e com certo poder, além 

do campo ser o espaço político de cooperação, coincidências e conflitos. 

Segundo Dussel (2007, p. 20), os campos se cruzam (o campo econômico pode se 

cruzar com o político), os sistemas de cada campo podem, por sua vez, cruzar-se entre si 

(o sistema capitalista pode cruzar-se com o sistema liberal ou com um sistema pós-

colonial de elites formadas na dependência política), assim é possível perceber que o 

campo é o espaço político que não admite a passividade e precisa ter interações que se 
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aproximam da lógica da termodinâmica, da teoria da complexidade com relações 

bifurcadas ou plurificadas de causa e de efeito não lineares sociais e políticas. 

A resposta da questão primeira feita nesta introdução, se a população consegue ter 

maior participação nas decisões a partir do mundo virtual, é entendida como um sim na 

comparação na qual os elementos individuais das diversas pessoas que estão presentes 

nas regras de interação entre entes virtuais e o poder público que é constituído pela 

população, tem-se infinitas pessoas na equação da interação, logo, o comportamento após 

a interação é macro entre os sistemas individuais e políticos. 

Dussel (2007, p. 20) escreve no âmbito da revolução industrial como um sistema 

tecnológico subsumido materialmente dentro do sistema capitalista. Nos tempos atuais e 

em outros contextos, a comparação no âmbito da sociedade da informação e da economia 

do conhecimento pode ser o sistema tecnológico interagindo com os sujeitos. O sujeito 

(S) atribuído por Dussel (2007, p. 20) é ator em diversos campos como o familiar, o 

econômico e o político e, na termodinâmica, o comportamento macroscópico dos sistemas 

quando nos equilíbrios termodinâmicos estão matematicamente determinados, uma 

equação fundamental relacionando as grandezas macroscópicas pertinentes e 

algebricamente estabelecida, em estudo superficial a partir da Wikipédia. 

Enfatiza-se que por subsumido entende-se como posto, incluído e inserido. Logo, o 

sistema tecnológico está presente no sistema capitalista. Quando o autor escreve tal 

oração ele remete à revolução inglesa do século XVII. Na tese, a sociedade é da 

informação e do conhecimento, isto é, o foco do tecnológico não está em átomos, mas em 

bytes. 

Ainda na equação e nas grandezas macros que são partes da resposta da segunda 

questão desta introdução, o povo está sob o conjunto de mandos e sob as decisões do 

Estado ou do governante, logo, nem todas as postagens, nas mídias sociais, são 

demonstrações de poder, pois a comunidade, como comunidade comunicativa e 

linguística, segundo Dussel (2007, p. 27), quando o cidadão participa simetricamente, 

pode-se chegar a consensos, às vezes não intencionais, mas sim aceitos por tradição e 

não por menos vigentes. 

É aquela comunidade na qual os membros podem se dar razões uns aos outros para 

chegar a acordos, como o consenso e o poder político. O consenso não pode ser fruto de 
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atos de dominação ou de violência. Em momento algum, refere-se às pessoas como fracas, 

mas evidencia-se que precisam ter consciência de que são sujeitos e sujeitos que fazem 

ações para a melhoria da própria vida com a vontade de um bem comum. 

Os governantes não podem ser violentos e tanto a população como os gestores 

públicos devem prezar pelo consenso que precisa ser um acordo de todos os participantes 

como sujeitos que necessitam ser livres, autônomos, racionais e com igual capacidade de 

intervenção retórica. Em consenso, Dussel (2007, p. 81) escreve que o cidadão participa 

simetricamente dando razões para alcançar o consenso, “cada um se une a todos não se 

obedecendo a não ser a si mesmo” já que livremente decidiu ditar a lei que o obriga e 

deve obedecê-la porque ele ou ela mesma ditou-a, isto é, as pessoas não são submissas e 

têm intencionalidades que podem ser evidenciadas ou não, assim seguem governantes de 

acordo com as próprias ideologias e intenções. 

Nas mídias sociais e nas redes sociais, a intencionalidade pode ser mostrada nas 

representações das pessoas nas escritas, nas imagens ou nos vídeos. É possível usar o 

gostar para posts que são coerentes ou próximos do modo de pensar e agir. Os outros 

sentimentos que podem ser representados na rede social por meio de cliques em imagens 

são utilizados para posts que têm conteúdos diferentes dos ideais pretendidos, como, por 

exemplo, a alegria, a surpresa, a tristeza ou a raiva. 

Assim, tem-se que o poder do cibercidadão está nas vontades individuais e 

ideológicas e também pode estar aquém das grandes questões da competição econômica 

mundial entre firmas gigantes da eletrônica e do software, entre os grandes conjuntos 

geopolíticos como escreve Lévy (2007b, p. 26), logo não emerge o poder do povo em 

postagens ou demonstrações de sentimentos e impressões em mídias sociais e redes 

sociais. 

Existe a participação do povo nas decisões a partir do mundo virtual, entretanto as 

postagens nas mídias sociais nem sempre são demonstrações de poder da população, pois 

não são os consensos de todos os participantes, são partes da sociedade que lutam por 

poder que não é para o povo, mas para pessoas. 

As postagens que são lidas nas mídias sociais são ações políticas de escolhas 

partidárias que se propagam e para alcançarem um maior nível de pessoas que garantam 

as unificações mais urgentes das propostas que pretendem transformar políticas públicas 
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em ações políticas chamadas de hegemônicas. Ao contrário deve ser a ação política dos 

atores sociais. Segundo Dussel (2007, p. 116), o possível se coloca diante de aparentes 

impossibilidades práticas que terá de subverter. A práxis de libertação exige princípios 

e coerência, isto é, todo sujeito quando se transforma em ator social é o motor, a força e 

o poder que faz história em uma atividade que é crítico-prática que pode ser denominada 

práxis de libertação de acordo com o resultado da ação promovida pelas pessoas. 

Por isso, todos podem reproduzir postagens, entretanto todos não devem entrar em 

engajamentos sem verificar as intencionalidades e os interesses a menos que o objetivo 

seja bem próximo da intenção alheia. Toda formulação tem muitas ambiguidades. Dussel 

(2007, p. 81) escreve em relação à democracia que a finalidade é um consenso legítimo. 

Todo este sistema institucional está constituído e animado por dentro por um princípio 

normativo, quando cita Crusoé, afirma que cada pessoa se une a todos não os obedecendo 

a não ser a si mesmo, posto que, livremente, decide-se ditar a lei que obriga as pessoas a 

obedecê-la, afinal as legislações são criadas pelo povo por meio dos votos que elegem os 

parlamentares e os governantes. 

Na realidade dessa visão geral do estudo, é sabido que as pessoas e os governantes 

estão no mundo virtual e que tanto os cibercidadãos quanto os cibergovernantes têm 

intencionalidades. Assim, é possível responder à terceira pergunta constante nesta 

introdução: Como a população consegue recuperar o poder no universo midiático? 

Embora nem todos estão incluídos digitalmente e, por conseguinte, transformados e 

com potencial para que consigam mudar as políticas públicas no Brasil Mais de cento e 

trinta milhões de pessoas de dez anos ou mais de idade têm dispositivos móveis do tipo 

celular para uso pessoal e aproximadamente noventa milhões de pessoas acessam a 

internet, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2014 com a sigla 

PNAD (2014) e divulgada pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Entretanto acredita-se que ter os dispositivos e os softwares não sejam elementos 

suficientes para a mudança nem na própria condição de vida. 

Com esses números não existe a totalidade de brasileiros para contribuir com as 

políticas públicas em governo eletrônico, nas mídias sociais e nas redes sociais, mas 

mostra caminhos para que os gestores de políticas públicas possam trabalhar com as 

informações em espaços virtuais e midiáticos, pois com o aumento de pessoas com 
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dispositivos móveis do tipo celular, é necessário solicitar que os sítios institucionais sejam 

elaborados em design responsivo e adaptativo, ou seja, o espaço deve estar estruturado 

em linguagem de programação para que o usuário possa ter acesso a um sítio institucional 

que está apropriado para ser visto e ter interação com o usuário que usa o celular ou um 

dispositivo móvel. Enfatiza-se que o design responsivo e adaptativo não apaga as 

intencionalidades dos conteúdos.  

A população tem acesso à rede mundial de computadores por dispositivos móveis e 

fixos e as notícias são vistas em sítios institucionais, televisores e mídias sociais e com a 

interação promovida por softwares e pela solicitação de apresentadores de notícias em 

programas televisivos, os governantes precisam verificar como as pessoas acessam as 

informações e quais são as opiniões delas no universo digital, logo, devem ter assessores 

que dominem os recursos computacionais que monitoram e mensuram as mídias sociais 

e os espaços virtuais, pois, se existe intencionalidades nos conteúdos torna-se necessário 

saber as repercussões. 

Segundo Dussel (2007, p. 99) que escreve acerca do consenso crítico dos negados 

que se a validade ética ou a legitimidade política se fundam na participação simétrica 

dos afetados para obter acordos por meio de razões, é sabido que tal validade ou 

legitimidade não pode ser perfeita, ou seja, o poder dominante se funda em uma 

comunidade política que, quando hegemônica, unifica-se pelo consenso que como se 

verificou pode estar na rede mundial de computadores a partir dos números divulgados 

pelo IBGE. Ainda que o autor não estude os cibercidadãos e os cibergovernos tampouco 

mencione os espaços online, neste trabalho esses termos são fundamentais para tratar de 

políticas públicas. 

Os governantes não podem permitir que as pessoas com presencialidade na internet 

ou não se tornem dissidentes com a consciência da própria situação, pois, sem a 

obediência, o poder se transforma em fetichização que domina e reprime a população. 

Não é necessário usar o mundo virtual para dissensos, pois o povo cresce em consciência 

da dominação do sistema governamental. Os movimentos mundiais que usaram as redes 

sociais para marcar manifestações são evidência do poder virtual que os gestores de 

políticas públicas têm de conhecer e precisam trabalhar com esses softwares para que, 

segundo Dussel (2007, p. 104) todo o sistema político nunca poderá ser perfeito (seria 

necessário tempo infinito, inteligência e vontade ilimitadas, etc), assim a política seja 
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consensual e factível em todos os meios para permitir que todos vivam bem e que 

aumentem a qualidade das vidas. A escrita acerca do online, do software e da política 

pública é a tentativa de embasar a política que o autor trabalha na obra para os tempos 

atuais, afinal a obra é deste século. 

Na atualização da obra, afirmação do consensual e do factível trata da esfera material 

e do conteúdo político, ainda que não se tenha conhecimento de textos que tratem do 

político por vocação, Dussel (2007, p.105) escreve que o político de vocação está 

chamado a trabalhar em favor da reprodução e aumento da vida de todos os cidadãos, 

ou seja, o político de vocação é chamado para trabalhar em favor da reprodução e do 

aumento da vida de todos os cidadãos, caso contrário, emerge o lugar da patologia do 

sistema e da injustiça que terá de ser reparada. 

Em concordância com Dussel (2007, p. 118), que escreve acerca do político que deve 

ter a clareza estratégica na transformação. Neste nível, os projetos devem ser 

implementados administrativamente conjuntamente tendo em conta a transformação das 

instituições, assim a liderança política é serviço, é obediência, é coerência, é inteligência, 

é disciplina e é entrega. Desse modo, os gestores de políticas públicas escolhidos pelos 

governantes, tal qual os gestores de metas, precisam servir a população e podem se 

aproximar da atribuição com a sociedade digital. 

Um dos modos para tomar decisões estratégicas no exercício da função é monitorar 

e mensurar os dados e as informações produzidas pelo povo acerca das políticas públicas. 

Ainda que na obra de Dussel (2007) esteja escrito que a estratégia está em quarto lugar, 

o planejar deve vir em primeiro lugar, ou seja, no plano para a política governamental 

deve estar expresso o que se pretende. 

Estratégias e táticas são evidenciadas na literatura, mas o termo monitorar não tem 

conotação como no livro 1984 que é uma obra do pseudônimo de Eric Arthur Blair (1903 

– 1950), George Orwell (2009). A obra foi publicada em 1949 com a vigilância do 

governo onipresente e a manipulação de pessoas com a forte presença do grande irmão 

para que todos façam o que o governo quer. Um perigo, pois, nesta pesquisa, em 

concordância com Dussel (2007, p. 121) a democracia não é um slogan, deve ser um 

momento da subjetividade do político, uma instituição na qual se pratica em todos os 

níveis da organização dos movimentos populares.  
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Nesta investigação, uma das contribuições é mostrar um modo diferente de fazer 

políticas públicas na área educacional que desvele o que Dussel (2007, p. 28) escreveu 

que se descobrir um grau baixo de lembrança de suas tradições culturais, deverá 

impulsionar uma política educativa, artística, de investigações históricas para que a 

comunidade, o povo, recupere a consciência de sua identidade cultural. O autor chama 

de terceira determinação constitutiva do poder político que é composto por factibilidade 

estratégia com o sistema de legitimação que se desenvolve nas instituições em modos 

microssociais ou macropolíticos. 

Porém, é preciso que a população saiba, ler, escrever e contar e ser cidadão e 

cibercidadão. Segundo Lévy (2007b, p. 185): 

[...] graças às possibilidades de comunicação interativa e coletiva oferecidas 

no ciberespaço - , a expressão e a elaboração dos problemas da cidade pelos 

próprios cidadãos, a auto-organização das comunidades locais, a 

participação nas deliberações por parte dos grupos diretamente afetados pelas 

decisões, a transparência das políticas públicas e sua avaliação pelos 

cidadãos. 

Os governantes têm mais atividades para desenvolver e para contemplar o que a 

sociedade precisa, no entanto precisam atender às deliberações dos grupos formados pelos 

atores sociais. Na relação cidade, ciberespaço e governante, existe o entendimento de 

comunidades físicas, de comunidades virtuais, de espaços reais, de serviços ofertados 

para cibercidadãos, como, por exemplo, o e-gov e de assimilação de ciberespaço como 

um espaço possível, contudo é preciso desenvolver a exploração dos diferentes espaços 

de articulação entre o chamado real e os formatos virtuais de inteligência coletiva que são 

desenvolvidos pela cibersociedade. 

Em teoria, o poder do governante é da comunidade política, o povo. Desse modo, o 

que se apresenta nesta investigação é o poder em potentia pela comunidade política, 

assim, como os contextos virtuais. No exercício delegado de poder, Dussel (2007, p.33) 

escreve que o poder é tido só e sempre em potentia pela comunidade política, o povo, 

Torna-se real graças à institucionalização (potestas), mediando, está claro, a ação 

estratégia, assim a ação política estratégica de todo o dirigente que convoca ou deveria 

convocar os representantes para governar com a concordância da comunidade é 

estratégia, pois o que importa, nesta pesquisa, é o exercício normal delegado do poder 

em mãos dos representantes. Acrescenta-se na política estratégia dois elementos que não 
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são mencionados pelo autor, os monitoramentos e as mensurações que são potenciais 

para verificar a participação do povo nos espaços digitais e mídias sociais. 

Ainda que o termo monitoramento, muitas vezes, cause desconforto no leitor, a 

palavra pode ser trocada por análise nas mídias sociais e nas redes sociais e por coleta de 

dados digitais produzido nas mídias sociais e nas redes sociais. Silva (2010, p. 43) escreve 

as palavras coleta, armazenamento, classificação, categorização, adição de informação 

e análise de menções online públicas a determinado(s) termo(s) previamente definido(s) 

e seus emissores com objetivo de identificar e analisar reações, sentimentos e desejos 

relativos a produtos, entidades e campanhas. O autor também acrescenta o conhecimento 

de públicos pertinentes e realização de ações reativas e proativas para alcançar os 

objetivos da organização ou pessoas. 

Acrescenta-se que o monitoramento nem sempre é bem explorado pelos assessores 

dos governantes, visto que o modo de trabalhar de algumas pessoas ainda é pouco 

inovador e não prevê o contexto da política pública, a pesquisa, os dados qualitativos, as 

metodologias com procedimentos e estratégias que deem subsídio ao gestor de metas e à 

comunicação adequada. Muitas agências de comunicação usam o monitoramento e a 

mensuração para as campanhas dos governantes nas eleições para saber a opinião das 

pessoas, o engajamento e o fluxo informacional, entre outras funções que os softwares 

usados permitem, todavia, depois dos pleitos, os governantes nem sempre têm relatórios 

da opinião das pessoas acerca das políticas públicas implementadas, do engajamento e do 

fluxo informacional. 

Silva (2013a) insere, em um sítio de compartilhamento de apresentações, 

procedimentos e estratégias para métricas e para monitoramento em mídias sociais para 

mostrar as possibilidades de trabalhos com alguns softwares. Com a informação acerca 

das métricas, é possível perceber as possibilidades de ações governamentais no e-gov ou 

no s-gov com o s como social, entretanto é sabido que, em alguns casos, a pessoa que 

monitora os espaços virtuais usa a própria percepção e o senso comum aliados a buscas 

esporádicas por resultados nos dados digitais. O profissionalismo e o comprometimento 

de Estado são necessários para que o trabalho de monitoramento e mensuração subsidie 

decisões no âmbito de política de Estado. 
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Silva (2013b) que escreve a respeito dos procedimentos e das estratégias do trabalho, 

insere uma apresentação na qual mostra o perfil dos profissionais que monitoram e 

mensuram as mídias sociais e os espaços virtuais em uma pesquisa feita no ano de 2013 

e publicada em 2014. Na tela oito do slide, são apresentados os cargos apurados e Silva 

(2013b) escreve que o perfil dos respondentes foi predominantemente composto por 

analistas de mídias sociais, analista de marketing e analistas de monitoramento e 

acrescenta que, em comparação com o ano de 2012, é encontrado maior porcentagem de 

analistas de monitoramento, isto é, o profissional que poderá ajudar os governantes na 

gestão de metas já existe no mercado. 

Entende-se que entre a escrita de Dussel (2007), as possibilidades de monitoramento 

e mensuração de mídias sociais (Silva, 2013a) e a pesquisa de mercado (Silva, 2013b) 

para mostrar os profissionais para monitoramento de mídias sociais, existem lacunas nos 

currículos dos cursos de políticas públicas que não juntam os elementos poder e espaços 

virtuais. Percebe-se o gap na formação de profissionais gestores governamentais e mídias 

sociais. Não basta juntar a mídia social na política pública se não souber a potencialidade 

e os resultados que se quer obter. 

Na política pública de educação de Estado que atende a população não basta usar as 

mídias sociais e os espaços digitais para postar por postar, é necessário registrar o que a 

sociedade precisa saber acerca do que ocorre nos órgãos centrais que transformam a vida 

de todos. Concomitante, as postagens, o monitoramento dos posts precisa ocorrer não 

como um solucionador de problemas revolucionário da comunicação entre os governantes 

e a população, mas como um modo para a evolução do ecossistema da comunicação que 

valoriza o poder obediencial. Ainda que seja, uma esperança o que Dussel (2007, p.39) 

escreve para o governante que deverá trabalhar sempre em favor da comunidade, 

escutando suas exigências e reclamações, é um desejo de cada cidadão para a governança 

de projetos e programas que o gestor de políticas públicas decide implementar. 

Nas políticas públicas estão os programas, os projetos, as ações e as atividades 

desenvolvidas pelo Estado por meio de governantes que escolhem gestores das políticas 

para assegurar direitos aos cidadãos previstos em constituição ou solicitados por atores 

sociais aos poderes públicos. Em senso comum, o governante precisa saber o que a 

sociedade concorda ou discorda do poder que é dado a ele ou a ela e concretizado em 

políticas públicas. 
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Na área educacional, o espaço virtual, as redes sociais e os ambientes virtuais de 

aprendizagem estão presentes nas pesquisas como locus de ensinar, de aprender, de 

divulgar e de interagir. Hardagh (2009) trouxe as características e o potencial como 

espaço de aprendizagem das redes sociais na web chamada 2.0 e denomina como escola 

expandida o espaço extraclasse. Para a época, uma inovação. A saída do espaço físico da 

sala de aula e dos cursos na modalidade a distância para o estar junto virtual (Valente, 

2002) em redes de relacionamentos. Ainda que a tese de Hardagh (2009) e o conceito de 

Valente (2002) não tratem de políticas públicas, sinaliza que os livros, o espaço físico real 

e o estar junto presencial não podem ser desprezados quando os olhares se voltam para o 

espaço virtual das redes sociais criadas por pessoas da área da educação ou de assessorias 

de imprensa. 

Com essa e com outras pesquisas, é evidenciado que o espaço virtual é habitado por 

alunos e por professores em atividades educacionais e por assessorias de imprensa que 

produzem conteúdos para governantes, logo, é possível inferir que quem educa e ensina 

faz a ação para o desenvolvimento humano. Se for considerada a obra de Arendt (2005, 

p. 35) tem-se que quando o homem moderno começou a despertar para o fato de ter 

chegado a viver em um mundo no qual sua mentalidade e sua tradição de pensamento 

não eram sequer capazes de formular questões adequadas e significativas, e, menos 

ainda, dar respostas às suas perplexidades. 

Na vida como cidadãos, as pessoas transformam e modificam o mundo no qual vivem 

segundo as teorias que aprendem por meio de ações políticas, ou seja, são sujeitos no 

mundo real e nos espaços virtuais com as mudanças de comportamento durante o tempo 

em que são alunos e professores ou que aprendem ou ensinam. Enfatiza-se que é sabido 

que as redes de relacionamentos não foram criadas para a área educacional, entretanto 

tais espaços são usados por quem ensina ou pelos aprendizes, assim como habitam esses 

espaços assessorias de imprensa e agências de marketing. Logo, podem ser considerados 

espaços de políticas, além de outras denominações. 

Além de espaços de políticas, os espaços virtuais são considerados colaborativos em 

uma concepção da web chamada de 2.0 e não foram criados para serem utilizados para 

que exista o ensinar e o aprender ou mesmo a atividade gestora.  
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Os usuários participam do processo de construção com sugestões e dúvidas para 

aperfeiçoar os aplicativos e usufruem das melhorias escritas pelos desenvolvedores. A 

interface e os conteúdos dos espaços permitem que o usuário participe da organização das 

informações, inclusive com o registro de palavras que remetem aos assuntos. As opiniões 

são consumidas e incorporadas nos formatos de interfaces de fórum, de blogs, de 

fotoblogs, de espaços de escrita colaborativa, entre outras conexões. São experiências 

pessoais ou opiniões em relação aos produtos, serviços ou notícias. Demonstra um 

amadurecimento no uso do potencial colaborativo da internet.  

O espaço virtual é real para a sociedade conectada, assim é possível pensar em 

interface didática, com os recursos da web chamada 2.0 que estimulam a arquitetura da 

participação em ambientes de facilidades de publicação e espaço para debates com 

recursos para a gestão coletiva de trabalho em níveis de acesso e em ambientes ou 

plataformas de participação não contabilizada em políticas públicas. Após ter acesso, a 

sociedade globalizada em situação de rede produz e compartilha conhecimento nas mídias 

sociais e nas redes sociais online. 

Os meios digitais, segundo Primo (2007, p. 9), abrem novas formas de comunicação 

e demandam a reconfiguração dos meios tradicionais ao mesmo tempo que amplificam 

potenciais pouco explorados. São processos emergentes que se mantém por meio das 

interações entre os participantes e evitam a visão polarizada da comunicação centrada em 

uma só pessoa. Considera-se, no processo de interação ou de comunicação, segundo o 

autor, a participação das pessoas com os recursos computacionais e midiáticos, ou seja, o 

foco está na interação mediada por computador, analisada sob uma abordagem 

sistêmico-relacional, que permite a descrição dos modelos de interação mútua e reativa 

e da problemática entre conflito e cooperação nessas interações, segundo Zalamena, 

Barrichello e Primo (2008, p. 1). 

Soma-se a essas visões a informação de que o governo federal publicou planos com 

objetivos, metas e indicadores para a ampliação das interfaces para a disseminação do uso 

de serviços de e-gov no Brasil. Essas ações são chamadas de estratégias de governança 

digital e visam a promoção dos serviços públicos via plataformas digitais e considera a 

massificação dos smartphones e dos dispositivos móveis para acesso à rede mundial de 

computadores. 
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A política pública está nas plataformas digitais e na área educacional com ausência 

total de neutralidade e com as intencionalidades de governantes, de professores, de 

gestores, de alunos e de comunidades de entorno, além de partidos políticos, de sindicatos, 

de entidades que representam as classes profissionais e de formadores de opiniões. E o 

governo, em pleno desafio para elaborar espaços online para reduzir a ida dos cidadãos 

nas repartições públicas, ou seja, criar e manter serviços públicos digitais. 

Outra questão nesta introdução: Quando se pensa na área da educação e das políticas 

públicas, como pode ser a elaboração de canais de prestação de serviços totalmente 

digitais? Têm de fomentar a disponibilização e uso de dados abertos, têm de ampliar o 

uso de recursos computacionais para a promoção da transparência e para a publicidade 

das aplicações dos recursos públicos e precisam garantir a segurança da informação do 

Estado e o sigilo dos dados do cidadão. 

Os desafios dos governantes e da população em relação às políticas públicas na área 

educacional estão em expandir e inovar os serviços digitais. Nos Estados e municípios 

que não oferecem tais prestações, é necessário elaborar canais online para viabilizar a 

governança e gestão mediadas com os recursos computacionais, um movimento bem 

próximo do estar junto virtual (Valente, 2002) que tem o acompanhamento e o 

assessoramento ao processo de construção do conhecimento mediada pela tecnologia. No 

modelo e-gov, o estar junto virtual proposto pelo autor teria algumas modificações, posto 

que não se tem o aluno e o professor para a construção do conhecimento. Estão presentes 

no processo o cibercidadão e o governo na figura de um servidor ou de um terceirizado 

pelo governante. O primeiro demanda e o segundo acompanha e assessora no processo 

gestão do serviço público mediado por software e hardware. 

Tal movimento de estar junto virtual diferente do conceito original de Valente (2002, 

2005) tem a participação da ciberpopulação e permite a participação no poder tanto dos 

que procuram o governante quanto o governante na figura de servidores ou terceirizados 

em relação análoga ao que Dussel (2007, p. 75) escreve acerca dos princípios políticos 

que constituem, fortalecem e regeneram por dentro, obrigando os agentes a afirmar a 

vontade de vida, no consenso factível de toda a comunidade, em suas ações em vista da 

hegemonia (como poder obediencial) e respirando o cumprimento das tarefas de cada 

esfera institucional. 
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O contexto de escrita do autor é na ética e normatividade política que corresponde 

acerca da obediência, pois a política deveria ser serviço, coerência, inteligência, disciplina 

e entrega. No e-gov, os gestores de metas escolhidos pelos governantes precisam 

compartilhar e integrar dados, processos, sistemas, serviços e infraestruturas. Em todas 

as áreas públicas é necessário fazer tais movimentos. No contexto educacional, foco de 

investigação desta pesquisa, acrescenta-se que os técnicos administrativos ou 

pedagógicos devem escrever projetos com significação para a participação social. 

Enfatiza-se que um dos documentos que precisa ser escrito nas ações governamentais tem 

o nome de projeto básico. 

A definição de projeto básico no artigo sexto da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública, é o 

conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado, para 

caracterizar a obra ou o serviço, ou complexo de obras ou serviços objetos da licitação, 

elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares (Brasil, 1993). 

Entre público e parceiro devem assegurar no plano de trabalho a viabilidade técnica e o 

adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilitar a 

avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e prazos de execução. 

Dada a complexidade dos entendimentos e dos interesses, é necessário habilitar a 

sociedade para ser ativa nos acompanhamentos dos projetos e dos programas, assim como 

das ações governamentais. Ainda que a população não tenha conhecimento dos elementos 

que envolvem o e-gov, a política pública e a participação, cabe ao Estado, por meio de 

técnicos administrativos ou pedagógicos, escrever planos que evidenciem o 

desenvolvimento das soluções de modo a expressar a visão global da plataforma ou do 

ambiente digital que será adquirido para as ações de e-gov na área educacional. É 

importante constar identificado todos os elementos do objeto com clareza. 

Considera-se importante evidenciar que as legislações e os documentos necessários 

para celebração de convênios, bem como parcerias entre público e privado, pois em 

concordância com Dussel (2007, p. 59) se o privado e o público são graus de 

intersubjetividade, o social, o civil e o político são graus de institucionalidade de ações 

ou sistemas do campo político, visto que o social, o civil e o público são partes do 

ecossistema econômico e cultural. As informações para o leitor são essenciais para o 

entendimento do locus político vigente.  
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Vigências jurídicas precisam reforçar que as soluções técnicas devem minimizar a 

necessidade de reformulação ou de inclusão de adendos durante as fases de elaboração 

do projeto executivo. Técnicos e parceiros precisam identificar os tipos de serviços a 

executar e quais são os materiais e equipamentos que devem ser usados nas soluções, 

assim como as especificações que assegurem os resultados. As informações têm de 

possibilitar os estudos e as deduções das metodologias e das condições da execução. 

Como o ente público pode passar por inspeções do Tribunal de Contas, é obrigatório ter 

a programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização, o orçamento 

evidenciando a economicidade do custo global e os fundamentos dos serviços. 

A Lei Federal nº 12.462, de 04 de agosto de 2011 (Brasil, 2011), também define no 

inciso IV o projeto básico e no parágrafo único registra o que precisa estar expresso no 

documento, no entanto o gestor do projeto pode usar o conceito previsto na Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 2093, dada caracterização. A atenção às normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – tem de estar expressa no plano de trabalho, tais 

quais os impactos ambientais e a acessibilidade. 

Em senso comum, é possível afirmar que são poucos os que têm noção de como são 

feitos os processos que originam as políticas públicas e os governantes ainda precisam 

ampliar e incentivar a participação social quando criam ou melhoram os serviços 

públicos. Neste trabalho, é expresso parte do aprimoramento da interação direta entre o 

governo e a cibersociedade. 

Como questão-problema desta investigação, a interrogação é: 

✓ Como usar os softwares que monitoram, que analisam e que mensuram as mídias 

sociais e as redes sociais em cenários prospectivos de futuro para ter dados e 

subsídios para a adequação de políticas públicas na área de educação? 

Objetivos geral e específicos 

O objetivo da tese é estudar softwares que monitoram, que analisam e que mensuram 

as mídias sociais e as redes sociais para criar cenários prospectivos de futuro como 

subsídios para a implementação de políticas públicas na área educacional. 

Os objetivos específicos são: 
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a) Estudar os softwares usados por profissionais de comunicação e marketing 

digital para monitorar, analisar e mensurar as mídias sociais e as redes sociais; 

b) Entender as lógicas de operacionalização de softwares que monitoram, 

analisam e mensuram os sentimentos e as impressões de pessoas em espaços 

digitais, assim como softwares que medem presenças online, engajamento, 

amplificação e tráfego de informações; 

c) Verificar se os relatórios dos softwares são suficientes para uso em 

cenários prospectivos de futuro para a adequação de políticas públicas na área 

da educação em situações delimitadas; 

d) Evidenciar os estudos de alguns autores que trabalham ou trabalharam 

com cenários prospectivos de futuro; 

e) Escrever situações e recortes de estudos nas áreas de marketing e de 

comunicação social com softwares para mostrar a possibilidade de uso em 

cenários prospectivos de futuro. 

Organização da tese 

 Além da Introdução esta tese está organizada em quatro capítulos, e as 

Considerações finais 

No Capítulo I, estão os aprofundamentos nos elementos das mídias sociais e das redes 

sociais, no uso do monitoramento, da análise e de mensuração em agências de marketing 

e comunicação digital, nas métricas nas mídias e redes sociais, nas políticas públicas na 

área da educação, no poder do governante e no conceito de stakeholder em gestão pública 

educacional.  

No Capítulo II, está a metodologia que trata do caminho para a realização da 

investigação e dos procedimentos adotados na tese com um roteiro detalhado das etapas 

e do percurso. Estão explicitados os autores e as teorias que embasam a pesquisa 

acadêmica. 

No Capítulo III, estão as identificações dos softwares usados, assim como as 

possibilidades de uso na área de políticas públicas educacionais e o entendimento das 
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lógicas de operacionalização dos softwares que monitoram, analisam e mensuram os 

sentimentos e as impressões de pessoas nas mídias e nas redes sociais, assim como 

softwares que medem presenças online, engajamento, amplificação e tráfego de 

informações. Estão os modos de uso dos softwares e alguns relatórios. 

No Capítulo IV, são evidenciados cinco modos de uso de cenários prospectivos de 

futuro, os autores e as teorias, assim como as simulações e os recortes de estudo nas áreas 

de marketing e de comunicação digital com os softwares que monitoram, analisam e 

mensuram os sentimentos e as impressões de pessoas nas mídias e nas redes sociais. Estão 

registradas as possibilidades de uso de cenários prospectivos de futuro com os dados dos 

softwares. 

Nas Considerações Finais, está a síntese dos elementos do texto com as ideias que 

emergiram da investigação e as respostas das questões apresentadas na introdução desta 

tese. Tem o esclarecimento acerca dos objetivos geral e específico, bem como a respeito 

da metodologia. Estão considerações acerca das referências e da posição da pesquisadora 

em relação ao tema. Existem algumas recomendações e sugestões quanto ao problema 

estudado. 
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Capítulo I 

Mídias Sociais, Redes Sociais, Métricas e Políticas 

Públicas na Área Educacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O desenvolvimento desse novo horizonte de 

leitura, que o mundo cibernético promete e a 

proliferação dos dispositivos móveis corrobora, 

impõe que se pense em que queremos dos textos, 

da memória e das próprias tecnologias de 

conhecimento (Beiguelman, 2003, p. 17). 
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Capítulo I – Mídias sociais, redes sociais, métricas e políticas 
públicas na área educacional 

A proliferação dos dispositivos móveis escrito por Beiguelman (2003) é uma 

realidade atual e as características dos smartphones potencializa a convergência de 

formatos de registros em um mesmo post. Assim, os textos, a memória, os hardwares 

móveis e os softwares são repensados e estudados na academia, nas agências, nos espaços 

de trabalho para governantes e por pessoas interessadas no tema, entretanto ainda existem 

pessoas que fazem uso de muitos formatos de registros e ainda mantêm a continuidade 

do tempo [...] relações de similaridade que constituíram as práticas simbólicas da 

modernidade, elaboradas no século 19 (Foucault, 1992, apud Beiguelman, 2003, p.11) 

como se os formatos e os espaços pudessem ser descartados na necessidade de 

compreender as transformações nas experiências de leitura. 

Neste capítulo, será tratado do monitoramento, da análise e da mensuração em redes 

sociais e mídias sociais, assim como os elementos que são partes dos usos e dos softwares. 

O foco está nas políticas públicas na área da educação, no poder do governante e na 

palavra stakeholder na gestão pública educacional. 

1.1 EMERGÊNCIA DAS REDES E OS IMPACTOS SOCIAIS 

A presença das redes sociais na sociedade é real e cria vínculos, conceitos de 

relacionamentos e liberdade de interação. A cibersociedade habita esses espaços e 

reproduz as notícias e o senso comum com intencionalidades. A liberdade possibilita 

acreditar que a escrita pode ser feita a todo tempo sem a reflexão necessária para saber o 

que está disseminando e a quem está atingindo, inclusive a ordem moral, social, política, 

econômica e jurídica. Pessoas e classes profissionais usam as redes sociais para 

manifestações e mobilizações.  

Com o advento das redes sociais e dos espaços online para interação, os governantes, 

por meio das assessorias de imprensa e dos técnicos administrativos e pedagógicos, 

oferecem soluções para aproximar os governos da sociedade. Na década de 90, as redes 

sociais não tinham esse nome, entretanto estava presente, nessa época, o mote dos seis 

graus que separam a pessoa de um famoso ou conhecido. É a teoria chamada Six Degrees 

of Separation ou sexto grau de separação (Guare, 1994). O nome é referência a uma série 
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de televisão norte americana que estreou em 2006, a premissa é baseada na teoria dos seis 

graus de separação. 

Kleinfeld (2002) escreve acerca do estudo de Milgram (1967) que em uma tradução 

pode ser lido como o experimento do pequeno mundo de Milgram levou essa ideia a um 

passo adiante: seus assuntos poderiam chegar a qualquer pessoa no país, talvez qualquer 

um no planeta, por meio de um elo de relacionamento de em média apenas algumas 

pessoas. Nas décadas que se passaram, as descobertas de Milgram (1967) escaparam de 

suas amarras científicas e navegaram no mundo da imaginação. Os "seis graus de 

separação" entre duas pessoas foram adotados pela intelectualidade e apareceu na mídia, 

nos filmes e nos sites da web. Mas a conclusão surpreendente de Milgram (1967) tem 

evidências escassas. A ideia de seis graus de separação pode, na verdade, ser clara – o 

equivalente acadêmico de um mito urbano. No texto de Kleinfeld (2002) tem-se: 

[…] anyone in the country, maybe anyone on the planet, through a chain 

averaging just a few people. In the intervening decades, Milgram's findings 
have slipped away from their scientific moorings and sailed into the world of 
imagination. The "six degrees of separation" between any two people has been 
adopted by the intelligentsia, and it has turned up in the media, movies and on 
Web sites. But Milgram's startling conclusion has scanty evidence. The idea of 
six degrees of separation may, in fact, be plain wrong—the academic 
equivalent of an urban myth Kleinfeld (2002, p. 1). 

Mais que focar nos números entre os usuários, é necessário definir redes sociais na 

atualidade. Barcelos, Passerino e Behar (2010) usam outros autores para o conceito, mas 

usam dois elementos bases para a definição:  

Uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: atores, ou 
seja, nós (pessoas, instituições ou grupos) e suas conexões (interações ou laços 
sociais) (Wasserman e Faust, 1994; Wellman, 1997). Capra (2008) 
complementa afirmando que redes sociais são redes de comunicação que 
envolvem linguagem simbólica, restrições culturais, relação de poder etc. 
Além disso, o referido autor afirma que são estruturas dinâmicas, complexas e 
autogenerativas e o que geram é imaterial. Enfim, as redes sociais por meio das 
interações vêm modificando diversas áreas da atividade humana, a saber: 
comércio, indústria, economia, artes, cultura e educação (Barcelos; Passerino; 
Behar, 2010, p. 2-3). 

Em busca de conceitos de redes sociais, identifica-se com o conceito expresso no 

texto de Barcelos, de Passerino e Behar (2010), pois evidenciam as pessoas, as conexões 

e as interações e, no espaço social, tem comunicação, linguagem simbólica, cultura e 

poder. As autoras afirmam que as redes sociais estão modificando as diversas áreas da 

atividade humana. Acredita-se que as políticas públicas na área da educação são 
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transformadas por redes sociais e se melhor estudadas e analisadas podem ter material 

para rever as implementações de ações, de projetos e de programas governamentais. 

Nas redes sociais, estão a estrutura social composta por pessoas ou por organizações 

que estão ligadas por um ou vários tipos de relacionamentos quer seja de interesse, social 

ou histórico. As pessoas costumam partilhar valores, objetivos comuns, sentimentos e 

impressões com curtir, compartilhar e escrever em espaços virtuais. Identidade e poder 

são partes das redes sociais e das mídias sociais. A ligação fundamental é a identidade 

que, segundo Magalhães e Paiva (2009), é o alicerce para a legitimidade de poder. Está 

ligada ao pertencimento e a coesão de uma comunidade. 

Para provar que pensar a identidade como elemento de sociabilidade ou peça 
fomentadora de novas formas de organização social seria um equívoco sem 
reconhecer o papel da mídia nessas transformações, basta pensarmos os 
fenômenos vivenciados recentemente, sobretudo no que se refere aos riscos 
experimentados pelos indivíduos que fazem parte da dita Modernidade Tardia. 
(Magalhães; Paiva, 2009, p.5). 

Os autores, no texto, exploram a questão da identidade como elemento de 

sociabilidade no mundo contemporâneo e reconhecem o papel das mídias nas 

transformações, assim como escrevem que com o início do Estado moderno surge 

também a urgência de se criar uma ordem que deixou de ser reproduzida automaticamente 

pelas sociedades. A identidade, no contexto dos autores, é o alicerce para a legitimidade 

do poder. 

Nas redes de relacionamentos ou nas redes sociais, as pessoas também aprendem e 

são informados acercas das políticas governamentais. O ponto de convergência é o 

aprendizado social (Wenger,2004; Mengalli, 2012) que, além dos interesses e dos 

esforços em compreender as outras pessoas, tem o objetivo comum, e, em Wenger (2004), 

tem-se o aprendizado social e o modo de operacionalização, assim como a organização 

das atividades e a busca para alcançar os objetivos. 

Na atualidade, é sabido que as redes sociais têm ligações fortes e fracas, assim como 

furos ou gaps estruturais, também são universos delimitados com modelos que 

contemplam o crescimento e ajustam a aleatoriedade das conexões para que exista o 

controle das associações de pessoas para evitar a continuidade fora da rede. 

Na sociologia política, Charles Tilly (2005) publica trabalhos acerca de movimentos 

sociais que tratam da compreensão do processo de mobilização coletiva. No século XX, 
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o autor agrega as dimensões culturais à explicação dos assuntos políticos. Também 

escreve acerca da desigualdade, da violência coletiva e dos conflitos políticos. Os 

conflitos políticos foram enfatizados pelo autor que formulou a Teoria do Processo 

Político.  O autor acreditava que para a ação política coletiva acontecer, as pessoas 

deveriam criar ou se vincular a estruturas de mobilização existentes como as associações 

e as redes de relacionamentos para a organização ou para a movimentação. Tilly (2005, 

p. 55) explicita a identidade, as fronteiras e os laços sociais contra a intervenção do estado: 

Less obviously, democracy depend on a degree of articulation between public 
politics and networks of interpersonal commitment organized around trade, 
religious practice, kinship, and esoteric knowledge. In networks of these kinds, 
people carry on long-term, high-risk activities whose outcomes depend 
significantly on the performances of others; in that sense, they qualify as trust 
networks. Through most of human history, subjects of states insulated all such 
networks from political interference as best they could. Where subjects 
succeed in protecting their trust networks, they fight off state intervention, 
subvert state capacity, offer minimum consent to state demands, and withdraw 
effort from production of public goods under state auspices (Tilly, 2005, p. 55). 

Em uma tradução da citação, tem-se que: menos obviamente, a democracia depende 

de um grau de articulação entre as políticas públicas e as redes de interpessoal organizadas 

em torno do comércio, da prática religiosa, do parentesco e do conhecimento esotérico. 

Em redes desse tipo, as pessoas continuam a longo prazo, atividades de alto risco cujos 

resultados dependem significativamente dos desempenhos de outros. Nesse sentido, elas 

(as pessoas) se qualificam como redes de confiança. Pela história humana, os sujeitos dos 

estados isolaram todas essas redes da interferência política do melhor que puderam. Onde 

os indivíduos conseguem proteger suas redes de confiança, eles lutam contra a 

intervenção do estado, subvertem a capacidade do estado, oferecem o mínimo de 

consentimento para as demandas do estado e retiram o esforço da produção de bens 

públicos sob as condições favoráveis do estado. 

Ainda que Tilly (2005) não trate de redes sociais virtuais, ele trabalha com a 

existência de redes de confiança e da formação da identidade coletiva para as 

mobilizações sociais e instituições políticas. Wellman (2008, p. 2) afirma que seria um 

exercício útil rastrear o desenvolvimento dos pensamentos de Charles Tilly acerca dos 

movimentos sociais, da violência coletiva e das políticas contenciosas da década de 1960 

até agora. 

As redes sociais podem ser mencionadas como elemento de reprodução e, nos 

debates políticos, a presença é marcante. Logo, o virtual nas redes sociais tem muito do 
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real que ocorre na atualidade tal qual ocorria no século passado. Os estudos de redes 

sociais revelam a importância e a dimensão que estas interfaces alcançam na internet. 

Fato que parece ser incontestável, visto que as possibilidades estão nas áreas da 

comunicação e da educação. A rapidez de alcance tem sido o principal atributo para o uso 

para as práticas sociais contemporâneas. 

Dos estudos de Berners-Lee, criador da World Wide Web – www – até os dias atuais, 

as redes sociais e os dispositivos portáteis, como o celular, podem estar no futuro da web, 

ainda que Dias (2015, p. 40) tenha escrito que mais uma vez, Tim Berners-Lee 

desenvolveu um novo conceito: a “web of things”, uma proposta de web 4.0. A inovação 

das redes sociais e os usos em dispositivos móveis combina com as variáveis políticas, 

econômicas, sociais e culturais e a Internet das Coisas, chamada de web das coisas por 

Dias (2015), possibilita a conexão de objetos pelo referenciamento por URL – Uniform 

Resource Locator, um endereço virtual.  

A internet, a inovação das redes sociais e dos dispositivos móveis são tendências para 

o futuro que é iniciado no presente com os estudos e as pesquisas. Em entrevista, Ruediger 

(2017), diretor da FGV/DAPP, defende que a sociedade em rede consegue mudar a 

relação do cidadão com a política. O sociólogo afirma que não é mais possível que os 

políticos brasileiros esperem os ciclos eleitorais para saber o que o eleitorado quer acerca 

das políticas públicas. 

Redes sociais e política públicas do real para virtual são realidades, porém estudos 

da Fundação Getúlio Vargas ressaltam que os responsáveis pelos robôs podem ser atores 

independentes ou de grupos de interesse, ou seja, pode existir manipulação nos acessos e 

nas reproduções das informações nas redes sociais. Tanto os conteúdos governamentais 

podem ser amplamente divulgados como a desinformação pode ser reproduzida.  

Os bots ou robôs são usados para máquinas que recebem programação computacional 

para realizar tarefas específicas, isto é, uma programação virtual com um conjunto de 

instruções que podem apresentar produtos em redes sociais, enviar spam ou lixo 

eletrônico, prestar assistência a clientes via chat, organizar artigos ou reproduzir notícias. 

Os robôs sociais podem ser usados no contexto político e são criados para serem usados 

nas redes sociais com programas que contém linhas de código. 
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Como é possível perceber, muito será criado para as redes sociais que podem ser 

formatadas com outros contornos e configurações tal como tudo começou a ser mudado 

na revolução industrial. Lévy (2004, p. 4) escreve acerca do agenciamento sócio-técnico 

que pode ser o recente modo que propiciou uma revolução comparável como a introdução 

da escrita cultural ocidental: 

A filosofia política e a reflexão sobre o conhecimento cristalizaram-se em 
épocas nas quais as tecnologias de transformação e de comunicação estavam 
relativamente estáveis ou pareciam evoluir em uma direção previsível. Na 
escala de uma vida humana, os agenciamentos sociotécnicos constituíam um 
fundo sobre o qual se sucediam os acontecimentos políticos, militares ou 
científicos. Apesar de algumas estratégias poder cristalizar-se explicitamente 
em torno de uma inovação técnica [...] (Lévy, 2004, p. 4). 

O coletivo humano está em transformação e os fatores políticos alavancam as mídias 

e as redes sociais em termos de inovação. As atividades cognitivas modificam-se de modo 

exponencial e a participação dos cibercidadãos faz-se mister com o uso dos recursos 

computacionais em um formato de mídias sociais e de redes sociais, visto que o e-gov é 

o governo como plataforma e é uma realidade para o cidadão e o acesso é para a 

cibersociedade. O formato atual é em mídias sociais e redes sociais e, no futuro, pode ter 

outro modo de interação cibercidadão e governo na rede mundial de computadores. 

Muito existe para ser escrito em relação à expansão do uso da internet no Brasil e os 

esforços para a concretização do e-gov, como as medidas comandadas pelo poder público 

no setor das telecomunicações, as manifestações marcadas nas redes sociais e o marco 

civil são alguns dos olhares que podem ser pesquisados para mostrar para a sociedade as 

causas e as consequências dos usos e das apropriações. Há mais de vinte anos, existe a 

intervenção estatal no setor das telecomunicações nacionais e a iniciativas de e-gov nas 

quais as pessoas deixam as impressões e os sentimentos em relação às marcas, aos 

atendimentos, aos governos e à vida. De um lado, a finalidade estratégico-militar com 

menção à segurança, e, de outro lado, a ordem econômica impera com inovações dos 

recursos computacionais incorporadas às redes de oportunidades para o desenvolvimento 

da criação de estrutura nacional de pesquisa e desenvolvimento. No futuro, existirão 

outros modos de aproximação com o cibercidadão. 

A tendência atual, no governo como plataforma, é a migração das instituições para 

um modelo mais dinâmico e com a geração da estratégia coletiva, como Lévy (2007b, p. 

27) escreve que o crescimento do ciberespaço não determina automaticamente o 
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desenvolvimento da inteligência coletiva, apenas fornece a esta inteligência um ambiente 

propício. Com o conjunto das aptidões cognitivas, parte coletiva e parte individual, 

emerge o uso das mídias sociais, visto que as pessoas pensam e agem na corrente de 

multidiálogos reais ou imaginados. 

As redes sociais procuram definir o que acontece na rede mundial de computadores 

em interfaces colaborativas, tudo que está em movimento pode ser represado em 

softwares para análise de redes sociais e mídias sociais. Os aplicativos computacionais 

são concretização de formatos para receber, produzir, armazenar e divulgar informações 

para pessoas com interesses em saber como estão implementadas as políticas públicas. O 

gestor de metas governamentais tem como ter acesso ao movimento das mídias sociais e 

das redes sociais, todavia precisa de pessoas com notório saber para operacionalizar 

interfaces com as finalidades de captar dados de espaços virtuais. 

Tais dados são emergentes da micro sociedade conectada e que escreve ou 

compartilha em espaço virtual, ou seja, é o recorte das pessoas que usam as tecnologias 

de transformação e de comunicação, que segundo Lévy (2004): 

A filosofia política não pode mais ignorar a ciência e a técnica, Não somente a 
técnica é uma questão política, mas é ainda, e como um todo, uma micropolítica 

em atos, como veremos em detalhes no caso das interfaces informáticas. A 
questão da técnica ocupa uma posição central. Se por um lado conduz a uma 
revisão da filosofia política, por outro incita também a revisitar a filosofia do 
conhecimento. Vivemos hoje uma redistribuição da configuração do saber que 
se havia estabilizado no século XVII com a generalização da impressão. Ao 
desfazer e refazer as ecologias cognitivas, as tecnologias intelectuais contribuem 
para fazer derivar as fundações culturais que comandam nossa apreensão do real. 
(Lévy, 2004, p. 6). 

Não é decidida por nenhuma multinacional ou nenhum governo, é uma 

regulamentação capaz de acompanhar a rápida extensão de um mercado da comunicação. 

As pessoas habitam espaços virtualizados que não são neutros e representam papéis 

sociais. As bases do funcionamento social e cultural, assim como as atividades cognitivas 

modificam com uma velocidade que todos podem perceber e nos acontecimentos 

políticos, militares e científicos, existe a ação dos cibercidadão nos espaços acessados 

pelas tecnologias de transformação e de comunicação. 

As pessoas que habitam as redes sociais e as mídias sociais representam e a 

representação, muitas vezes, é substituída pela virtualização interativa de um modelo 

digital ou até a coletividade do trabalho. Segundo Lévy (2007b): 
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[...] o ciberespaço suporta tecnologias intelectuais que amplificam, 
exteriorizam e modificam numerosas funções cognitivas humanas: memória 
(bancos de dados, hiperdocumentos, arquivos digitais de todos os tipos), 
imaginação (simulações), percepção (sensores digitais, telepresença, 
realidades virtuais), raciocínios (inteligência artificial, modelização de 
fenômenos complexos). o digital encontra-se ainda no início de sua trajetória 
(Levy, 2007b, p.156).  

O autor enfatiza que o potencial de inteligência coletiva dos grupos humanos 

aumenta. Na época, é escrito que o digital ainda está no início da trajetória. Tempos 

depois, ainda existe tal certeza. Neste trabalho, é escrito acerca de redes sociais e mídias 

digitais, mas se tem a certeza de que com a interconexão mundial de computadores que é 

a extensão do ciberespaço continua em transformação em ritmo acelerado e que os 

padrões de comunicação multimodal estão em transformações e estão previstas 

modificações táteis, auditivas, com visualização tridimensional interativa, com realidade 

virtual e com inteligência artificial. Segundo Lévy (2007a, p. 22) as novas interfaces com 

o universo dos dados digitais são cada vez mais comuns. 

Concorda-se com o autor e acrescenta-se que a construção de um universo de dados 

que está presente na interconexão mundial de computadores que é a extensão do 

ciberespaço cresce em ritmo acelerado. Todos os dias, muitas pessoas são incluídas por 

meio de conhecimentos, pela disponibilidade de wi-fi ou pela compra de dispositivos 

móveis ou fixos.  

Na Figura 9, é mostrada parte de um estudo que evidencia a divisão por região quanto 

ao uso das mídias sociais por dispositivos móveis. 

 

Figura 9: Mobile Social Media Penetration by Region 
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O uso de dispositivos tem crescido e, na América Latina, a maioria dos usuários de 

mídias sociais tem acessado por dispositivos móveis. No estudo feito considerou-se 

tablets e celulares como acessos por meios móveis e a pesquisa das instituições 

considerou o Facebook, logo, faz-se a inferência que o estudo usou redes sociais no que 

foi chamado Mobile Social Media Penetration by Region. 

Esse movimento social e cultural no ciberespaço aumenta a comunicação midiática, 

interativa, comunitária, transversal e rizomática e Lévy (2007b) acrescenta: 

Nem a interconexão generalizada, nem o apetite das comunidades virtuais, 
nem tampouco a exaltação da inteligência coletiva constituem os elementos de 
um programa político ou cultural no sentido clássico do termo. [...] movidos 
por dois "valores" essenciais: a autonomia e a abertura para a alteridade (Lévy, 
2007b, p. 132). 

O autor afirma que as comunidades virtuais parecem ser, entre outros meios, um 

excelente modo de socialização. Acrescenta-se que na autonomia existe a 

responsabilidade e na alteridade está a diferença e ambas estão nas socializações com 

intencionalidades conhecidas ou não e permite a reciprocidade e a comunicação efetiva 

com o uso crescente dos recursos computacionais digitais e das redes de comunicação 

interativa que amplifica a transformação do saber e as possibilidades de e-gov. 

Na comunicação existente, o mundo virtual, em uma personificação ou prosopopeia, 

consegue buscar a convergência e a organização das informações para que não seja apenas 

um depósito de mensagens, um contexto dinâmico ou uma memória coletiva alimentada 

por pessoas, além da forma de sociabilidade que compõe a rede social. É sabido que ainda 

existe dificuldade na análise de sentimentos, posto que é relativo à linguagem e à 

subjetividade dos escritos nas redes sociais. Desse modo, acredita-se que não é possível 

determinar um método adequado para todos os tipos de análise de sentimentos e de 

impressões nas redes sociais e mídias sociais. 

O e-gov modifica o modo como se pensa e se age em relação às políticas públicas na 

área da educação, aliás, em todas as áreas do governo, e a análise e a mensuração de dados 

e de informações que estão nas redes sociais são subsídios para as decisões dos 

governantes e dos técnicos administrativos, políticos ou pedagógicos, pois é sabido que 

quanto menos as pessoas compreendem o passado e o presente tanto mais inseguras 

estarão no juízo do futuro.  
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A aproximação do cidadão com os serviços do governo como plataforma, os projetos 

educacionais precisam ser elaborados de modo diferente e as legislações podem ter a 

participação do povo ou do que foi chamado cidadão global e planetário ou cidadão 

conectado. É na participação que os softwares que analisam e que mensuram os registros 

digitais evidenciam o que ocorre nas infovias virtuais. 

Contextualizadas as informações podem ser usadas para entender os problemas que 

os cidadãos podem ter ou as impressões acerca de determinado assunto. O uso de 

softwares que monitoram e mensuram as redes sociais e as mídias sociais evidenciam o 

que ocorre nos espaços digitais. Antunes et al. (2011) (apud Klein; Guidi Neto; Tezza, 

2017) mostram que um dos pontos fortes do monitoramento é fornecer uma grande 

quantidade de informação, oriunda de um diversificado número de fontes. O 

monitoramento trabalha como um radar, orientado para detectar e interpretar os sinais 

do ambiente. 

Logo, o monitorar não apresenta conotação negativa nesse contexto. Para os 

profissionais de políticas governamentais na área educacional é importante receber o 

retorno do cibercidadão e monitorar as respostas das pessoas que estão online é como 

identificar as percepções do que emerge na vida real com a finalidade de verificar a 

efetividade das estratégias de comunicação, posto que certamente terão de adaptar 

algumas das campanhas educativas, bem como o modo que o governante atua em cada 

campo político. 

Na área educacional, assim como em todos os campos políticos, o potencial da 

análise de dados e o big data está no início e tende a ser uma realidade na medida em que 

assessoria de imprensa e agências de marketing estejam presentes nas áreas de políticas 

públicas. Do mesmo modo que os mecanismos de buscas foram maneiras para organizar 

o caos na rede mundial de computadores, os softwares que monitoram e mensuram os 

espaços virtuais conseguem armazenar dados e informações para que pessoas possam 

analisar comportamentos de busca e padrões de navegação na internet, incluindo a 

forma como as pessoas se comunicam e compartilham (KLEIN; GUIDI NETO; TEZZA, 

2017, p. 211). 

Os relatórios são potenciais para as tomadas de decisões estratégicas, visto que têm 

evidenciados os comportamentos, as comunicações e os compartilhamentos. Por big data 
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compreende-se a velocidade e o volume da produção dos dados que podem ser recortados 

em documentos parametrizados. Tem também a variedade com veracidade e com valor. 

São cinco palavras que iniciam com a letra v, velocidade, volume, variedade, veracidade 

e valor que demonstram o quão grande são os conjuntos de dados, assim como a 

complexidade deles. 

Sabe-se que softwares e hardwares precisam ser criados, ainda que muitas soluções 

estejam disponíveis no mercado. O volume dos dados armazenados tem aumentado muito 

desde o final do século passado e a tendência é crescer muito mais. Além de muitos 

motivos para o fenômeno, têm-se as redes sociais, o e-commerce ou comércio eletrônico, 

os dispositivos sensoriais como câmeras de monitoramento, os medidores de velocidade 

e o uso de aparelhos móveis com aplicativos de redes sociais e compartilhamentos que 

aumentam o volume dos dados.. 

O Big data é realidade e possibilita conseguir os dados no mesmo tempo em que eles 

se originam. As corporações usam os dados para análises específicas, para estratégias de 

negócios e para melhorar os produtos, além de outros trabalhos. Na área educacional, 

existe a proposta de subsidiar com números consistentes as tomadas de decisões gestoras 

e docentes. Por exemplo, se os professores tiverem retorno diário acerca dos conteúdos 

ministrados com questões que evidenciam as competências e as habilidades, podem 

iniciar as próximas aulas com o retorno acerca das perguntas respondidas. Com essa 

mesma lógica, o gestor consegue ter os números de todas as salas de aula. 

Na gestão pública, é possível mensurar as reproduções em modos de 

compartilhamento e de mensagens a favor ou contra o conteúdo produzido. Sabe-se que 

governantes usam as mídias sociais e as redes sociais para expressar ideias e condução de 

políticas públicas, mantém assessores para monitorar os dados produzidos com as 

publicações e conseguem conduzir estrategicamente o pensar e o agir das pessoas. Os 

softwares que monitoram e mensuram as impressões e os sentimentos em espaços virtuais 

conseguem represar os dados e as informações, entretanto big data, nesse contexto, não 

é somente os grandes conjuntos de dados que modificam as políticas públicas. 

Quando os dados são usados para a melhoria dos serviços na área educacional são 

modos operacionais e táticos que podem conduzir para a estratégia da política pública 

com a mudança no pensamento em rede, trabalha-se com um sistema de conhecimento 
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explicável que tende a modificar os objetos do conhecimento implícito com as interações 

humanas. Assim, evidenciou-se o que anunciou nas páginas iniciais deste capítulo, os 

elementos das mídias sociais e das redes sociais que têm características jurídicas, 

políticas, econômicas, históricas, culturais e filosóficas. 

No contexto das políticas públicas na área da educação com as análises de redes 

sociais e de mídias sociais, concorda-se com Heidegger (2012, p. 12) quando o tema é 

técnica: 

Tudo depende de se manipular a técnica, enquanto meio e instrumento, da 
maneira devida. Pretende-se, como se costuma dizer, "manusear com espírito 
a técnica". Pretende-se dominar a técnica. Este querer dominar torna-se tanto 
mais urgente quanto mais a técnica ameaça escapar ao controle do homem 
(Heidegger, 2012, p. 12). 

A técnica pode ser entendida como fim com que se determina o tipo de meio que é 

utilizado, pois, na medida em que se quer usar uma técnica para um determinado fim, 

aplicam-se os meios como instrumentos que evidenciam as causas. O autor traz a visão 

filosófica e fenomenológica para explicar a técnica e afirma que o homem está superando 

as longitudes mais afastadas no menor tempo e no espaço (Heidegger, 2012, p. 143), pois 

o ser humano deixa maiores distâncias e coloca a menor distância na própria vida. 

Acredita-se que é possível controlar o mundo real e o mundo virtual com os 

dispositivos móveis e fixos, porém não se controla a própria obsessão referente ao 

controle. Desse modo, as técnicas usadas precisam ser situadas no meio social e como 

modo para saber mais. Caso contrário, a técnica pode ser tão falha que pode não operar 

corretamente ou ser tão catastrófica que comprometa o resultado. O conhecimento que é 

desvelado precisa estar na elaboração da essência do saber com dados. 

1.2 POLÍTICA PÚBLICA NAS REDES SOCIAIS 

As políticas públicas nas vias da web 3.0 precisam descrever dados de pessoas, locais 

e contextos educacionais em relação às realidades conectadas de um estar com o outro. 

Não é possível somente usar o modo Google de construção de informação acerca de 

conexões do mundo real, no sentido de solução com mecanismos de busca, e por meio de 

um gráfico que a empresa chama de conhecimento para mostrar estudos. Por web 3.0 

entende-se a terceira geração da internet que usa softwares para organizar os conteúdos, 
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as informações e os dados online. São criados serviços nessa geração para que as pessoas 

possam conhecer o que é tratado nas redes sociais e nas mídias sociais. 

Tem-se aplicações e aplicativos com inteligência artificial, assim como tem-se a 

publicidade baseada em pesquisas de comportamento. A web 3.0 é chamada de web 

inteligente no sentido de ser estratégica em relação aos dados produzidos e mensurados. 

Existe muito da área educacional que precisa ser desvelado em programas de pós-

graduação que estudam as teorias curriculares, as políticas públicas ou as novas 

tecnologias em educação, além de desenvolvimento de softwares e aplicativos, visto que 

a quarta geração da internet também é presente com a inteligência artificial que usa a 

velocidade, o volume, a variedade, a veracidade e o valor dos dados. 

Um dos motivos para o alerta é que os espaços virtuais são habitados por alunos, 

responsáveis pelos estudantes, professores e gestores e são continuidades de cotidianos 

educacionais, mas, muitas vezes, são como os enigmas da pirâmide para o currículo, visto 

que falta a integração de valor nos olhares para as redes virtuais estudadas com a ênfase 

na web 2.0 na área de políticas públicas. Por web 2.0 compreende a segunda geração da 

internet que potencializa as formações de redes sociais e comunidades de pessoas em 

meios virtuais. Os blogs são potencializados nessa geração. 

A inovação e o futuro no olhar com as características da mensuração e da criação de 

sentido 3.0 em alusão à terceira geração da internet, nesta investigação é a posição 

estratégica da alta gestão, para o curto, médio e longo prazo. Para torna-se política pública 

é necessário pensar no longo prazo e nos riscos inerentes dos movimentos atuais. Caso 

contrário, será usada a força e a lei para conter movimentos do povo e os governantes 

podem usar para as gestões os poderes fetichizados que Dussel (2007, p. 43) explica a 

palavra fetichismo: 

Os “feitos pela mão dos homens” são os ídolos. O caso de fetichismo e idolatria 

é semelhante. É um fazer “deuses” como produto da imaginação dominadora 

do ser humano; deuses “feitos”, que depois são adorados como o divino, o 
absoluto, o que origina o resto (Dussel, 2007, p.43) 

A palavra que o autor cunhou e ressignificou evidencia como governantes dominam 

e como querem ser dominadores, contudo a população, em era 3.0 da computação, não 

pode viver oprimida e explorada com a intencionalidade de governantes, pois, se a força 

existe no espaço real, nos espaços online é mais fácil para ser mapeada com os 

sentimentos e as com impressões das pessoas.  
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O 3.0 usado neste trabalho remete a chamada web inteligente anteriormente 

explicada. Na terceira geração da internet, os mecanismos de busca são otimizados e 

personalizados, assim como os comportamentos são mensurados com softwares que usam 

os princípios da inteligência artificial. Quando é escrito sentido 3.0, o objetivo é mostrar 

na leitura a existência da personalização e da otimização da busca possibilitada na terceira 

geração da internet. Nota-se que de acordo com os termos buscados nos mecanismos da 

internet, as pessoas recebem informações mesmo acessando redes sociais. 

Muitas agências de marketing digital fazem uso desses dados para subsidiar os 

clientes para lançamentos de novos produtos ou para aprimorar o modo como irão abordar 

o cliente. Nesse contexto, os dados também subsidiam pessoas que assessoram os 

governantes e que conhecem as teorias de comunicação e de marketing digital e na 

dimensão simbólica e com uso de softwares, tem-se pessoas que defendem os governantes 

e os governantes que escrevem para os cibercidadãos, uma cultura que remete as pessoas 

para o virtual. 

Com os dispositivos móveis e com os aplicativos que permitem localização e 

compartilhamento de dados das pessoas é mostrada a fragilidade humana com as 

ostentações. Desse modo, não é possível aceitar a temática de Orwell (2009) com o 

socialismo real, com o grande irmão ou com a novilíngua. Na época, acreditava-se que o 

televisor seria o modo de monitorar e controlar os cidadãos. Tempos depois, o formato 

mudou e, com certeza, mudará em pouco tempo nos espaços virtuais. Os dispositivos 

móveis são usados na produção de dados e arquivos que são compartilhados. 

O sentido 3.0, em alusão à terceira geração da internet, é presente, porém o sentido 

avança para novos modos de pensar, agir e mensurar as redes sociais e as mídias sociais, 

como  um sentido 4.0. O sentido não remete a uma sensibilidade, a uma percepção, a um 

senso ou a um juízo, mas a um entendimento do mundo, a uma lógica computacional. Os 

modos de pensar e de agir modificam ou deveriam modificar as pessoas e a relação que 

elas têm com o mundo virtual. 

Os governos estão na rede mundial de computadores desde a primeira geração da 

internet com as páginas institucionais e com os serviços digitais. Com o s-gov em uso e 

operante, ou seja,  com os governos em redes sociais e em mídias sociais, os contextos 

são desarticulados nas políticas públicas, principalmente, no governo como plataforma 
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registrado nos princípios do e-gov. Desde a implementação de políticas públicas de 

governo eletrônico com a promoção de acessos igualitários aos recursos tecnológicos para 

a consolidação da cidadania com o televisor, como é o caso da TV Escola, busca-se a 

análise das influências no uso da informação e da comunicação na área educacional. 

Muitas das pessoas que estudavam ou pesquisavam a implementação de políticas 

públicas de governo eletrônico como a promoção de acessos igualitários foram trazidas e 

comissionadas para trabalhar em projetos de governo. Depois da TV Escola, muitas 

pessoas investigam, escrevem e implementam programas e projetos governamentais e, na 

atualidade, tem-se a constatação de que o governante nem sempre está presente na 

residência do cidadão pelo televisor como também não está no rádio. 

Os governantes foram levados para perto dos cibercidadãos nas mídias sociais e nas 

redes sociais e não precisam, necessariamente, adentrar nas residências das pessoas, pois 

o acesso por dispositivos móveis pode promover o encontro em transporte coletivo, nas 

ruas e onde o cibercidadão está, todavia os assessores do governante costumam evidenciar 

as avaliações internas e externas, os programas e os projetos e não possibilita conhecer o 

que os cibercidadão precisam e querem. Um potencial estratégico que Dussel (2007, p.53) 

escreve: 

O “potencial estratégico” é a estrutura prática que se organiza de fato diante do 
ator político. É a situação conjuntural complexa de todas as forças de seus 
aliados e antagonistas que terá de saber ponderar para saber utilizá-las para 
objetivos propostos (Dussel, 2007, p. 53). 

O objetivo proposto pelo governante é representar a população e trabalhar por todos, 

assim o povo precisa ser ouvido, lido e entendido para que o governante, por meio das 

pessoas que exercem funções de governo, consiga compreender o que o povo precisa. 

Iniciativas de análise, de monitoramento e de mensuração de redes sociais e mídias 

sociais podem ser entendidos como início do trabalho com big data e que podem ser 

usadas para as tomadas de decisões ou para criar oportunidades de elaboração de 

programas ou de projetos para a população. O que se tem notícias são usos desconectados 

dos princípios de e-gov e de trabalhos de marketing digital para marcas de organizações. 

O aumento tanto no desenvolvimento de aplicativos usados para analisar e mensurar 

as mídias sociais e as redes sociais como uma ampliação nas startups voltadas para a área 
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de hardware e de software é visível. Daí decorre a ontologia da pesquisa, ou seja, a 

transcendência e a história de vida da investigadora. 

A essência de quem produz este conhecimento e a vontade de apresentar na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo no Programa de Educação: Currículo a junção das 

novas tecnologias em educação com a política pública com elementos inovadores como 

a escolha do tema, com os desvelamentos da pesquisa, com o desenvolvimento de valores 

e de valorações, com a aceleração do uso do pensamento computacional em políticas 

públicas, com o conhecimento dos riscos da apresentação do trabalho e com a 

mobilização de pessoas para contribuir com a pesquisa é a intenção de convergência de 

linhas que se cruzam e fazem nós, 

 Acredita-se que as análises e as metrificações nas redes sociais e nas mídias sociais 

sejam inovações em políticas públicas e em novas tecnologias na área educacional, posto 

que o número de pessoas aumenta em relação aos acessos em redes sociais. Outros fatos 

que devem ser considerados, o acesso e o uso de mídias sociais em dispositivos móveis, 

como foi ilustrado na Figura 9, Mobile Social Media Penetration by Region. A cada 

minuto a geografia da uso das mídia sociais se modifica, posto que o crescimento do uso 

dos aplicativos em dispositivos móveis é exponencial.  

Quando é percebido o aumento de pessoas que usam as redes sociais e as mídias 

sociais tem-se a certeza de que esses cibercidadãos escrevem, compartilham e mostram 

os sentimentos e as impressões em meios digitais. Ruediger (2017) acrescenta mais 

elementos à rede social, robôs e política: 

A internet e as redes sociais se converteram em campo importantíssimo, 
crescente, e dinâmico do debate público e da disputa de narrativas, que levam 
à busca de hegemonias na política. Essa realidade abre espaço para discussões 
legítimas e factuais, mas também para discursos corsários, não legítimos e não 
factuais (fake news). Somado a este ambiente fértil para a disseminação 
opiniões, a automatização de ferramentas de publicação possibilitou o 
surgimento e a propagação de robôs — contas controladas por softwares se 
fazendo passar por seres humanos que já dominam parte da vida nas redes 
sociais e participam ativamente das discussões em momentos políticos de 
grande repercussão (Ruediger, 2017, p. 6). 

Segundo o autor, fica implícito nos debates públicos as políticas públicas, as eleições, 

os boatos e os robôs, dentre outros elementos. Alerta-se que nas discussões políticas estão 

presentes os robôs que são usados como espectros não apenas para conquistar seguidores, 

mas para forjar discussões artificiais e acrescenta-se que tais manipulações podem ser 
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reproduzidas por pessoas em larga escala, além da escalabilidade feita artificialmente. 

Logo, sentimentos e impressões de pessoas são reproduzidos a partir de intencionalidades 

individuais e por intenções partidárias nas redes sociais e nas mídias sociais. 

As mídias sociais e as redes sociais são partes da vida dos cibercidadãos. Nos últimos 

anos, percebe-se um aumento nas análises, no monitoramento e na mensuração de redes 

sociais e de mídias sociais por softwares que também mensuram a audiência e a influência 

nas redes sociais. Os relatórios extraídos das rotinas computacionais são divulgados por 

meio de infográfico e podem servir de estudos para entender o que ocorre nas redes sociais 

com os cibercidadãos e com as impressões e sentimentos deles.  

O processo de armazenar informações, estruturá-las, organizá-las e recuperá-las é do 

século passado e em tempos que não existiam redes sociais nos formatos atuais, isto é, a 

vontade de conhecer o que se pensa acerca dos produtos ou dos serviços é da década de 

40. Segundo Rosa (2012) era relevante buscar informações nos volumes de palavras: 

Em 1945, em pleno período pós-guerra, o engenheiro norte-americano 
Vannevar Bush publicou um artigo apresentando um conceito inovador: seria 
possível, por meio de recursos tecnológicos, armazenar informações, estruturá-
las, organizá-las e recuperá-las de acordo com a nossa necessidade? Este 
dispositivo abstrato, batizado Memex, é uma das sementes do que conhecemos 
hoje por Internet. É considerado ainda o ponto de partida de uma área de estudo 
multidisciplinar chamada ciência da informação. [...] existe uma preocupação 
comum: encontrar, diante do volume de dados compartilhados, informação 
relevante. [...] "o que é relevante para você pode não ser para mim, ponto final". 
Este pensamento, no entanto, não satisfaz pesquisadores como, por exemplo, 
o professor Tefko Saracevic, da Universidade Rutgers. Formado engenheiro 
elétrico na Croácia, foi para os EUA nos anos 70, quando começou a pensar 
no conceito do termo "relevância" (Rosa, 2012, p.38). 

Além de pensar em buscar, armazenar, organizar e analisar, as pessoas ao longo de 

todo esse tempo pesquisavam interfaces computacionais e a relevância. Na atualidade, 

existem softwares gratuitos e softwares proprietários e a relevância é o valor para as 

respostas contidas nos relatórios extraídos dos softwares é dado por cada gestor para cada 

tomada de decisão que tem implícita os documentos, as máquinas, os processos como 

recursos tangíveis que estão ligados a ideias, a conceitos e a informações que são 

intangíveis. 

Entre os tangíveis e os intangíveis têm-se as inferências que são feitas por humanos. 

Assim, não é possível pensar que as inovações podem gerar resultados rápidos, pois são 

necessários investimentos para provocar resultados nas corporações. Nas políticas 

públicas, o indicador tem que emergir de mensuradores potenciais, além da audiência e 
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da influência, para mostrar para os gestores públicos os dados que podem mudar os rumos 

em legislações e para os professores e para os gestores educacionais modos de integrar os 

recursos computacionais ao currículo prescrito. 

É sabido que se as empresas terceirizam e que nem sempre existem profissionais 

habilitados para as análises das redes sociais, como pode ser verificado pelos estudos de 

Barcellos (2010) que fez uma pesquisa, desvelando a gestão e o monitoramento das redes 

sociais em modelos terceirizados: 

No caso do gerenciamento e monitoramento das Redes Sociais, existe neste 
caso uma clara tendência na adoção do modelo terceirizado, onde esta ação é 
executada por agências especializadas. Na maior parte dos casos, tal decisão 
dá-se pelo motivo de falta de recursos humanos para a execução e/ou pela 
inexperiência na atividade. Apenas um dos entrevistados mencionou que faz 
questão que este monitoramento seja realizado internamente por funcionários 
da própria empresa visto que esta ação está totalmente integrada às ações de 
ativação e geração de conteúdo para as Redes Sociais concebidas na sua 
estratégia de comunicação com o mercado (Barcellos, 2010, p. 69) 

O autor afirma que os serviços de monitoramento e de mensuração em redes sociais 

são terceirizados e alega que podem ter esse modelo por não ter número de pessoas 

suficientes na empresa ou que pode ocorrer a inexperiência na atividade. Desse modo, 

infere-se que na gestão pública a situação é bem parecida, visto que nos editais de 

contratação na área educacional não estão previstos tais competência e habilidades. 

Outro fator que diferencia a corporação da gestão pública é o tempo que tem de ser 

considerado tanto para a coleta de dados como para medir a efetividade das ações por 

meio de avaliação dos resultados, todavia precisa-se iniciar. Dados no universo 

educacional existem para trabalho com metodologias que privilegiam o Big Data, é 

necessário ter, ao menos, softwares para os resultados. 

Trazer a mensuração das redes sociais e dos espaços virtuais no contexto educacional 

para a discussão na academia é a possibilidade de incentivar à criação da cultura voltada 

para a inovação e para a geração de compartilhamento do conhecimento significativo 

local e das informações da gestão pública com a sociedade civil, além de verificar os 

indicadores que podem ser registrados para que as políticas públicas sejam efetivas na 

área da educação. 

Se os governantes conseguem evidenciar as forças e se querem ter pessoas como 

stakeholders podem modificar o presente para que o futuro seja transformado. Nas 
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diretrizes de políticas de gestão do conhecimento e da inovação, precisa-se de 

planejamento e de execução, além de mapeamento das iniciativas consideradas 

inovadoras e legitimadas pelo poder público mais próximo. Depois de muitos estudos, é 

possível escrever que nem sempre o legitimado é o que existe. Por esse motivo, é 

necessário mensurar resultados e benefícios para o uso de redes sociais em iniciativas 

inovadoras da rede pública de educação e mostrar como os governantes escolhem o 

presente para o contribuinte ou como são executadas atividades para a concretização do 

que está proposto nos planos de educação. 

Ainda não existe uma representatividade e um diálogo constante entre os segmentos 

da sociedade para discutir a área da educação e a mensuração para as políticas públicas. 

Sabe-se que redes sociais estão associadas a identidades culturais, entretanto Meksenas 

(2006) escreve acerca da comunicação entre governantes e entidades civis: 

Isso requer, entre outras coisas, a criação de instâncias ou práticas sociais de 
comunicação: órgãos de governo e das entidades da sociedade civil que se 
dediquem juntos, entre outras tarefas, ao estabelecimento de ações de 
comunicação – aquelas que socializam projetos; ações; intenções e são capazes 
de tornar transparente as políticas públicas de um determinado governo. Em 
síntese, o estabelecimento de uma comunicação social intencional e ativa 
requer, prioritariamente, uma constante mediação das ações do Estado com 
aquelas que emanam da sociedade civil. A viabilidade da mediação entre o 
Estado e a sociedade civil aparece quando são formulados projetos da ação de 
comunicação. Tais projetos devem, necessariamente, conter uma perspectiva 
ampla e que induza os setores organizados das sociedades política e civil para 
agir; divulgar; decidir; fiscalizar e avaliar as políticas públicas, sejam elas de 
âmbito nacional, estadual ou municipal (Meksenas, 2006, p. 11-12). 

É possível verificar a existência da manutenção do poder sem a reclamação da parte 

periférica da sociedade, pois, segundo o autor, no conceito de políticas públicas tem a 

relação de classes e a população tende a ser excluída das decisões do Estado pelo 

distanciamento entre o poder público e o poder de decisões, ainda que o voto seja um 

mecanismo de proximidade. Ainda que o mote leve a questionamentos para a formação 

do Conselho Municipal de Comunicação Social, o autor escreve que uma democracia que 

vai além do constituir-se como forma de governo. Uma democracia que tem a pretensão 

de integrar todas as interações da vida social (Meksenas, 2006, p. 13). 

A comunicação intencional e ativa deve sempre ser planejada tanto pelo governo 

como pela população, visto que os objetivos precisam ser determinados, isto é, as 

assessorias de imprensa precisam estar preparadas para dialogar com o cibercidadão, pois 

segundo Fernandes (2007) na função governamental está a função social 
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A arena regulatória trata da limitação ou concessão de atividades, como a 
privatização ou concessão direta de serviços públicos, por exemplo. A arena 
distributiva trata de estimular ou desestimular setores e atividades já existentes 
e regulamentadas, como é o caso da concessão de subsídios. A arena 
redistributiva intervém na estrutura econômica da sociedade criando 
mecanismos que diminuam as desigualdades sociais (Fernandes, 2007, p. 206). 

Para o autor na arena decisória tem o sistema político e o poder institucional e a 

função social é parte do poder do governante, assim, na organização dos órgãos públicos, 

ele deve prever os processos de financiamento e de gestão. Acrescenta-se que os atores 

políticos precisam participar da arena da decisão na formulação das políticas públicas. 

Tal etapa precisa ser um espaço político que permite os compartilhamentos, as lutas, os 

conflitos, o poder e a interação com valores. 

Em tempos de redes sociais, os cibercidadãos estão presentes nos espaços digitais 

com as intencionalidades, com os valores e expressam sentimentos, emoções e 

impressões. É sabido que não são soluções computacionais mágicas e fantásticas, porém 

redes sociais e mídias podem cumprir o papel de aproximar a população dos governantes. 

Analisar as redes sociais e as mídias sociais são modos para conhecer os movimentos 

de lutas e de conflitos em relação com as políticas públicas em tempos de web 2.0 e 3.0. 

No modo offline, o governante tem o processo das legislações, os resultados das reuniões 

técnicas, os interesses dos atores participantes e, em alguns casos, a cobertura midiática 

e as manifestações nas mídias sociais dependendo da temática. 

O offline e o online são partes das políticas públicas na área da educação e os 

mecanismos podem ser legitimados pelos governantes mesmo com a problemática 

expressa nas redes sociais e nas mídias sociais desde que tenha conhecimento e possa 

sistematizar e analisar as demandas sociais que precisam da equidade e da equivalência 

para a qualidade. Na área da política pública educacional não é encontrada investigação 

com essa temática em mensuração em mídias sociais e em espaços virtuais como 

subsídios para as legitimações governamentais. 

A possibilidade de uso de conceitos de gestão baseada no conhecimento expressa 

neste trabalho uma potencialidade de uso no contexto de formação em serviço para 

mudanças pessoais e profissionais de gestores de meta e de governantes. Desse modo, 

não basta dar espaços físicos e potenciais para que professores e gestores aprendam. O 

que se consegue são os compartilhamentos das chamadas melhores práticas e 
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compartilhamentos por postagens em redes sociais, blogs e microblogs ou mídias sociais. 

É necessário analisar e mensurar quem é, quais as impressões e quais os sentimentos nas 

redes sociais e se são oriundos de profissionais da área educacional ou da sociedade civil 

que se movimenta nos espaços digitais e escrevem o que pensa acerca das 

implementações das políticas públicas. 

1.3 MENSURAÇÃO DE REDES SOCIAIS E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 

Nos próximos parágrafos são trazidas algumas informações a respeito de como o 

universo da qualidade é visto para que o leitor tenha um parâmetro do que se trata de 

predicado para as ações governamentais. Neste trabalho, não se consagra as teorias de 

marketing ou de gestão de empresas na área educacional, assim como nas políticas 

públicas, todavia é sempre conveniente conhecer os cômputos feitos por centros que 

estudam as métricas de qualidade.  

Para ilustrar esta afirmação, é trazida a visão de mundo e os subsídios a partir dos 

dados apurados pelo APQC – American Productivity & Quality Center (2011), pois esse 

organismo registra um estudo com organizações patrocinadoras e parceiras acerca de 

mensuração do impacto da gestão do conhecimento. O estudo considera sete atividades 

de gestão de conhecimento: as comunidades de prática, a transferência apoiada de 

melhores práticas, os sistemas para localização de peritos, os sistemas de gestão de 

conteúdo, as after-action reviews, as lições aprendidas e os sistemas de suporte à decisão. 

Mensurar se torna preciso. 

A mensuração é um modo que possibilita mostrar para as pessoas como pode ser feita 

a gestão baseada no conhecimento nas atividades gestoras. Tem a finalidade, neste 

trabalho, de desvelar modos de medir a qualidade e como podem ser conhecidas as 

chamadas melhores práticas compartilhadas, as comunidades de prática e a busca por 

especialistas que podem ser virtuais ou presenciais ou multiespaciais para auxiliarem na 

gestão de metas nas políticas públicas. 

Retornando com os resultados do APQC, três perguntas são feitas para votação no 

seminário virtual da APQC. A primeira versa acerca do principal tipo de atividade relativa 

à gestão do conhecimento e como resposta é encontrado que 48.6% das empresas 

transferem as melhores práticas, 20.5% fazem uso de comunidades de prática e 23.9% 

usam sistemas para localizar peritos ou especialistas. São 30 (trinta) organizações que 
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respondem às três questões. Enfatiza-se para o leitor que os resultados estão alicerçados 

em espaços reais e não em meios digitais. 

Logo, o termo transferir as chamadas melhores práticas é mais frequente nas 

instituições e não monitoramento e mensuração em ambientes virtuais para saber o que 

emerge em meio digital. Nesta pesquisa, sempre que estiver registrado o adjetivo 

“melhores” para as práticas deve ser lido como um jargão para o modo para se trabalhar 

a gestão baseada no conhecimento, visto que não se pretende ajuizar valores para o 

conhecimento construído nas organizações. Trazer o que é feito na área da gestão pública 

situa que algumas possibilidades podem ser trazidas para a área educacional, entretanto 

com os estudos que tenham focos nas reais finalidades da política governamental são 

estabelecidos os princípios da administração não como réplica da corporação, mas como 

possibilidade de gestão. 

Escolhe-se, para este primeiro capítulo, o APQC, centro norte-americano, localizado 

em Houston, Texas, pois se tem interesse em mostrar que mensurar as atividades de 

gestão do conhecimento são potenciais em políticas públicas, visto que o trabalho com 

lideranças mostra soluções para melhorar os procedimentos nas instituições, resolver 

problemas e ajudar nas tomadas de decisões, além do centro ser respeitado no segmento 

de soluções e de pesquisa com organizações. O centro também tem foco em recursos para 

apoiar a transformação da escola pública no que chamam de melhoria das unidades 

escolares. 

Neste espaço de escrita, não se buscam as intencionalidades do público ou do 

privado, mas mostrar evidências e indicar que não existe a inocência em boas práticas 

nem dos setores públicos tampouco dos setores privados. Pensar a área da educação com 

olhar de futuro é verificar o que tem de concreto e de resultado apurado para implementar 

políticas públicas. 

O não procurar resolver problemas com visão de passado, visto que são escolhas 

governamentais para a sociedade na atualidade tem repercussões para o futuro tal qual o 

aceite da população em relação aos mandos governamentais, mostra que os dados 

produzidos são fundamentais para a tomada de decisões. O programa de educação do 

estado do Colorado, por exemplo, reúne informações dos alunos e, quando apresentou o 

trabalho em um evento do Instituto de Tecnologia de Massachusetts – MIT – foi 
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classificado como um projeto significativo no aproveitamento de dados para a melhoria 

da educação. 

Não basta somente conhecer a população, o atendimento precisa prever o retorno 

financeiro do investimento público, bem como ter indicadores qualitativos de satisfação 

para a sociedade. As histórias de sucesso não deverão ser para o governante, mas para a 

população. O APQC é trazido novamente e com os resultados da terceira questão, pois a 

gestão do conhecimento deve ser a base para as políticas públicas com visão de futuro. 

Nas respostas têm 58.3% para retorno financeiro do investimento, de 4.2% para apenas 

volume de participação e utilização e de 20.5% para indicadores qualitativos de satisfação 

e histórias de sucesso. Os números e a visão do seminário virtual também estão 

registrados no Portal Kmol: Gestão do Conhecimento e Aprendizagem Organizacional na 

postagem Medir o Impacto da Gestão do Conhecimento. 

Os impactos da gestão do conhecimento podem ser medidos tanto nas corporações 

como nos governos. Para as políticas públicas é preciso pensar no investimento e na meta 

cumprida com prazo determinado e o retorno financeiro é o Estado no cumprimento da 

meta para a sociedade. Pode ser compreendido como sanar um problema que é de 

responsabilidade do Estado. Nesta pesquisa, sabe-se que a participação de atores sociais 

é fundamental para a escolha do investimento em ações que são necessárias para a 

sociedade. Os indicadores das metas são identificadores dos quantitativos e dos 

qualitativos que o Estado precisa apresentar para o povo. 

O presente precisa ser mudado nas ações de governo para que o futuro seja diferente 

das publicações em relação aos dados de vinte anos atrás. O uso de parte dos estudos da 

APQC merece destaque em relação aos dados, pois as organizações revelam os resultados 

considerados relevantes, têm estratégias claras e usam a gestão do conhecimento para 

melhoria dos resultados. Outra característica notada pela APQC é a ligação da gestão do 

conhecimento com a gestão da informação.  

Gestão do conhecimento é importante para saber o que existe e o que precisa ser 

modificado. Planejamento e estratégias são necessários. Martins e Lotta (2010, p. 859) 

escrevem acerca de redes existentes no município de Icapuí, no Ceará. Os autores 

ressaltam a existência e a importância da rede para o desenvolvimento da administração 

local que engloba a política pública de educação, uma vez que a utilização de redes 
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sociais é um instrumento de análise importante no campo das ciências sociais 

(MARTINS; LOTTA, 2010, p. 859). 

Martins e Lotta (2010, p. 858) também afirmam que redes sociais podem ser uma 

alternativa robusta para compreensão e avaliação de políticas de educação no nível 

local. O objetivo do artigo era contribuir com as análises das ações da Secretaria da 

Educação do município de Icapuí. Os autores escrevem que Icapuí pode ser entendido 

como um caso de política pública de sucesso com gestão participativa, democrática e 

descentralizada, fortemente embasada em relações sociais entre comunidade e o poder 

público (MARTINS; LOTTA, 2010, p. 845). 

As abordagens em perspectiva histórica subsidiam a academia no trabalho com a área 

da educação e os números subsidiam os governos. O Relevant Information to Strengthen 

Education – RISE (2017) – auxilia o governo do Colorado com todas as iniciativas de 

reforma no setor educacional. Caso algum aluno seja transferido para outro distrito, os 

professores conseguem acessar todos os dados e informações acerca do estudante para 

melhor auxiliá-lo no processo de ensinar e de aprender. Os dados armazenados também 

são usados para realizar pesquisas acerca das melhores práticas e das inovações em 

interfaces e aplicativos para apoiar o ensino e a aprendizagem. 

Acredita-se, no Colorado, que seja mais fácil identificar o que está coerente e onde 

os recursos devem ser investidos para apoiar os alunos. A informação que os 

pesquisadores podem usar auxiliam na identificação das áreas de sucesso e nas práticas 

educacionais profissionais e de políticas públicas e ajudam nas decisões dos governantes 

para a melhoria dos serviços educacionais e de suporte do departamento de educação. 

Na aprendizagem adaptativa, que utiliza computadores como modo para a promoção 

de interações entre alunos e entre professores ou tutores e alunos são previstas as 

necessidades individuais e os ritmos de cada estudante, e no ensino adaptativo, que usa 

programas computacionais ou sistemas de gestão de aprendizagem, são produzidos 

muitos dados, Com o uso de dispositivos móveis aumenta a mobilidade, a inserção de 

arquivos que podem ser capturados por câmeras de celulares ou tablets, o 

compartilhamentos e a formação de redes de pessoas, assim os números produzidos são 

essenciais para que os softwares já parametrizados adaptem a apresentação do material 

de acordo com o modo de aprendizagem de cada estudante. Enfatiza-se que o 
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comportamento de cada pessoa tende a ser estudado com mais ênfase com a inteligência 

artificial.  

Para a realização da experiência da adaptação no ensino e na aprendizagem são 

envolvidos muitos campos de estudo como a ciência da computação, a área educacional, 

a psicologia e ciência cerebral, entretanto a utilização da análise de dados educacionais é 

fundamental para a ideia da adaptação do material para os alunos com as próprias 

experiências e com as necessidades mapeadas, ou seja, o conhecimento dos dados permite 

a personalização que visa a qualidade no aprendizado. 

Big Data é uma realidade na área educacional e têm grandes impactos e influências 

nas mudanças das políticas públicas, incluindo a satisfação da população e as taxas de 

sucesso dos alunos, no entanto está em evolução e desenvolvimento os muitos modos 

para armazenar os dados e para analisá-los para que seja possível transformar a 

experiência dos alunos em relação ao sucesso escolar. 

Esses estudos estão avançando no mundo e os governos precisam se apropriar dos 

softwares. Ainda que não exista lucro no Estado, como em organizações privadas, não é 

possível ter o desperdício de dinheiro sem justificativas plausíveis e sem o 

reconhecimento do erro que traz retrocessos para gestão nos processos de implementações 

de políticas públicas na área educacional sem ter a análise de dados que emergem dos 

sistemas escolares ou de análise de redes sociais e de mídias sociais como as empresas 

que mensuram as próprias marcas no mercado. 

Percebe-se e, a vontade é de enfatizar, nesta pesquisa, que os gestores de metas de 

governo não podem mais analisar os dados como vêm analisando, precisam saber o que 

a população pensa e expressa em meios digitais para o que ocorre no campo político que 

Dussel (2007) escreve como ambiente de cooperação, coincidências e conflitos, possa 

representar a vontade dos membros da comunidade para não anular a impotência de cada 

indivíduo e que os anseios possam unir os objetivos e os propósitos do povo e do governo 

para uma maior potentia no poder político que chamado de potentia para a comunidade. 

 As políticas públicas têm de ser as respostas para o pensar e o agir de governos em 

consonância com a população na área educacional, pois existem orçamentos e o povo não 

pode deixar de ser ouvido.  
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Quanto aos monitoramentos e mensurações em políticas públicas em espaços 

digitais, não se conhecem ações formalizadas em governos tampouco na área educacional. 

O chamado desafio em trabalhos com os dados digitais a partir de espaços na rede mundial 

de computadores não é usado por gestores públicos no modelo de inteligência de 

negócios, ou seja, com a verificação de metodologias, de processos ou de arquiteturas de 

informação para o trabalho com dados extraídos de espaços digitais habitados pela 

sociedade conectada. 

Não se tem informação de gestores de metas governamentais que apresentam 

modelos de implementação de políticas públicas com informações significativas que 

possam ser usadas como inícios de operacionalização ou decisões estratégicas no escopo 

com os dados a partir de espaços digitais para metrificação e aplicação para a inteligência 

governamental, ainda que a rede mundial de computadores seja potencializadora para o 

trabalho de transformação de dados em inteligência. 

Não são todos os técnicos que têm conhecimentos acerca de softwares que 

monitoram e mensuram os espaços digitais, assim como não são todos os gestores que 

conhecem as teorias a respeito de um governo para o povo sem atrelar a visão de um 

modelo econômico e não é uma disciplina ou um conteúdo parte do currículo educacional 

prescrito para gestores de metas governamentais, entretanto não consultam as assessorias 

de imprensa para saber se têm disponibilizado ou mantém grupos que trabalham com 

marketing digital. Neste capítulo, o olhar para o software é de uma operacionalização, 

uma tática ou uma estratégia para ter os resultados para políticas governamentais como 

no texto de Silva (2001), os dispositivos móveis e fixos e de hardware ou de software 

como uma estratégia. 

Na linha de pesquisa de Silva (2001) são buscados avanços em políticas públicas de 

formação docente e gestora e volta-se para as dissertações e para as teses, no Programa 

de Pós-Graduação em Educação: Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo – PUC-SP, verifica-se que existem defesas acerca de formações continuadas 

(Mengalli, 2006; Bancovsky, 2008; Terçariol, 2009; Borges, 2009) a partir de projetos 

governamentais, além de artigos de professores e de alunos do programa que trazem 

resultados dos investimentos públicos e da coleta de dados usam metodologias 

qualitativas. 



69 

Cada artigo ou trabalho tem as próprias especificidades e mostra a efetivação de um 

investimento público. Estudar políticas públicas, para esta investigação, é questão de 

interesse científico, posto que no Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP – existe a linha de pesquisa 

que visa compreender a sociedade com as forças socioeconômicas nos sistemas políticos 

com os impactos e com os efeitos para a população, mas não existe a intersecção expressa 

da política governamental na área educacional com a linha de pesquisa novas tecnologias. 

No entanto, as pesquisas usavam dados e informações com as interfaces da web 2.0 e, 

neste trabalho, os dados usam as interfaces da web 3.0. 

As investigações feitas no Programa de Pós-Graduação mostram relevância científica 

e inovação, contudo os esforços, neste trabalho, são para evidenciar que os dados são 

essenciais e fundamentais para os governantes e para os gestores que auxiliam nas 

políticas governamentais. Os gestores de metas são usuários de dados e de informações 

que geram poder, obediente ou fetichizado (Dussel, 2007), de acordo com o governo que 

é estabelecido. A vantagem competitiva e a inovação que se prega é para ter políticas 

públicas na área educacional de modo que sejam coerentes com o contexto de cada 

população, assim como com a rapidez nas tomadas de decisão no processo de 

implementação de programas e de projetos. 

O governante não precisa ouvir todos, mas deve dar subsídios para que os técnicos 

conheçam a impressão e os sentimentos da sociedade conectada, assim como o estadista 

precisa receber os feedbacks do gestor de metas acerca dos êxitos ou não da política 

pública implementada. No mundo globalizado e interconectado, os órgãos regionais de 

educação podem ter vários blogs referentes às áreas do conhecimento criados com a 

finalidade de divulgar as experiências e propiciar ambientes colaborativos relacionados 

aos programas sob a responsabilidade de órgãos centrais de educação. Esses espaços 

virtuais podem ser mensurados em relação aos sentimentos e à impressão da população, 

pois na escrita da população está a voz do povo ou o trabalho do stakeholder em atividades 

de gestão do conhecimento. 

Na corporação, a figura do diretor digital é criada para que clientes e negócios sejam 

próximos das decisões das empresas. Ou mesmo em instituições privadas no ensino 

superior, existe a atuação do marketing para mostrar para o gestor os sentimentos e as 

impressões dos alunos e da comunidade local. Na área educacional quer seja na educação 
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básica ou na educação superior, o governante perde a possibilidade do poder obediencial 

(Dussel, 2007) quando as pessoas que recebem o poder de implementar políticas públicas 

não ouvem e não entendem as pessoas para saber o que é necessário para atender. Os 

gestores de metas ou os técnicos governamentais que subsidiam secretários e ministros 

para que efetivem as políticas governamentais são pessoas importantes e, assim, deveriam 

trabalhar para a população. 

Enquanto é escrito esse parágrafo, é imaginado um papel na gestão pública que 

conheça como os elementos da cibercultura, do digital, do móvel, do responsivo e do 

ubíquo podem interferir na política governamental. É apenas um pensamento, posto que 

o caminho que se pretende empreender na pesquisa é outro ainda que esteja em um 

ecossistema recíproco e congruente que tenha de ser repensado nos papéis representados 

no governo para atender a população. Não é necessária a criação de mais cargos, mas 

atualização de papéis na cidadania e no governo global, sustentável e digital. Esse 

pensamento é também um desafio para novas pesquisas. 

Nas redes sociais, as pessoas escrevem acerca de candidatos, de governantes e de 

políticas públicas implementadas ou ainda podem curtir posts ou compartilhar mensagens 

de colegas ou notícias de mídias com um copiar de link. Logo, todo esse movimento 

merece métricas possíveis para mudar ou não os trabalhos dos técnicos em relação às 

ações que estão fazendo na área da educação, da cultura, das finanças ou na área da 

economia. 

Hoje, é realidade, em campanhas políticas, em grandes eventos ou para marcar 

presença online, as palavras mais faladas ou escritas, principalmente, com (#) hashtag, 

que são utilizadas para categorizar os conteúdos publicados ou uma interação do conteúdo 

com os outros integrantes do espaço virtual ou com interessados no assunto, são marcadas 

por tópico e mensuradas para saber o sentimento ou a impressão das pessoas. Por 

exemplo, se as pessoas ou as instituições usarem a hashtag #ReorganizaçãoEscolar é 

possível ver as várias manifestações acerca do tópico, assim como, com softwares 

parametrizados para relacionar hashtags, pode-se ter outras palavras relacionadas como 

a sigla do Estado, um adjetivo que indica a suspensão, a palavra decreto, o partido 

político, um imperativo que indica a revogação, o sobrenome do governador e o plural da 

palavra protestos. 
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Para a escrita desse exemplo foi utilizado o aplicativo Hashtagify.me que relaciona 

#hashtags. Em instantes, emergem palavras incluídas nas mensagens com 

#ReorganizaçãoEscolar. Em senso comum e como tópico para a tomada de decisões de 

técnicos, é possível inferir que os sentimentos e as impressões contra a ação e com 

conotação política partidária estavam no sobrenome do governador e no nome do partido 

político, todavia as outras palavras relacionadas tinham impressões e sentimentos que 

precisam ser desvelados para modificar as ações. 

Nesta pesquisa, não é ambicionado ajuizar valores com base nos dados e nas 

informações encontradas nos relatórios a partir de softwares que monitoram e mensuram 

espaços virtuais, no entanto é importante enfatizar que os dados e as informações são 

importantes subsídios para a tomada de decisão, posto que os recursos computacionais 

parametrizados são estratégicos no momento da decisão e da resolução de problemas. 

Enfatiza-se, que consultas em buscadores, são encontradas várias comunidades 

informais gerenciadas por alunos, professores e gestores escolares criadas em redes 

sociais. Muitas são conhecidas pelos órgãos centrais do governo e outras não são vistas 

ou sabidas por técnicos de políticas públicas, porém todas as iniciativas têm registradas 

as impressões e os sentimentos que podem ser mensurados por parâmetros definidos, 

inclusive para verificar como são feitos os acessos, como é a interação e como é possível 

melhorar a acessibilidade.  

Destaca-se que não existe gradação coerente na escrita dos interlocutores. Além das 

produções de conteúdos, existem os compartilhamentos a partir da produção alheia, 

inclusive midiática, existem as chamadas curtidas ou não, isto é, algumas redes têm 

botões que registram o sentimento das pessoas em relação ao texto, à imagem ou ao vídeo 

e existem as hashtags. 

Para tudo isso existe a mensuração, basta parametrizar os algoritmos com 

intencionalidades. Ainda que não se tenha encontrado nenhum software que mensure 

políticas públicas na área educacional, pode-se ter muitos aplicativos para medir o 

mensurável das mídias sociais e dos espaços online. É necessário objetivo, 

intencionalidade e conhecimento da operacionalização dos recursos computacionais 

existentes, além de muitos elementos para ter dados suficientes para saber o que ocorre 

na política implementada. Pode-se usar vários softwares para coletar os dados e as 
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informações importantes para a tomada de decisões ou para resolução de problemas na 

implementação da política pública. 

O que se pode afirmar é a viabilidade de pensar em novas pesquisas a partir desta 

investigação, pois nota-se que existe uma crescente pressão para mapeamentos de 

relacionamentos de informações e de dados e a área educacional e esses dados têm de 

estar presente para registrar a história, caso contrário, será replicado o que várias empresas 

fazem em motores de busca e em redes sociais para mapear e representar graficamente 

como os usuários usam, interagem e compreendem os dados. As áreas de marketing / 

marketing digital e de administração de empresas trazem medidas para o mercado em 

soluções computacionais e a área da educação também precisa participar para verificar 

como pode ser feita a política pública no âmbito governamental com as métricas 

mapeadas. 

Não basta ficar especulando, em senso comum, se trabalhar ou não em redes sociais 

e em espaços virtuais favorecem ou não os movimentos de ensinar e de aprender ou se 

trazem contribuições para as políticas públicas, faz-se necessário empreender movimento 

de futuro nas pesquisas, ter conexão com dados por meio da rede mundial de 

conhecimento e juntar informações com os dados relacionados em instituições 

educacionais, esse é apenas um movimento para se relacionar e contextualizar os dados 

com interfaces computacionais e é parte do Big Data. 

Nesta investigação, procura-se evidenciar as relações digitais, os sentimentos, as 

impressões de pessoas, o tráfego das informações e mais a possibilidade de explorar 

soluções para saber em que contextos e formatos os softwares criados para monitorar e 

mensurar mídias sociais e espaços virtuais podem ser potenciais para que as políticas 

públicas na área da educação e possam ser efetivamente implementadas a partir de 

tráfegos de informações, de engajamentos, de presença online e dos sentimentos e das 

impressões das pessoas que pertencem à sociedade digital conectada como métrica para 

a implementação essencial de programas e de projetos governamentais e possíveis 

correções de fluxos, quando necessário. 

Segundo Dussel (2007), a ação política é estratégica. Com as investigações feitas, 

sabe-se que são as atuações técnicas que transformam a natureza da política pública. As 

interrogações e os objetivos revelam a ocupação com o estudo das técnicas, ou seja, as 
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tecnologias como estratégias para mostrar as ações políticas no sentido de escolha do 

gestor de metas e dos especialistas em políticas públicas. Os esforços centram em oferecer 

subsídios para atores sociais e para pessoas que recebem o poder do governante por meio 

de cargos ou de funções. 

O espaço digital é importante na política pública educacional, ainda que as pessoas 

que habitam os locais virtuais tal qual os gestores governamentais hierarquizam, oferecem 

resistência ou querem auxiliar uns e outros em atos e em campos de força que são 

elementos do poder que é dado ao governante. Poder que a sociedade conectada evidencia 

nos tráfegos de informação, no alcance dos sentimentos e das impressões, na 

amplificação, no engajamento e na presença online. Desafios que podem ser evidenciados 

em relatórios de governantes que inovam para que e-gov seja uma plataforma de governo 

com a mobilidade, com a conexão e com a ubiquidade. 

Inovação e fenômenos de big data ou grandes dados compõem este trabalho 

juntamente com as evidências que são escritas acerca de como adquirir os dados digitais 

e como ter a segurança de que os dados não serão disponibilizados para a sociedade 

conectada sem que tenham tratamento e justificativas para as políticas públicas na área 

educacional. Pessoas e ideais de melhoria na qualidade tem de estar presentes para a 

modificação de paradigma governamental. 

Tudo isso instigou e aumentou a vontade de investigar a política pública no século 

XXI. Xexéo (2013) afirma que uma das principais aplicações de ter à disposição uma 

grande quantidade de dados é descobrir algo novo. Neste trabalho, tinham muitas 

informações que precisaram ser explicitadas. O novo que precisava de padrões, de regras 

ou da inventividade com os recursos computacionais, pois, segundo o autor, as 

disponibilidades das grandes bases de dados e as viabilidades da interligação permitem 

que sejam imaginadas aplicações que salvam ou prejudicam as vidas. É mencionado no 

texto de Xexéo (2013) o professor de história norte-americano Melvin Kranzberg (2017-

2095) que afirmou que no assunto tecnologia não existe o bom ou mau e tampouco 

neutralidade e em Freire (2011) os recursos computacionais não podem ser endeusados 

ou demonizados. 

Assim, a investigação não ajuíza que a tecnologia é uma estratégia (Silva, 2001) boa 

ou ruim, mas registra que os dados analisados terão intencionalidade, pois serão 
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depurados e entendidos por pessoas que não são neutras tais quais os softwares. Logo, 

questionamentos éticos são essenciais para a coleta, para o armazenamento, para o 

controle de acesso e para a utilização dos dados em tempos de big data.  

Em trabalhos do IBOPE – Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística / 

Nielsen Online com a parceria do Worldwide Independent Network of Market Research, 

87% dos internautas brasileiros acessam redes sociais. Nesse número está explicitada a 

criação de conteúdos, as chamadas curtidas, os tweets, as compartilhadas, entre outros 

movimentos digitais que espalham as ideias e mostram sentimentos e impressões para os 

contatos imediatos e para a rede estendida, além de conduzir vários focos de discussão a 

partir de uma ideia centralizada na influência e na audiência. Desse modo, existem 

possibilidades para monitorar e para mensurar os registros que possibilitam a concepção 

de indicadores para as políticas públicas na área educacional. 

Os estudos, os entendimentos, as compreensões, as verificações e as simulações 

constantes nesta investigação trazem a ontologia da pesquisadora e as metodologias são 

de estudos de futuro para mostrar os softwares que se destinam a monitorar e a mensurar 

o que emerge nas mídias sociais em relação ao alcance, à amplificação, à audiência, à 

influência, à presença online, ao tráfego das informações e aos sentimentos e às 

impressões de pessoas conectadas e na possibilidade de apontar os resultados / 

indicadores em trabalhos com as mídias sociais para as políticas públicas na área da 

educação. Nos procedimentos estão os estudos de softwares e a historicidade da 

investigadora deste trabalho. Existem referências múltiplas de pesquisa qualitativa, pois 

na área educacional para as políticas públicas em meios digitais estão os fenômenos que 

precisam ser desvelados de muitos modos. 

Como esta tese será apresentada no Programa de Pós-Graduação em Currículo 

Educacional que traz a inovação e os estudos de Paulo Freire, no conteúdo existe o 

desenvolvimento de teorias a partir de trabalhos com algoritmos para monitorar e 

mensurar mídias sociais / espaços virtuais e produção de indicadores para políticas 

públicas em contexto educacional. Para a pesquisadora, a junção de duas linhas de 

pesquisa, novas tecnologias com políticas públicas potencializa verificar a área 

educacional com teorias que podem convergir para novas investigações. Assim, a 

importância deste trabalho, na contemporaneidade e na academia. 

A intencionalidade é provocar reflexões que são mais abrangentes que o ensinar e o 

aprender, posto que trabalha conceitos de potencial estratégico com programas 
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computacionais em políticas governamentais. É a resposta à sociedade de como parte do 

dinheiro é investido e como o povo pode ser ouvido em tempo de grandes dados.  

Legislações podem ser escritos, como o Decreto nº 53.963, de 21 de janeiro de 2009, 

mas são pessoas que situam as ações das políticas públicas mediante estudo e 

contextualização do projeto e do programa. A inovação está em dar poder para a 

sociedade em Dussel (2007), para verificar se o dinheiro investido é o resultado esperado. 

Ler as redes sociais e os espaços virtuais em programas computacionais é indicador de 

que o hoje pode ser modificado para que não exista falta de êxito no futuro. Fazer a gestão 

baseada no conhecimento com características de amanhã tende a minimizar ações 

desnecessárias para a população. 
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As formigas, todavia, põem em acção instintos, órgãos ou 

utensílios hereditários, enquanto que o homem se serve, para 

trabalhar, de conhecimentos adquiridos e de instrumentos 

fabricados. Mas devo confessar que, apesar de toda a minha fé 

na selecção natural, nunca pude esperar que pudesse produzir 

resultados tão importantes [...] sobre este assunto, em 

minúcias um pouco mais circunstanciadas [...] se tratava de 

uma das dificuldades mais sérias que a minha teoria tem 

encontrado (Darwin, 2004, p. 274). 
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Capítulo II – Abordagem Investigativa 

No Capítulo II, estará evidenciada a metodologia como um caminho que mostra 

como a investigação foi feita. Estará impresso os procedimentos que foram adotados neste 

trabalho com a escrita detalhada do modo como foi feita a pesquisa. Os autores foram 

trazidos para ilustrar as teorias da abordagem investigativa. 

Na pesquisa existe a práxis, ou seja, uma prática histórica em relação ao 

conhecimento científico para fins de intervenção, não está desvinculada da ideologia e 

tem rigor metodológico. Como era necessário responder como usar os softwares que 

monitoram, que analisam e que mensuram as mídias sociais e as redes sociais em cenários 

prospectivos de futuro para ter dados e subsídios para a adequação de políticas públicas 

na área de educação, fez-se mister conhecer a teoria e a prática dos softwares e dos usos 

em comunicação digital e marketing digital. Além de saber como eram feitas as 

utilizações dos softwares era requerido que tais programas tivessem a potencialidade para 

subsidiar as decisões relativas às políticas públicas na área educacional. 

2.1 MÉTODO USADO 

Os métodos qualitativos possibilitam explorar, descrever e explicar, assim como 

pesquisar em livros, materiais digitais e documentos. No contexto da investigação, 

acrescenta-se softwares. Buscou-se estudar os softwares para monitoramento e 

mensuração existentes e disponibilizados para consulta e exploração. Os locais de 

pesquisa foram sítios dos softwares e, no loco de investigação, experimentou-se, 

experienciou-se e vivenciou-se as possibilidades para o uso e para a potencialidade de 

decisões na área educacional para políticas públicas. 

Desse modo, estão na investigação muitos métodos qualitativos que evidenciam a 

exploração, a vivência, a história da pesquisadora, as teorias de livros, de materiais 

digitais, de documentos e de softwares, as possibilidades em cenários prospectivos de 

futuro e práticas multirreferenciais. Não foi encontrado nenhuma teoria de pesquisa 

qualitativa que incluísse todo esse percurso de investigação. 

Em Gil (2002, p. 53), estava o estudo de campo que contemplava a busca pelo 

aprofundamento de uma realidade específica.  
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Tipicamente, o estudo de campo focaliza uma comunidade, que não é 
necessariamente geográfica, já que pode ser uma comunidade de trabalho, de 
estudo, de lazer ou voltada para qualquer outra atividade humana. 
Basicamente, a pesquisa é desenvolvida por meio da observação direta das 
atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar suas 
explicações e interpretações do que ocorre no grupo. Esses procedimentos são 
geralmente conjugados com muitos outros, tais como a análise de documentos, 
filmagem e fotografias (Gil, 2002, p.53). 

Tal como na investigação, no estudo realiza-se a observação direta das atividades, 

todavia como não existiram sujeitos é possível inferir que neste estudo de campo houve 

o uso dos softwares e a aplicação dos softwares com explorações, experimentações, 

experienciações e vivências históricas e sociais. Se o estudo de campo foca a comunidade, 

as comunidades observadas, informalmente, foram de agentes, de gestores e de 

entusiastas de monitoramento e de métrica de mídias sociais e de redes sociais, posto que, 

o primeiro objetivo específico da tese era estudar os softwares usados por profissionais 

de comunicação e marketing digital para monitorar, para analisar e para mensurar as 

mídias digitais e as redes sociais. 

Foram observadas as postagens e as atividades do grupo sem intervenção, sem 

inserção de comentários e sem interação, bem como sem entrevistas, sem solicitações de 

explicações e sem interpretações acerca das postagens e dos encaminhamentos dos 

trabalhos nos grupos acompanhados, no entanto foram analisadas as indicações acerca de 

monitoramento, de análise e de mensuração das mídias sociais e das redes sociais que as 

pessoas postam, assim como documentos, livros, textos, vídeos, filmagens e imagens dos 

relatórios extraídos de softwares. 

2.2. PROCEDIMENTOS USADOS 

Fez-se uso de muitos procedimentos para delinear o caminho a ser feito durante a 

pesquisa. Procurou-se relacionar a teoria com a vivência para ter os resultados. 

2.2.1 ESTUDO DOS SOFTWARES 

Como procedimentos foram estudadas as teorias de desenvolvimento de software, as 

teorias de comunicação digital, as teorias de marketing digital e as teorias de políticas 

públicas, principalmente, na área da educação. 

Foram estudados os seguintes softwares pela funcionalidade de monitoramento, pela 

potencialização de análises e pela possibilidade de mensuração de redes sociais e mídias: 
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140kit Experimentation (2017); Bing Webmaster Tools (2017); BrandWatch (2017); 

Crowdbooster (2017); Facebook Insights (2017); FollowerWonk (2017); GetAboutMe 

(2017); Google Alerts (2017); Google Analytics (2017); Grader (2017); KeyWord Tool 

(2017); Klout (2017); Kred (2017); Kurrently (2017); LiveBuzz (2017); Majestic SEO 

Tools (2017); Nielsen BuzzMetrics (2017); NodeXL (2017); PeerIndex (2017); Radian6 

(2017); SCUP (2017); Seekr (2017); Seekr Alerts (2017); Site Explorer Open (2017); 

SocialMetric (2017); Social Mention (2017); Sysomos (2017); Trendrr (2017); Topsy 

(2017); TwentyFeet (2017); TwitterCounter (2017); TweetGrader (2017); TweetLevel 

(2017); TwitterSearch (2017); TweetReach (2017); Webmaster Tools (2017). 

De tal modo foram analisados ou manuseados mais de trinta softwares, controlava-

se as situações experimentadas em um plano muito experimental e usava-se os pré-testes 

para uma avaliação dos resultados com os softwares e os pós-testes para apoio contínuo 

dos resultados dos relatórios para a validação da viabilidade para usos em políticas 

públicas na área da educação, visto que, nos objetivos da tese, constava o entendimento 

das lógicas de operacionalização de softwares que monitoram, que analisam e que 

mensuram os sentimentos e as impressões de pessoas em espaços digitais, assim como os 

softwares que mediam as presenças online, o engajamento, a ampliação e os tráfegos de 

informação. 

As escolhas procuraram evidenciar os fatores que determinaram ou contribuíram para 

a conexão com as ações gestoras das pessoas que trabalham direta ou indiretamente com 

os programas e projetos governamentais, ou seja, foram escolhidos os softwares que 

potencializaram subsídios para os fenômenos da realidade das políticas públicas na área 

da educação. 

Procurou-se descrever as possibilidades de uso e a potencialidade de software. A 

cada estudo e uso do software que era validado para a tese era trazida alguma imagem 

para mostrar para o leitor algumas funcionalidades para determinada ação gestora. O uso 

dos softwares se deu a partir da URL do software, assim como as análises e as 

possibilidades de relatórios. 

As análises foram feitas a partir dos relatórios extraídos dos softwares, bem como do 

modo da busca potencial para monitorar e mensurar políticas públicas na área 

educacional. Todos os softwares apresentados evidenciaram resultados significativos 
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para uso pelos gestores de políticas governamentais. Uns com mais potencialidade e 

outros com menos, entretanto todos descritos com as possibilidades para o leitor, tendo 

em vista que a apresentação dos resultados responde quais softwares que monitoram e 

mensuram as mídias sociais e os espaços digitais e apresentam potencialidade para uso 

de políticas públicas educacionais. 

Somente foram registrados na tese os softwares que foram analisados e tiveram os 

resultados da aplicação em políticas públicas na área educacional. Os resultados estão 

expressos no capítulo referente a apresentação dos softwares. Além dos softwares foi 

apresentada a possibilidade de trabalhar com os relatórios em cenários prospectivos de 

futuro, pois são configurações de imagens do presente que refletem no futuro e são 

potenciais para hipóteses acerca dos prováveis comportamentos das variáveis da 

estratégia e do planejamento. 

2.2.2 ENTENDIMENTO DAS LÓGICAS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE 

SOFTWARES 

As lógicas de operacionalização dos softwares demandaram estudos em livros de 

leitura corrente e de leitura de referência, em publicações periódicas e em impressos 

diversos, posto que era necessário conhecer o que foi pesquisado.  

Como esta investigação procurou desvelar os softwares que monitoram, que analisam 

e que mensuram as mídias sociais e as redes sociais o material bibliográfico era farto, 

mas, quando o mote eram os cenários prospectivos de futuro e os usos eram em políticas 

públicas na área educacional, as publicações periódicas e os impressos diversos foram 

essenciais para conhecer mais estudos a estes respeitos. A junção dos cenários 

prospectivos de futuro com a área da educação não tinha muitos escritos, assim outras 

fontes de consultas foram necessárias. Os softwares foram ser estudados e explorados 

para ter significação para a investigação.  

As situações na tese eram simuladas com recortes de estudos nas áreas de marketing 

e de comunicação social e com softwares para mostrar a possibilidade de uso em cenários 

prospectivos de futuro, conforme um dos objetivos, nos estudos tinham muitos materiais 

que não recebiam um tratamento analítico e reelaborações que estavam de acordo com os 

objetivos da pesquisa. 
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Desde o início da pesquisa, era sabido que existiam softwares que monitoram que 

analisam e que mensuram as mídias sociais e redes sociais, no entanto não existiam 

materiais que contemplavam o uso em políticas públicas na área educacional tampouco 

os cenários prospectivos de futuro. 

Nessa etapa prévia fez muito sentido a pesquisa explicativa para a identificação dos 

fatores que determinavam os fenômenos investigados, posto que eram necessários muitos 

detalhamentos e descrições para as conclusões em relação aos relatórios dos softwares. 

Eram muitas experimentações e experienciações com palavras, expressões, hashtags e 

buscas analíticas, entre outros modos de usar os softwares,  

Além das leituras prévias, a cada experimento eram feitas leituras tanto para conhecer 

o que foi escrito a respeito da utilização dos softwares como acerca do funcionamento 

dos softwares. As simulações eram feitas com base nas leituras e na experimentação para 

obter os relatórios. 

Depois de fazer o levantamento bibliográfico, participar de grupos de profissionais 

da área de monitoramento, de análise e de mensuração de redes sociais e de mídias sociais, 

analisar exemplos para maior compreensão, estudar os campos que envolviam a pesquisa, 

experimentar muito os softwares, analisar documentos, buscar a identificação dos fatores 

que determinavam os fenômenos investigados e explorar os modos de trabalho com 

softwares, iniciou-se a escrita dos cenários prospectivos de futuro a partir de teorias 

existentes. 

Tal conclusão tem base nos fenômenos educativos analisados, nas aproximações em 

diversas disciplinas, no constante ir e vir na construção do conhecimento, no 

reconhecimento da necessidade de um olhar múltiplo para a compreensão dos fenômenos 

nas políticas públicas na área de educação, no rompimento com o pensamento linear e 

unitário e na visão heterogênea como ponto de partida para a escrita do conhecimento. 

Registra-se que não foi fácil utilizar muitas linguagens para compreender os 

fenômenos estudados sem misturá-las e sem reduzir uma ou outra linguagem, pois foram 

muitas leituras e várias áreas para buscar a articulação entre elas. Entendeu-se com as 

leituras que a realidade econômica emerge de tal modo que o psicológico e o sociológico 

está presente nas experienciações. 
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Entendeu-se, na investigação, que não iria esgotar o objeto de estudo, pois os 

fenômenos analisados são vivos e se modificam a cada instante, logo eram dinâmicos e a 

abordagem multirreferencial tinha a pluralidade no ponto inicial e era heterogênea com 

os eixos para a escrita do conhecimento. Tal heterogeneidade se relacionava com as 

muitas disciplinas envolvidas na tese e na elucidação dos fenômenos e as perspectivas 

plurais necessitavam ser trabalhadas com os mais diferentes ângulos e em função dos 

sistemas de referências que eram distintos. 

A teoria e a metodologia estavam juntas e foi procurado usar técnicas coerentes, pois 

no decorrer da pesquisa houveram impasses teóricos e desafios com a prática efetuada, 

pois o tema era novo para as políticas públicas na área da educação. Procurou-se tirar as 

respostas estereotipadas em termos de método usado na investigação, pois envolvido na 

pesquisa estavam a sociedade, a consciência histórica, a exploração, as palavras e o 

humano que produz conhecimento e significado. 

A significação e o conhecimento produzido, na pesquisa social, tinham métodos 

usados com a relação com o qualitativo e com as tendências observáveis. Na medida em 

que a aplicação do estudo ocorria, as percepções, as análises e as interpretações se 

relacionam com a sociedade e com os momentos históricos. 

Existiram fases da pesquisa em que as crenças das pessoas, as visões de mundo e o 

modo de trabalhar de cada uma delas estiveram presentes, todavia o rigor científico e o 

paradigma foram privilegiados, ainda que, no progresso da pesquisa, houveram algumas 

quebras de modelos no diálogo das teorias e com pessoas para que os métodos pudessem 

revolucionar o que estava posto.  

No trabalho com os softwares que monitoram, analisam e mensuraram as redes 

sociais e as mídias sociais buscou-se responder, inicialmente, um problema com uma 

questão e articulou-se tal pergunta com os conhecimentos consagrados e estudados, 

todavia notou-se que foram criados novos referenciais a partir do que foi estudado e 

pesquisado, pois a finalidade que os softwares eram utilizados na literatura eram 

diferentes do propósito da pesquisa que tem como foco o uso em políticas públicas na 

área da educação. 

Na medida em que se usou os softwares com as palavras, expressões ou hashtags 

relacionadas com programas ou projetos governamentais procurou-se analisar os 
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resultados para se ter dados para subsidiar as adequações nas políticas públicas na área 

da educação. Os resultados, na pesquisa, foram referentes a possibilidades de uso em 

situações governamentais que conseguiam monitorar, analisar e mensurar a 

cibersociedade para conhecer as necessidades os sentimentos e as impressões, assim 

como a presença online e o tráfego de informações como na teoria de Dussel (2007, p. 

39) que o que manda é representante que deve cumprir uma função da potestas. É eleito 

para exercer delegadamente o poder da comunidade; deve fazê-lo em função das 

exigências, reivindicações, necessidades da comunidade no poder como ob-ediência. 

O representante que deve cumprir a função precisa que informações e de dados dos 

que o representam governamentalmente na área da educação para que, além das propostas 

apresentadas e das metas que precisam ser cumpridas, sejam atendidas as exigências, as 

reivindicações e as necessidades da comunidade. Na pesquisa, procurou-se mostrar as 

especificidades de cada software para as esferas macro, meso e micro da política. 

2.2.3 RELATÓRIOS DOS SOFTWARES 

Com base nessas argumentações, procurou-se mostrar as especificidades presentes 

nos softwares e nas esferas macro, meso e micro políticas, bem como existiu a ousadia 

em mostrar possibilidades de cenários prospectivos de futuro para inserir a rede de 

interrelações entre as dimensões políticas e a realidade das ações existentes nas políticas 

públicas educacionais. 

Na metodologia e na apresentação dos resultados e dos cenários criou-se uma 

perspectiva de configuração de conexões e de interações existentes para mostrar para o 

leitor que as esferas macro, meso e micro políticas em tempos de big data podem ser 

monitoradas e mensuradas com softwares e os relatórios têm potencialidade para 

subsidiar decisões, pois a teoria precisa de experimentos, de experienciações, de 

vivências, de práticas, de história do pesquisador e de multirreferenciamento de 

metodologias para desvelar novas teorias e ser o embrião ou semente para a criação de 

outras teorias. 

O propósito de uma pesquisa prospectiva era mostrar que não basta ter dados e 

informações, mas trabalhar com dados e com informações para decisões adequadas. O 

uso de técnicas e de métodos de prospecção de cenários era um método conhecido como 
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subjetivo, pois consistia em criar imagens que mostravam como o projeto e o programa 

poderiam ter resultados no futuro e poderiam ser modificados no presente. 

Os dados extraídos a partir de softwares desenvolvem hipóteses para focar nas causas 

e nos efeitos que podem ser relevantes. A partir de métodos objetivos como o trabalho 

com brainstorm pode-se agregar ideias a um tema determinado, os cenários podem 

enriquecer com viabilidades factíveis, pertinência, ocorrências e autoavaliação. Não é 

possível adivinhar o que ocorrerá no futuro, entretanto é viável entender o presente com 

cenários prospectivos de futuro. 

Da tomada de consciência que gera questionamentos a respeito de soluções ou 

registros para que mais pessoas tenham conhecimento do fato ou do fenômeno até às 

hipóteses de que todo contribuinte é um potencial produtor de sentimentos e de impressão 

em espaços digitais, de que o mundo virtual pode potencializar a realidade, de que 

pequenos textos, hyperlinks, imagens, memes ou hashtags resumem sentimentos e 

impressões, de que, na rede mundial de computadores, nos temas políticos podem conter 

humor, sarcasmo ou apelo afetivo, de que ao invés de copiar e colar conteúdos, nos meios 

digitais, existe o mal-estar, a insatisfação, a invenção e as deformações materiais, de que 

é possível planificar ou quantificar os sentimentos nas mídias sociais e espaços virtuais e 

de que pessoas consomem conteúdos e reproduzem sem ajuizamento e com 

intencionalidade, a busca por metodologias foram necessárias para compor a pesquisa. 

Tal movimento produz um novo status do conhecimento científico. É o rumo para o 

futuro que traz incertezas em relação às gerações e às tomadas de decisões em âmbitos 

governamentais, institucionais ou empresariais, por isso a vontade de criar modos 

adequados para organizar as informações e os dados disponíveis e disponibilizados. É o 

pensar no futuro com a visão de mensurar o presente com o planejamento estratégico, 

com as otimizações dos espaços digitais, com a criação de conteúdo, com a elaboração 

de links e com o monitoramento e as análises dos dados. 

2.2.4 ESTUDOS DE CENÁRIOS PROSPECTIVOS DE FUTURO 

São esforços que têm que existir por parte de pessoas, visto que são como legislações 

acerca da natureza do futuro e, além da incerteza, segundo Schoemaker (1995), tem 

cenário de planejamento como uma interface para o pensamento estratégico. O autor 

afirma que criar cenários é como planejar subir em uma montanha. Nesta pesquisa, é 
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procurado enfatizar o pensamento estratégico como base para as decisões que não podem 

mais ficar com o leitor, mas com o investigador que mostra os fenômenos no presente. 

Cada cenário descrito mostra uma história de como elementos variados interagem em 

determinadas condições. 

Em perspectiva de mudança no cenário social, Heijden (2000) escreve acerca de 

cenários baseados, o primeiro, em uma situação problemática a ser clarificada razão e, o 

segundo, em um caminho intuitivo do conhecimento para ser pesquisado com questões 

que podem ser exploradas por sistemas de análises e com previsão. Em princípio, um 

cenário auxilia nas negociações de sentido por meio da exploração de significados de um 

grupo delimitado com o conhecimento intuitivo de uma situação para efeitos da definição 

adequada de questões de investigação na qual o trabalho analítico pode ser baseado. Na 

pesquisa, é prevista distinção entre o esperado e convencional e a situação indeterminada, 

de incerteza, com a caracterização do futuro em termos de cenários múltiplos. 

Segundo Heijden (2000), cenários auxiliam na exploração de espaços desconhecidos 

por permitir estratégias que podem ser conectadas com discursos coerentes em outras 

linhas, ou seja, os cenários permitem muitas ideias e conduzem para uma posição 

gradativa no entendimento do que significa a nova situação para o grupo e o que as 

respostas coletivas devem ser. Pode ser um dos dilemas da aprendizagem social completa. 

Uma ousadia ocorreu em usar cenários prospectivos de futuro para evidenciar como é 

possível planejar com a análise, com as métricas em mídias sociais e redes sociais e com 

atitude prospectiva que significa olhar mais distante, isto é, preocupar-se com o longo 

prazo, pois, se a visão for ampla, o cuidado com as interações, com os dados e com as 

informações é maior. 

Como o cuidado e o zelo nas tomadas de decisões devem vir acompanhados pela 

investigação dos fatores e das tendências na área educacional, é preciso usar metodologias 

que possibilitem visões distantes o suficiente para mudar os planos de longo prazo e 

considerar as pessoas como agentes de transformação do presente. Berger (1964, p. 271) 

escreveu acerca da atitude prospectiva: 

L'attitude prospective ne nous tourne pas seulement vers l'avenir. Il faut ajouter 
qu'elle nous fait regarder au loin. A une époque où les causes engendrent leurs 
effets à une vitesse qui ne cesse de croître, il n'est plus possible de considérer 
simplement les résultats immédiats des actions en cours. Notre civilisation est 
comparable à une voiture qui roule de plus en plus vite sur une route inconnue 
lorsque la nuit est tombée. Il faut que ses phares portent de plus en plus loin si 
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l'on veut éviter la catastrophe. La prospective est ainsi essentiellement l'étude de 
l'avenir lointain (Berger, 1964, p. 271). 

Na tradução, tem-se que a atitude prospectiva não nos leva apenas para o futuro. Deve 

ser acrescentado que isso nos faz desviar o olhar. No momento em que as causas 

produzem seus efeitos a uma velocidade que continua a crescer, não é possível 

simplesmente considerar os resultados imediatos das ações atuais. Nossa civilização é 

como um carro dirigindo cada vez mais rápido em uma estrada desconhecida quando a 

noite cai. É necessário que seus faróis levem cada vez mais longe se alguém quiser evitar 

a catástrofe. A prospectiva é, portanto, essencialmente o estudo do futuro distante. 

Evitar catástrofes na perspectiva do autor remete a atitudes prospectivas, por isso a 

ousadia em incluir na metodologia da pesquisa e na tese. Segundo Marcial e Grumbach 

(2008, p. 56): 

Berger lançou a palavra “prospectiva” porque a palavra “previsão” estava 

demasiadamente impregnada do sentido de profecia. Pretendia com isso separar 
também os conceitos de previsão (construir um futuro à imagem do passado) e 
prospectiva (em que o futuro é decididamente diferente do passado (Marcial; 
Grumbach (2008, p. 56). 

A abordagem de cenários prospectivos, nesta pesquisa, foi usada como modo para 

evidenciar que existem as fragilidades nos contextos educacionais, assim como as 

possibilidades de tomadas de decisões na gestão pública que podem deixar a área 

educacional vulnerável. Sabe-se que os cenários são mais comuns para mostrar os riscos 

como chamados nas empresas ou nas corporações. Na tese, foi utilizado como modo de 

registrar que o futuro pode ser diferente se o presente for modificado. Admite-se, que os 

cenários prospectivos dependem das visões e dos conhecimentos, tal qual das 

expectativas das pessoas que os formulam e dos conhecimentos prévios e dos 

aprendizados anteriores do leitor. 

No uso dos cenários prospectivos, na pesquisa, procurou-se evidenciar os fatos e 

dados de presente, assim como os fundamentos de prospectivo como um pensar no futuro 

para agir no presente e como inúmeras perspectivas com incertezas. Nos cenários, 

buscou-se ter a descrição coerente com uma situação presente que teria efeitos futuros 

para que os encaminhamentos das ocorrências permitissem ter a situação de origem e os 

resultados futuros. 
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Como a metodologia de cenários prospectivos de futuro, pretendeu-se mostrar usos 

de softwares que monitoram, que analisam e que mensuram mídias sociais e redes sociais 

nas tomadas de decisões na gestão pública com ocorrências na área educacional para a 

adequação na implementação da política governamental. 

Ao verificar os relatórios dos softwares, foi possível analisar os extratos e os formatos 

para usá-los como partes dos cenários prospectivos de futuros que foram elaborados para 

evidenciar situações e recortes de estudos. Como fundamentação teórica foram usados 

autores que estudaram cenários como modo de representar a realidade futura. 

Os focos dos cenários eram assuntos e informações com importância para as pessoas 

que tomam decisões estratégicas, pois tinham elementos previsíveis e imprevisíveis do 

ambiente educacional que afetam as políticas públicas governamentais. Assim, na 

metodologia e na apresentação dos resultados e dos cenários criou-se uma perspectiva de 

configuração de conexões e de interações existentes para mostrar para o leitor que as 

esferas macro, meso e micro políticas em tempos de big data podem ser monitoradas, ser 

analisadas e mensuradas com softwares e os relatórios têm potencialidade para subsidiar 

decisões. 

A teoria usada na pesquisa precisou de experimentos, de experienciações, de 

vivências, de práticas, de história do pesquisador e de multirreferenciamento de 

metodologias para desvelar novas teorias e ser o embrião ou semente para a criação de 

outras teorias. Martins (2004, p. 90) refere-se ao trabalho do pesquisador de modo 

semelhante a um bricoleur: 

Podemos dizer que o trabalho do pesquisador aproxima-se ao do bricoleur, 
como propõe Lapassade (1998). Essa idéia elaborada por Lapassade inspirou-
se nas considerações tecidas por Lévi-Strauss em Pensamento selvagem, 
quando discutiu as características do trabalho científico. Apesar de Lévi-
Strauss não estar preocupado com a questão da complexidade dos fenômenos 
sociais, ele reconhece as dificuldades enfrentadas pelo pesquisador no 
desvelamento da realidade, em vista dos limites teóricos que ele enfrenta. Tal 
dificuldade leva o pesquisador a “negociar” com a realidade, buscando 
“pedaços de teorias heterogêneas”, estabelecendo um conhecimento plural da 

realidade (Martins, 2004, 90p.). 

O autor escreve acerca da possibilidade de o pesquisador encontrar teorias diferentes, 

todavia coerentes para a investigação. Lévi-Strauss (2008, p. 37) fez alusão ao bricoleur 

que sempre coloca alguma coisa de si e acrescenta na escrita que a reflexão mítica 
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aparece como uma forma intelectual de bricolage. Toda a ciência foi construída sobre a 

diferenciação do contingente e do necessário, que é também a do fato e da estrutura. 

Ainda que seja sabido que Lévi-Strauss (2008) tenha escrito a respeito da 

classificação que não é de ordem prática, mas sim uma necessidade intelectual e que o 

universo sem uma ordenação seria indistinguível do caos, compreende-se que os 

pesquisadores na formação e no trabalho diário com a investigação têm aprisionadas 

imagens e conhecimentos, assim como analogias e aproximações conforme os próprios 

aprendizados como as criações e escritas que formam arranjos novos de elementos no 

registro das experiências e das vivências como bricolage. 

Nesse percurso metodológico de formação de arranjos, o estudo dos softwares teve 

caráter exploratório no sentido de proporcionar maior familiaridade com os softwares que 

monitoram, que analisam e que mensuram as mídias sociais e os espaços digitais para 

melhor entendimento e para a elaboração de hipóteses. Foram estudados inúmeros 

softwares e escolhidos os que tinham potencialidade para as tomadas de decisões relativas 

às políticas públicas na área educacional. 

Os cenários se configuram como um conjunto formado pela descrição coerente de 

situações presentes que podem ser modificadas para que o resultado no futuro seja 

diferente, assim como possibilidades de encaminhamentos dos acontecimentos para 

permitir reflexão da origem, do modo como é feito, dos dados desvelados e das situações 

futuras. A previsão do futuro é feita por meio da visualização de imagens que podem 

gerar um ou mais de um cenário alternativo para situações que podem acontecer ou que 

se prevê que aconteça. 

Procurou-se saber mais acerca dos estudos do futuro para a metodologia e, segundo 

Litto (2003), em texto voltado para a universidade escreve que: 

A necessidade de aproximar, de relacionar o estudo do futuro com a academia 
não é novidade. Já em 1901, em artigo numa revista inglesa, o celebrado 
escritor H.G. Wells reivindicou o estabelecimento de uma “ciência do futuro”; 

e em 1932, numa palestra que proferiu pela rádio BBC, ele sugeriu, para 
antecipar soluções e preparar a sociedade para o futuro, a criação de 
“faculdades inteiras e departamentos de presciência” que formariam 

“professores de presciência” (Litto, 2003, p. 103). 

O autor menciona fatos que ocorrem no início do século XX e que não se concretizam 

no século XXI. A área da educação e o planeta ganham destaque no meio científico, mas 
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os modos para organizar e adequar às informações ao conhecimento científico ainda não 

preparam a sociedade para o futuro de modo estratégico. Litto (2003, p. 103), escreve que 

é pouco provável que instituições de ensino superior já estabelecidas consigam, a curto 

ou médio prazo, criar amplos programas curriculares dirigidos à formação de líderes 

preparados para o estabelecimento de uma sociedade que saiba preservar o planeta.  

O olhar para a formação de líderes e para o cenário prospectivo de futuro é construído 

no período pós-guerra e apresenta fortes características interdisciplinares. Pode ser 

considerado um novo campo para a ciência ou pode ser um movimento do pensamento 

futuro ou ainda uma extensão do planejamento estratégico, segundo Mendonça (2005, p. 

11-12), que escreve: 

[...] é um trabalho que exige esforço por parte dos pesquisadores, pois não há 
como construir leis sobre a natureza do futuro. A única lei aceita nos Estudos 
dos Futuros é a incerteza (SCHOEMAKER, 1995; HEIJDEN, 2000; 
SCHWARTZ, 2000; LITTO, 2004). Esta seria uma ciência em testes de 
hipóteses, já que trataria de eventos que só acontecem uma vez, não existindo 
repetições que permitissem validar os resultados e as conclusões (Mendonça, 
2005, p. 11-12).  

A autora considera o futuro como o resultado das decisões tomadas e das ações 

implementadas no presente, pois tem certezas e incertezas, ainda que existam muitos 

instrumentos para elucidar o que pode ocorrer em longo prazo nos estudos de futuro, falta 

a consideração do comportamento humano frente aos fatos e também a falta de visão 

sistêmica. 

Mesmo com as ausências escritas pela autora, os estudos de futuro estão presentes 

em organizações não-governamentais, em consultorias, em órgãos governamentais, em 

organizações internacionais e em grupos associados à UNESCO – United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization, em língua portuguesa, Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, e à OCDE – Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Os projetos apresentados pelas 

organizações possibilitam estruturas e inovações sociais. Segundo Slaughter (1996, p. 

804): 

Futures practitioners create, refine and use the formal knowledge which finds 
its way into the futures literature. If it is language, concepts and metaphors that 
provide the symbolic foundation of FS, it is the practitioners who supply the 
human, intellectual and applied power. They use the field to pursue numerous 
projects and possibilities. The outcomes of futures work affect social processes 
in countless ways, but most importantly though projects, enabling structures 
and social innovations (Slaughter, 1996, p. 804).  
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Em uma versão tem-se que os profissionais do futuro criam, refinam e usam o 

conhecimento formal que encontra seu caminho na literatura de futuros. Se é linguagem, 

conceitos e metáforas que fornecem o simbólico da fundação dos estudos de futuro, são 

os praticantes que fornecem recursos humanos, intelectuais e potência aplicada. Eles 

usam o campo para buscar vários projetos e possibilidades. Os resultados do futuro do 

trabalho afetam os processos sociais de inúmeras maneiras, mas o mais importante 

embora projetos, possibilitando estruturas e inovações sociais. 

Em contraposição com as ausências registradas por Mendonça (2005), Slaughter 

(1996) afirma que é considerado o comportamento humano e existe a visão sistêmica. 

Slaughter (1996, p. 800) escreve I take the latter to be founded on a widely shared human 

capacity which is augmented by futures concepts, curricula and discourse, and supported 

by professional organizations and techniques. 

Em uma versão, tem-se que o autor considera que a aplicação prospectiva coletiva 

deve ser fundada em uma capacidade humana amplamente compartilhada que é 

aumentada por conceitos futuros, currículos e discurso, e apoiada por organizações e 

técnicas profissionais, ou seja, o humano é considerado e a sistematização é usada. 

Em relação à visão sistêmica, Slaughter (1996, p. 803) escreve futures studies has a 

very rich literature. Familiarity with it provides access to the history, lines of enquiry, 

the intellectual and applied substance of the field. Em uma versão, tem-se que os estudos 

de futuros têm uma literatura muito rica. A familiaridade com isso proporciona acesso à 

história, linhas de pesquisa, substância intelectual e aplicada do campo. 

Acredita-se que os movimentos de futuro trazem, em uma personificação, 

envolvimentos maiores com as questões da sociedade. Nesta investigação, existe uma 

proposta de inserção dos estudos de futuro na metodologia a partir da ontologia da 

pesquisadora e em estudos exploratórios na questão que abrange a sociedade. 

Para justificar a opção por escrever dos estudos prospectivos de futuro, insere-se 

Slaughter (2004, p. 147) que propõe o pensamento prospectivo para a sociedade como 

um dos principais fatores potencializadores para as adaptações nas mudanças, mas que 

também alerta: 

The theory / practice dichotomy remains a serious issue for FS. It is necessary 
to ensure that futures programmes cease to turn out practitioners who have 
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methodological competence yet overlook the arenas of interpretive 
understanding and capacity within which any such methods are properly 
grounded. In so doing, it may be possible to discourage work that fails to 
engage in depth with the problematiques of a rapidly transforming world. All 
practitioners need to understand that ‘thin’ approaches can only yield ‘thin’ 

understanding. Equally, however, there are other dangers for those who tend 
toward the more subjective and cultural paths (Slaughter, 2004, p. 147). 

Em uma tradução, tem-se que a dicotomia teoria / prática continua sendo um 

problema sério para os estudos do futuro. É necessário garantir que os programas de 

futuros deixem de se transformar em profissionais que têm competência metodológica, 

mas ignoram as áreas de compreensão e capacidade interpretativa dentro das quais tais 

métodos estão adequadamente fundamentados. Ao fazê-lo, pode ser possível desencorajar 

o trabalho que não se aprofunda com as problemáticas de um mundo que se transforma 

rapidamente. Todos os praticantes precisam entender que as abordagens "finas" só podem 

produzir uma compreensão "fina". Do mesmo modo, no entanto, existem outros perigos 

para aqueles que tendem para os caminhos mais subjetivos e culturais. 

Sugere a criação do conhecimento como método de futuro que precisa ser ensinado, 

aprendido, criticado e modificado. Sem o pensar prospectivo existe a dificuldade para a 

tomada de decisões estratégicas de modo efetivo. Neste contexto e, nesta pesquisa, o 

pensamento segue para as questões que têm de ser situada no presente, mas com 

consequências para o futuro, como, por exemplo, estudar softwares que monitoram, 

analisam e mensuram espaços virtuais e usá-los também em trabalhos com gestão de 

metas em políticas públicas. 

A cada pesquisa existe a potencialização em novas visões em estudos acadêmicos e 

interessados no tema que poderão ou não modificar o presente de modo que exista um 

futuro diferente para as implementações de políticas públicas na área educacional. 

Quando são estudadas possibilidades que ocorrerão em um presente ou em um futuro 

próximo e que não existem em um passado registrado, o pensamento tem de ser coletivo 

e com perspectivas de futuro. 

Na área educacional, em muitas pesquisas, não fica evidente o planejamento, o 

aconselhamento, o estabelecimento de prioridades e as informações públicas. Parte do 

problema é explicado e parte da solução é deixada para o leitor. A área da educação, como 

interface para que o futuro deve ser uma alternativa imaginada e tratada no universo de 

aprendizagem social e como mudança no poder governamental. 



92 

Na sustentabilidade econômica, a área da educação tem a potencialidade da produção 

do conhecimento, do processo de ensinar e de aprender, além da utilização da riqueza 

produzida por pessoas e empregada para a sociedade. Nessa afirmação, além de 

econômica, a sustentabilidade é social e política e tem efeito no futuro. A dimensão 

ecológica agrega a visão econômica e política com a dimensão social. 

Na academia, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no Núcleo de 

Estudos do Futuro – NEF – existe um grupo formado por pesquisadores com o objetivo 

de continuamente e de avaliar os temas de longo prazo e com características 

significativas, além de ter a coordenação de uma rede de comunicação entre especialistas 

em estudos de futuro e prospectiva com um sistema internacional de informações de 

acesso público. 

Ainda que os estudos, no mundo, estejam em fase inicial de desenvolvimento e que 

ainda recebem muitas críticas, a inovação no pensar e no refletir os temas contemporâneos 

está presente e tende a ter surgimento de participações para crescer no conhecimento 

acadêmico. São esforços que têm que existir por parte de pessoas, visto que são como 

legislações acerca da natureza do futuro e, além da incerteza, segundo Schoemaker (1995, 

p. 27), tem cenário de planejamento como uma interface para o pensamento estratégico: 

Scenario planning, then, allows us to chart a middle ground between under and 
overprediction. It helps expand the range of possibilities we can see, while 
keeping us from drifting into unbridled science fiction. Scenario planning does 
this by dividing our knowledge into two areas: (1) things we believe we know 
something about and (2) elements we consider uncertain or unknowable 
(Schoemaker, 1995, p 27).  

Em uma versão, tem-se que o planejamento de cenários, então, nos permite traçar um 

meio termo entre a sub e o excesso de previsão. Isso ajuda a expandir o leque de 

possibilidades que podemos observar, ao mesmo tempo em que nos afasta de ficção 

científica desenfreada. O planejamento de cenário faz isso dividindo nosso conhecimento 

em duas áreas: (1) coisas que acreditamos sabermos sobre e (2) elementos que 

consideramos incerto ou não conhecidos. 

O autor afirma que criar cenários é como planejar para subir em uma montanha. O 

planejamento de cenários considera o que é sabido acerca de um determinado assunto e 

dos elementos que são considerados incertos ou não conhecidos. Planejar uma ação de 

viagem ou de passeio em um mundo real para um longo prazo precisa ser considerado o 
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clima, os movimentos da terra, os animais pelo caminho e as pessoas que estarão no 

caminho, mas planejar ações em políticas governamentais a maior incerteza não será o 

clima. 

Registra-se que, além de estudar o futuro e os cenários, pesquisou-se metodologias 

que fundamentassem a funcionalidade, a eficiência, a confiabilidade, a portabilidade, a 

usabilidade e a manutenibilidade (Pezzé; Young, 2008) para avaliar os softwares, posto 

que além da efetividade era necessário conhecer o tempo de resposta e os recursos para 

executar os programas computacionais, assim como o serviço que era usado em condições 

que não estavam previstas no software como, por exemplo, verificar a potencialidade para 

as políticas públicas na área educacional, além da verificação de resultantes de falhas, 

tolerâncias e recuperabilidade (Freitas, et. al, 2010), era necessário fazer adequações para 

contextos governamentais. 

2.2.5 RECORTES DE ESTUDOS COM SOFTWARES 

Foram coletados dados e analisados detalhadamente para fazer proposições para 

planejar políticas públicas na área educacional. Cada cenário usado na tese evidenciou 

uma possibilidade contida na realidade da gestão estratégica. Os elementos puderam ser 

relacionados e formalizados para desenvolver modelos de cenários quanto à consistência 

teórica e à plausibilidade. Ainda que difusos, procurou-se escrever narrativas detalhadas 

e realistas para que seja utilizado para um planejamento estratégico. 

Nesta pesquisa, foi procurado enfatizar o pensamento estratégico como base para as 

decisões que não podem mais ficar sem estratégias, mas com possibilidades que mostram 

os fenômenos no presente e como podem estar no futuro. Buscou-se diferentes teóricos 

para criar os cenários para evidenciar que existem pensamentos diferentes, mas todos os 

cenários capturavam a riqueza e a variedade de possibilidade para estimular os tomadores 

de decisão. 

Organizou-se possibilidades em narrativas com o uso de grandes volumes de dados 

a partir de softwares que monitoram, que analisam e que mensuram redes sociais e mídias 

sociais e buscou-se a utilização de níveis teóricos para a epistemologia da análise para 

que o estudo científico relacionasse a crença e o conhecimento da origem, dos métodos e 

das validades. Heijden (2000, p. 35) escreve differentiation is necessary, but 
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fragmentation is dangerous, em uma versão tem-se que a diferenciação é necessária, mas 

a fragmentação é perigosa. 

Na perspectiva dos cenários sociais escritos, a primeira parte era uma situação 

problemática a ser clarificada na razão e, o segundo, era um caminho intuitivo do 

conhecimento para ser pesquisado com questões que poderiam ser exploradas por 

sistemas de análises e com previsão. Em princípio, pretendeu-se que o cenário auxiliasse 

nas negociações de sentido por meio da exploração de significados de um grupo 

delimitado com o conhecimento intuitivo de uma situação para efeitos da definição 

adequada de questões de investigação na qual o trabalho analítico pode ser baseado. 

Na pesquisa, foi prevista a distinção entre o esperado, o convencional e a situação 

indeterminada de incerteza com a caracterização do futuro em termos de cenários 

múltiplos. Procurou-se seguir o que van der Heijden (2000, p.33) escreveu one’s own 

mental model of the future, ou seja, o modelo mental próprio do futuro para aumentar 

novas questões de investigação para entender o ambiente real que é a parte fundamental 

no processo de cenário. 

Buscou-se ampliar a compreensão do sistema educacional para evidenciar os 

elementos predeterminados, assim como mostrar as conexões entre as várias forças e os 

inúmeros eventos que estão presentes na área da educação para a tomada de decisão 

estratégica. Os cenários auxiliaram na exploração de espaços desconhecidos por permitir 

estratégias que poderiam ser conectadas com discursos coerentes em outras linhas, ou 

seja, os cenários permitiram muitas ideias e conduziram para uma posição gradativa no 

entendimento do que significa a nova situação para o grupo. 

Percebeu-se que, na área educacional, as pessoas não costumavam usar cenários 

prospectivos para as tomadas de decisão. Inferiu-se que poderia ser um dos dilemas da 

aprendizagem social completa e resolveu-se investir na elaboração dos cenários. 

Schwartz (2001, p. 41) escreve acerca do planejamento de cenários: 

Poderia ser definido como uma ferramenta para ordenar as diferentes 
percepções do futuro no qual essas opções produzirão efeitos, embora esteja 
mais próxima de uma forma disciplinada de pensar do que uma metodologia 
técnica ou fórmula quantitativa específica (Schwartz, 2001, p.41). 

O autor evidencia que o planejamento de cenários implica em escolher dentre várias 

opções a compreensão dos resultados possíveis. É a capacidade de previsão do ser 
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humano com a percepção de futuro e com a sistematização para ordenar as diferentes 

percepções de futuro das pessoas que participam do trabalho estratégico com cenários 

prospectivos. 

Contar histórias ou evidenciar fatos e fenômenos é um modo antigo para organizar o 

conhecimento e permite que as pessoas que participam do trabalho possam descrever 

diferentes visões e significado de cada evento. Assim, optou-se pelos usos dos cenários 

pela potencialidade de uma planificação estratégica de longo prazo tanto quantitativas 

quanto qualitativas e pela possibilidade de mostrar a formação de gestores com o trabalho 

em incertezas e com situações imprevistas. O ser humano precisa aprender a transformar 

informações de caráter estratégico em material para os estímulos de novas ideias. 

Enfatiza-se que os usos de softwares que monitoram, que analisam e que mensuram 

as mídias sociais e as redes sociais em cenários prospectivos de futuro para ter dados e 

subsídios para a adequação de políticas públicas na área da educação foi uma metodologia 

de estudos de possibilidades futuras para evidenciar as definições de estratégias em gestão 

pública, posto que tomar decisões tem de ser plausível para todos os futuros possíveis. 

Na década de 50, as análises de cenários foram usadas para o planejamento militar. 

Na década de 60, foram usadas na área comercial. Na década de 70, foram usadas nas 

indústrias. Nas décadas de 80 e 90, foram usadas nas estratégias de governo. Desse modo, 

pode-se afirmar que a metodologia é usada em muitas áreas para a visão de longo prazo 

e para planejar o futuro com as incertezas e com as tendências.  

Não é mais possível considerar o futuro como algo que acontece e ninguém tem o 

poder de mudar. Slaughter (2004, p. 15) escreve: 

One of the main tasks of Future Studies (FS) is the constant exploration of 
near-future ‘landscapes’. The information knowledge and insights so gained 

are used in a thousand ways by people and organizations to decide, strategize 
and, overall, ‘steer’ more carefully into the future. In ‘mapping’ these near-
future landscapes foreknowledge of areas of danger or difficulty is very 
valuable (Slaughter, 2004, p. 15). 

Em uma versão tem-se que uma das principais tarefas dos estudos de futuro é a 

constante exploração de "paisagens" próximas do futuro. Os conhecimentos da 

provenientes da informação e os insights são utilizados de mil maneiras por pessoas e 

organizações para decidir, elaborar estratégias e, em geral, "orientar" mais 
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cuidadosamente para o futuro. No "mapeamento" dessas paisagens próximas do futuro, a 

presciência de áreas de perigo ou dificuldade é muito valiosa. 

De acordo com os estudos de futuro, procurou-se elaborar cenários para evidenciar a 

necessidade de decidir e de elaborar estratégias para antevisão dos fatos e dos fenômenos 

que ocorrem na área educacional. Encorajou-se nos cenários a presença de um grupo para 

participar das dinâmicas. Segundo Schoemaker (1995, p. 36): 

To start scenario planning in your company, you may want to convene a one 
or two-day scenario workshop in which the focus is on the outside world, 
without the complications of internal strategy or competitive issues. If you 
believe that your industry is not an island unto itself but is shaped by larger 
political, economic, social, and technological forces, start with the external 
drives. Invite from six to twenty bright people to your scenario team, including 
some from outside the company – suppliers, customers, regulators, board 
members, analyses, or academics (Schoemaker, 1995, p. 36). 

Em uma versão tem-se que para iniciar o planejamento de seu projeto em sua 

empresa, você pode querer fazer um caso para cenário de um ou dois dias em que o foco 

é no mundo exterior, sem as complicações da estratégia interna ou problemas 

competitivos. Se você acredita que sua indústria não é uma ilha, mas é moldada por forças 

econômicas, sociais e políticas, comece com as unidades externas. Convide de seis a vinte 

pessoas tidas como brilhantes para a equipe de cenário, fornecedores, reguladores, 

membros do conselho, analistas ou acadêmicos. 

Na área educacional, as pessoas convidadas podem ser parceiros, legisladores, 

membros de conselhos consultivos, analistas ou técnicos, assessores de imprensa e 

acadêmicos. O ideal é ter um grupo de trabalho constituído, pois as decisões estratégicas 

têm consequências de longo prazo. A opção do pensar no futuro a gerenciar crises do 

passado, as certezas de que as transformações ocorrem no presente e que o resultado está 

no futuro é a técnica usada na pesquisa para evidenciar o que existe nos softwares que são 

potenciais para a política pública na área educacional. 

Como nos cenários é trazida a possibilidade de ter experts para trabalhar os cenários 

na realidade da área educacional, tem-se a conclusão de Dalkey e Helmer (1963, p. 17) 

que publicam o estudo experimental do método para uso com experts: 

The authors are convinced that most of these shortcomings can gradually be 
eliminated by further experimentation in this area. Even as it stands, the 
method exemplified by the experiment reported here is highly conducive to 
producing preliminary insights into the subject matter at hand on which a more 
effective research program may be based […] (Dalkey; Helmer, 1963, p. 17).  
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Em uma tradução, tem-se que os autores estão convencidos de que a maioria dessas 

deficiências pode ser eliminada através de experimentação adicional nesta área. Mesmo 

assim, o método exemplificado pelo experimento aqui relatado é altamente propício para 

produzir informações preliminares sobre o tema de um programa de pesquisa mais eficaz 

[...]. 

Pode-se perceber os pontos que podem ser fortalecidos na metodologia, todavia é o 

vindouro como um resultado de decisões do presente e de modo inovador com auxílio de 

algoritmos que clamam por providências para alternativas passíveis de discernimento e 

de opções. A escolha, nesta pesquisa, por estudos do futuro refere-se aos vários modos de 

elucidar o futuro. Um deles é a proposição de dados do presente para a mudança nos 

trabalhos para minimizar os efeitos ou corrigir rumos. 

A metodologia pode ser considerada menos tradicional, contudo é aceitável. 

Procedimentos de análise em perspectiva são mais aceitos; Segundo Johnston (2001, p. 

124): 

A aplicação de técnicas prospectivas à formulação de estratégia e definição de 
prioridades tem crescido drasticamente ao longo dos últimos dez anos. 
Praticamente todas as nações da OCDE realizaram um exercício prospectivo 
de âmbito nacional, regional ou setorial, e, muitas vezes, foi realizada uma 
série de tais exercícios (Johnston, 2001, p. 124) 

É sabido que países da OECD – Organisation for Economic Co-operation and 

Development – realizam exercícios estratégicos e em perspectivas em eventos de ciência 

e tecnologia. O autor registra um pouco do exercício das nações nos estudos prospectivos. 

Entende-se, nesta pesquisa, que o futuro é visto por muitos estudiosos de inúmeros países 

como um modelo de estudo para tornar mínimo os desacertos e para que sejam 

desenvolvidas técnicas prospectivas. 

 No próximo capítulo, estão registrados os modos de trabalho com os softwares 

tais quais as observações de execução dos programas computacionais com minimização 

de influência pessoal em relação às rotinas para que se mostre uma visão imparcial do 

que ocorre no trabalho com software. 
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A tradução literal tanto pode ser a melhor maneira de 

trair o original, quanto pode ser, especialmente ao ter na 

etimologia a chave da equivalência, a melhor maneira 

de transpô-lo: em cada caso concreto, o tradutor precisa 

unir talento e conhecimento para chegar à melhor 

decisão (Marx et al, 1996, p. 488; 2010, p. 508). 
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Capítulo III: Identificação dos Softwares Usados 

No Capítulo III, serão apresentados os softwares que monitoram, que possibilitam a 

análise e que potencializam a mensuração das redes sociais e das mídias sociais. Também 

será explicitado os usos em gestão pública na área da educação para a operacionalização 

e para o pensamento estratégico. 

3.1 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ACERCA DE SOFTWARES PARA REDES 

SOCIAIS 

No século XXI, a área educacional na gestão das políticas públicas continua a ser 

preocupação de governos e da iniciativa privada. Cada qual, com a particularidade e com 

o interesse, buscam-se modelos e formatos para que os resultados dos investimentos 

sejam apresentados para a sociedade. O National Research Council, uma organização 

norte-americana, reúne especialistas para definir as competências educacionais para o 

centenário e mostra os aspectos que precisam ser verificados nos processos de ensinar e 

de aprender. 

Emerge a relação entre o que se estuda e o como se aplica. De um modo aproximado 

com a economia da informação, tem-se a transferência de conhecimento em uma visão 

mais capitalista do sentido que se dá na área educacional. As competências são escritas 

em três domínios, o cognitivo, o intrapessoal e o interpessoal que têm desdobramentos. 

Nos escritos acerca do assunto, percebe-se que são necessárias novas abordagens no 

sistema educacional e nas políticas públicas. 

Os softwares que serão apresentados nesta pesquisa se constituem em programas que 

respondem uma questão desta investigação e são partes dos princípios da web 3.0 cujo 

valor dos dados não está no tamanho ou na classificação, mas no acesso com rapidez e 

com possibilidade de exploração para a tomada de decisões e resultados governamentais.  

Nesta investigação, a pesquisadora apresenta os programas computacionais que têm 

relatórios que podem subsidiar decisões de gestores educacionais. O trabalho com os 

dados que podem ser extraídos dos softwares e a análise dos dados é tarefa gestora. Não 

será feito juízo do que ocorre quando o governante legitima o poder de decisão dos 

nomeados ou designados, ainda que se possa afirmar que se o povo não for contemplado 



100 

nas políticas públicas na área da educação a gestão não pode ser entendida como de 

interesse da população. 

Neste capítulo, serão mostrados alguns projetos, programas e possibilidades de 

gestão com o uso de softwares para a tomada de decisão estratégica. Inicia-se com a busca 

por hashtag que é formada pela palavra tag que é simular a palavra-chave ou etiqueta. 

Hashtag pode ser uma palavra ou um termo que representa uma informação, um tema, 

um tópico ou uma relevância que tenha o objetivo de indexar de modo explícito na rede 

mundial de computadores. 

A hashtag pode ser usada em redes sociais, mídias sociais e aplicativos e sempre 

recebe o símbolo # para marcar que a palavra ou expressão é uma #hashtag tal qual usado 

#+palavra ou expressão de indexação. Assim, o uso do # transforma a hashtag em 

hyperlink e, pela indexação, a palavra ou expressão é encontrada nos mecanismos de 

busca das redes sociais ou dos softwares. No Twitter, as hashtags mais usadas são 

inseridas em um espaço chamado Trending Topics. A seguir, serão descritos fragmentos 

das simulações feitas na pesquisa. 

A hashtag #residênciaeducacional na rede social Twitter evidencia que pessoas 

tiveram grandes surpresas com a extinção do programa de governo. As palavras 

indignação e surpresa estão presentes nos discursos de pessoas que estavam ligadas à ação 

governamental na área da educação. Se considerado que muitas pessoas estão em sinergia 

com os projetos de Estado ou de governo, emerge a necessidade de conhecer instrumentos 

de coleta de dados ou impressões faladas ou escritas para que as políticas públicas não 

sejam imprecisas e as pessoas que cuidam de gestão de metas tenham formação e 

informação adequada para as ações de governo para a implementação e para o 

entendimento do que emerge durante esse processo. Muitas vezes, as assessorias de 

comunicação de governos monitoram e mensuram as mídias sociais e os conteúdos 

produzidos, no entanto não compartilham os resultados apurados com gestores de metas 

e com os gestores da política pública na área da educação. As assessorias de imprensa 

nem sempre são partes do governo, podem ser terceirizadas ou frutos de licitações para 

trabalhar nas secretarias.  

Com outra simulação, tem-se a associado à hashtag 

#VerásQueUmFilhoTeuNãoFogeALuta (Figura 10) buscada para a comparação no 
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software Hashtagify.me que mostra a hashtag em relação à popularidade nas redes 

sociais, à correlação entre as hashtags associadas e à frequência de uso semanal e mensal, 

a sociedade conectada mostra que está disposta a mudar um governo que foi eleito pelo 

povo.  

 

Figura 10: All-time Top 10 Hashtags related to #VerásQueUmFilhoTeuNãoFogeALuta from Hashtagify.me 
 

As pessoas podem criar mais posts com a mesma hashtags e podem acrescentar mais 

mensagem, conforme a Figura 10, que tem implícito o encorajamento para o povo perder 

o medo e a continuar a luta. É possível notar que hashtags curtas têm mais presença digital 

que as longas, assim como mais popularidade, mais correlações com outras hashtags e 

ficam mais tempo em uso. Comunicações têm de ser precisas para mobilizar pessoas. O 

povo deve saber o que quer do governo para movimentar a sociedade conectada para que 

a política governamental 3.0, sendo 3.0 uma alusão à terceira geração da internet, não 

tenha no poder fetichizado (Dussel, 2007) a associação com os números produzidos tanto 

por comunicação de massa quanto pelas mídias sociais. 

Cabe informar que, na atualidade, existem bots, abreviação da palavra robot, que são 

usuários falsos nas mídias sociais. Existem pessoas que investem nesses modos para 

aumentar o número de seguidores, maximizar as visualizações e os alcances de 

publicações.  
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Na sociedade conectada, muitos são os que assistem, leem e ouvem as opiniões. 

Quanto às informações governamentais, alguns compartilham os conteúdos, mas menos 

da metade da população em rede avalia, comenta com reflexão e crítica e participa de 

modo a mostrar a intencionalidade. Poucos publicam notícias e informações com criação 

e intencionalidade definida e bem poucos fazem a curadoria das informações com 

reflexão crítica, com moderação de conteúdo e com influência determinada pelos lócus 

de trabalho ou pela independência do trabalho. 

Ainda que não existam métricas na área educacional para a valoração de pessoas nas 

contribuições nos espaços digitais, no estudo de Barry (2014) são considerados 

educadores nas mídias sociais a partir do software chamado Klout, as pessoas que são 

mais perspicazes que engajadas e as pessoas que ajudam mais que inspiram (Figura 11). 

 

Figura 11: Top 60 Social Media Influencers 

O Klout é programa computacional que pode ser visto tanto em dispositivos móveis 

e fixos e usa a mídia social para avaliar os usuários de acordo com a influência social 

online. O software usa na pontuação do usuário a relação com as mídias sociais 

registradas pela pessoa que fez o cadastro e as pontuações das pessoas que interagem com 

o usuário. Ainda que o programa computacional tenha sido criado em 2008, tinha como 

mote a influência social e digital. Barry (2014) trabalha com estatísticas de engajamentos 

associados com o uso de mídias sociais para os arquétipos de influência (Figura 12) que 

mostra os números para quem participa regularmente na rede social chamada LinkedIn, 

um serviço orientado para as pessoas em relação ao mercado de trabalho, e escreve dicas 

em blogs ou microblogs como o Twitter, um serviço de micropostagem e de interação 

com mensagens pequenas, limitadas a cento e quarenta caracteres. Ter seguidores nas 

mídias sociais também é critério para ser valorado no software Klout, assim como a 

exposição da audiência com presença online, o número de postagem no Twitter, no 
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Facebook, Instagram, Google+, entre outros espaços são mensurados para determinar os 

arquétipos. 

O Facebook é um programa computacional e é parte de uma corporação norte-

americana com fins lucrativos, assim como o Google+. Registra-se que o último software 

é parte de uma empresa que produz mais softwares que se agregam aos produtos Google. 

O Instagram é outro programa computacional que potencializa a captura de vídeos ou 

imagens. Tem a função de compartilhar momentos e permitir seguidores, ou seja, usuários 

podem seguir outros usuários. 

 

Figura 12: Engagement Statistics for Influencer Archetypes 

O importante, nesse espaço, é mostrar que um dos modos de valoração das pessoas 

nas mídias sociais (Figura 12) são por números e os estudos que são feitos a partir de 

recursos computacionais que monitoram e mensuram a presença online das pessoas, ou 

seja, o software atribui um número para as atividades em redes sociais e mídias sociais. 

Ainda que essas valorações não sejam usadas nas políticas públicas e os nomes para os 

arquétipos não sejam os mais adequados, pretende-se mostrar que os algoritmos podem 

ser potenciais para saber quem é quem nas mídias sociais e podem ajudar gestores e 

técnicos governamentais para conhecer qual o valor do discurso de cada pessoa que 

mostra impressão e sentimento nos espaços virtuais, basta lançar demanda. 
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Para a sociedade conectada, conhecer os modos de valoração de pessoas, os 

arquétipos de influência (Figura 12) e a intencionalidade dos governos é fundamental para 

refletir que o poder fetichizado existe nos mais diversos espaços de interlocução, mas 

somente o poder obediencial nas relações do governante com povo é a potencialidade do 

poder (Dussel, 2007), assim como a compreensão de que a criação de instâncias emanadas 

da população é um modo de minimizar o poder institucionalizado que deve ser negado 

quanto a fetichização que reduz a relação do poder como potentia. 

Tomar consciência da opressão não significa negação do poder opressor, mas pode 

emergir a libertação como a potencialidade para a comunidade política, governante e 

povo. Ainda que exista a dificuldade, existe a possibilidade de mediação da factibilidade 

(Dussel, 2007), pois o poder existente nem sempre é a potência para o desenvolvimento 

humano, mas com a mediação é potencializado para a comunidade e o consenso 

instituinte e instituído para que as instituições sejam minimamente exercidas com o poder 

obediencial. 

Não é conhecido nenhum estudo para saber em que medida os pais, os responsáveis 

por alunos, a comunidade de entorno, os gestores, os docentes e os  discentes, assim como 

a população são mensurados nas mídias sociais, todavia é uma realidade possível e com 

os grandes dados chamados de big data o fenômeno de mensuração é cada dia mais 

próximo em veracidade e valor. 

Vontade política pode aproximar a criação e o uso de softwares ou podem validar o 

desconhecimento do que existe de novo no mercado para possibilidade de implementação 

de políticas governamentais, mas também pode afastar os avanços no desenvolvimento 

de programas computacionais para monitoramento e mensuração ou podem criar 

possibilidades de parcerias com empresas que trabalham com a produção de programas 

computacionais para o marketing digital. 

É possível ter dados a respeito de usuários no Twitter com o software FollowerWonk 

que ajuda a explorar e desenvolver o gráfico social, pois explora quem são os seguidores, 

onde estão localizados, entre outros modos de conhecimento do interlocutor. Caso exista 

vontade de depuração por parte de gestores públicos basta ajustar o recurso de busca em 

termos de família, docência, discente, comunidade interna ou externa a uma unidade 
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escolar, pois o software como foi concebido possibilita buscas por termos-chaves ou 

público-alvo como mostra na Figura 13. 

A partir do software FollowerWonk, o analista de dados tem lista de usuários do 

Twitter que estão relacionados com a busca efetuada. O programa pode segmentar 

pessoas por uma determinada região, basta preencher o campo localização. Para a área 

educacional, é potencial para encontrar pessoas próximas de unidades escolares que tem 

determinadas políticas implementadas, como por exemplo, o ensino integral ou 

programas que envolvam a família ou ainda voluntariado. Outra possibilidade é pontuar 

os usuários de determinada região por pontuação de autoridade social ou quantidade de 

seguidores. 

 

Figura 13: Search Twitter bio 

Na Figura 13, o software não foi configurado para a área educacional, no entanto o 

especialista em análise de dados para as metas pode conhecer o interlocutor de cada região 

do Estado ou do país e ter como resultado o nível de autoridade ou de influência para os 
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seguidores, pois os posts dos usuários poderão ter alcance ou não e o objetivo principal 

na política pública educacional é minimizar os dados ao governante e atender a população 

nas necessidades locais. 

O gestor de metas e o responsável pela política pública podem encontrar nas análises 

dos espaços digitais por meio de software a aderência dos indicadores de qualidade aos 

elementos desejáveis na implementação de um programa ou projeto governamental. 

Como, por exemplo, nos comentários ou posts de acordo com os interlocutores, poderão 

saber se a política implantada tem relevância para a agenda local, caso contrário, 

conseguem verificar como trabalhar de modo satisfatório para a determinada 

comunidade. 

Os governantes podem receber dos analistas se a política educacional foi validada no 

conceito que se pretende ou se existe a cobertura populacional estimada na 

implementação do projeto ou do programa. A condição principal e a adequação do 

software para as teorias de gestão pública. Não basta usar o software sem calibrar para as 

necessidades governamentais de atendimento à população. 

Tais assertivas trazem consequências no modo como deve e de como são planejadas 

as políticas públicas. Com as análises de dados dos ambientes digitais, faz-se a inferência 

de que as legislações são escritas para pessoas que não são conhecidas nas necessidades 

locais, pois os governantes oferecem cursos genéricos, materiais didáticos sem 

especificações regionais e programas que atendem sem especificidades locais. O escopo 

pode ter uma estrutura única, porém as diversidades precisam ser consideradas para o 

atendimento da sociedade. 

Nos tempos atuais, as pessoas se manifestam em espaços digitais e softwares 

conseguem represar os sentimentos e as impressões, assim como a presença online e os 

engajamentos, como, por exemplo, o infográfico Os Grandes Números do Segundo Turno 

das Eleições no Facebook (2014) (Figura 14). Na época, os presidenciáveis geraram no 

total mais de 7.600.000.000 (sete milhões e seiscentos mil) de interações em posts. Um 

número significativo e em leitura da obra de Dussel (2007), resgata-se a afirmação do 

autor ainda que ele não tenha previsto a eleição presidencial em mídias digitais. 

Entretanto, o movimento digital tem ação e lógica, assim como é eficaz para entender o 

que ocorre na rede social. 
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Figura 14: Fragmento de um Infográfico que Analisa Números no Facebook na Eleição de 2014 

O número de gostar, chamado de curtir no Facebook, os comentários, os comentários 

curtidos - em menção ao Facebook - e os compartilhamentos (Figura 14) mostram uma 

valoração alta em relação aos interesses de pessoas que querem um ou outro candidato 

eleito. Além de mostrar em números o tráfego de informações, revela a intencionalidade 

tanto das empresas de marketing digital que eleva o alcance dos posts como dos cidadãos 

conectados. Pode ser uma comparação entre um candidato e outro, em senso comum, é 

possível afirmar que esse fragmento é parecido com o chamado boca a boca em tempos 

que não existiam as mídias digitais ou os espaços virtuais. 

A Figura 14 é apenas um exemplo do que está disponível na rede mundial de 

computadores, um tráfego de informações quantificado. Tais infográficos são elaborados 

a partir de relatórios extraídos de softwares que monitoram e mensuram as mídias sociais. 

Como os dados têm validade, os gestores de metas precisam usá-los com rapidez para 

fazer a intervenção nos rumos das políticas públicas. Esses infográficos são 

representações que fazem parte dos estudos em softwares que são usados por profissionais 

de comunicação e de marketing digital para monitorar e mensurar as mídias digitais e os 

espaços virtuais. Com esses estudos, as escolhas, as verificações e os questionamentos da 

investigadora e do orientador desvelam que os softwares são potenciais para a análise de 

tráfego de informações, de presença online, de impressões e sentimentos de pessoas, de 

engajamento e de amplificação em espaços digitais que alguns deles podem ser usados 

nas políticas públicas educacionais. 
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Nesta investigação, tem a intenção de conduzir o leitor na pesquisa qualitativa de 

modo que perceba a complementaridade da abordagem para o estudo do futuro, a ser 

ilustrado pela análise dos softwares que seguem. 

3.2 FACEBOOK BUSINESS 

Ainda que o assunto seja área educacional, em uma visão geral, o gestor de metas 

consegue verificar no relatório as páginas curtidas pelas pessoas, o alcance dos posts, ou 

seja, se foram compartilhados, e o engajamento das pessoas em relação ao assunto. Pode 

ser visto o desempenho das postagens de um determinado período com total de Likes, 

com o número total de pessoas que mostram os sentimentos e as impressões por meio de 

possibilidade de gostar, amar, rir, surpreender, ficar triste ou zangar-se, assim como as 

mensagens e com o engajamento com o envolvimento (Figura 15). 

Os números e gráficos foram obtidos a partir de páginas que são monitoradas pela 

pesquisadora e são ilustrações para a visão que o gestor ou a assessoria de imprensa 

podem ter das páginas criadas acerca da secretaria da educação ou de páginas criadas para 

um projeto ou programa da política pública. A opção por mostrar as Figuras 15, 16 e 17 

obtidas nas explorações e nos experimentos da investigadora refere-se ao uso muito 

comum da rede social Facebook para representar marcas, páginas corporativas, páginas 

governamentais, páginas de personalidades e páginas pessoais. 

O objetivo e a escolha em registrar as Figuras 15, 16 e 17 traduz a vontade de 

evidenciar uma possibilidade de trabalho com dados que emergem a partir do movimento 

das pessoas na rede social. Nos primórdios da rede social, o trabalho era com importação 

de dados. Na atualidade, o software possibilita a leitura na tela dos números e gráficos 

obtidos nas páginas. 

O resultado obtido a partir do Facebook Business pode ser visto e estudado por 

gestores governamentais e por pessoas que trabalham com o marketing digital e com a 

assessoria em redes e em mídias sociais, assim como interessados no tema é trazido em 

três Figuras, todavia a abordagem é voltada para a visualização de políticas pública na 

área educacional. Como o Facebook Business é um software criado para ajudar empresas 

e agências para fazer a gestão de páginas certamente pode ajudar pessoas na gestão 

pública. Enfatiza-se que para a gestão governamental não basta ter a ajuda no software, é 

necessário agir na realidade para o atendimento à população. Para tanto, as instituições 
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de ensino superior precisam inserir os conteúdos nos currículos prescritos nos cursos de 

formação inicial ou de formação continuada de gestores públicos. 

A Figura 15 é um fragmento do painel que as pessoas conseguem visualizar as 

páginas com as contas criadas por elas ou pelas assessorias de imprensa. É importante a 

institucionalização dos métodos, bem como as gestões compartilhadas entre pessoas de 

governo e pessoas de imprensa ou de mídias e redes sociais. Como é um trabalho que 

envolve público e não práticas privadas de redes sociais, as atividades profissionais e de 

estudo não devem envolver as amizades com colegas de trabalho e sim a gestão de dados 

que podem ser vistos no painel como os conteúdos que os usuários da rede gostam, o 

alcance dos conteúdos criados e os engajamentos das pessoas com relação aos temas 

tratados. 

 

Figura 15: Visão Geral a partir do Facebook Business 

Na Figura 15, percebe-se a quantidade de pessoas que gostam do conteúdo postado 

em um determinado tempo, assim como as visualizações, as reações e o engajamento. Um 

termômetro para o gestor do projeto ou para o gestor de metas saber como as pessoas 

estão interagindo na mídia social com o conteúdo tratado, todavia, se o foco for verificar 

pessoas, os gestores precisam conhecer o local das interações (Figura 15) e o alcance da 

política pública educacional contida no conteúdo. 

Com a análise dos relatórios a partir do Facebook Business percebeu-se que os 

sentimentos e as impressões das pessoas estão presentes na manifestação do Like ou dos 

comentários e o prazo de cerca de trinta dias é potencial para o gestor de metas saber se 

o projeto ou o programa apresenta algum problema quanto a implementação, assim como 

pode inserir nos registros os pontos fortes e os pontos que precisam ser fortalecidos. 



110 

Os números e os gráficos (Figura 15) possibilitam verificar o que ocorre com a 

política pública implementada a partir do conteúdo inserido na rede social Facebook. Os 

gestores, a partir do cadastro criado no Facebook Business, que é um software que 

mensura uma rede social, com a conta de usuário criada na página, acessam a URL do 

software, optam por criar uma conta e preencher com o nome do órgão e com o e-mail 

institucional, visto que, na gestão pública, é primordial garantir a transparência, 

conseguem ter os resultados a partir de relatórios do software. Na configuração, o usuário 

reivindica a página criada e, realidade da gestão pública, os dados devem ser 

compartilhados com todos os envolvidos no sistema decisório. 

Com a conta reivindicada aprovada pelo software, os gestores conseguem verificar o 

nome das cidades das pessoas que manifestaram em relação ao conteúdo inserido, como 

mostra a Figura 16. A figura é extraída das explorações e dos experimentos que a 

pesquisadora fez durante a investigação para a escrita da tese. Tal subsídio pode ser 

potencial para que os gestores visitem e conheçam as manifestações que remetem a boa 

ou não implementação da política governamental e façam a correção do fluxo em caso de 

problemas. 

Na Figura 16, é possível ver as guias divididas pelos fãs das páginas, pelo alcance 

das pessoas e pelo engajamento das pessoas que se manifestaram em relação aos 

conteúdos. Em cerca de um mês de postagens em uma rede social, existem conteúdos de 

vários programas e projetos governamentais e as manifestações podem ser vistas por sexo, 

idade, localização e idioma. O engajamento das pessoas pode ser visto na Figura 16 e os 

gestores podem ler os comentários e saber quem compartilhou os conteúdos para 

aumentar o alcance da política pública, afinal é importante que os gestores descubram 

quem podem ser os stakeholders. Enfatiza-se que stakeholders é um termo descrito nesta 

tese. 
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Figura 16: Pessoas a partir do Facebook Business 

Na Figura 17, as emoções estão registradas em formato de gráfico. É importante a 

concessão de acesso à conta a todos os envolvidos. Caso seja de comum acordo que cada 

usuário tenha um perfil diferente para visualizar, cada qual terá um modo de visualizar o 

mesmo fenômeno. Para tanto, na configuração, o gestor do software de monitoramento e 

de mensuração precisa adicionar pessoas e atribuir os perfis de visualização. Alcance e 

envolvimento das pessoas é um indicador que merece ser parte do processo decisório 

gestor. 

O alcance (Figura 17) e o envolvimento das pessoas possibilitam que as ações 

governamentais consigam ser mais lidas e comentadas. Desse modo, a sociedade 

conectada pode conhecer o que é feito pelos governantes e expressar impressões e 

sentimentos são potenciais para que os gestores possam atender mais pessoas e melhor 

nas necessidades locais. 
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Figura 17: Alcance da Postagem a partir do Facebook Business 

Na Figura 17, é possível verificar o envolvimento positivo e o envolvimento 

negativo. Na política pública educacional, quanto mais breve for conhecido o que pode 

ser corrigido tanto melhor será a implementação. A participação da cibersociedade pode 

auxiliar os gestores com os projetos e programas governamentais. Não com a conivência, 

mas com o envolvimento efetivo para que o orçamento público seja usado de modo 

efetivo. 

Na medida em que os softwares, os dados, os gráficos e os relatórios eram analisados, 

verificou-se a potencialidade para uso em políticas públicas na área da educação. É sabido 

que muitos organismos educacionais e governamentais têm páginas em mídias sociais, 

logo, o conhecimento desses programas computacionais pode ajudar na efetividade do 

trabalho com a mensuração dos resultados do tráfego de informações. Na investigação, 

os contextos educacionais foram repensados a cada software usado e estudado. 

Nos estudos dos softwares, emerge a necessidade para que gestores criem metas e 

objetivos para cada conteúdo produzido em espaço digital, pois os resultados produzidos 

têm de ser comparados com as expectativas dos gestores, por exemplo, o número de 

pessoas que usaram o Like ou manifestações de gostar ou não do assunto, o alcance de 

uma postagem ou quais municípios estavam personificados nos comentários para ter os 

pontos fortes e os pontos a serem fortalecidos na política governamental. 
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Durante a pesquisa, o uso dos softwares possibilitou a customização para a 

visualização dos resultados, todavia, somente na vida real de política pública 

governamental, o gestor de metas e dos projetos e programas poderá verificar o impacto 

de cada conteúdo isolado em espaços digitais. Percebeu-se que os gestores conseguem 

verificar a efetividade e a correção da implementação do projeto ou do programa. Se o 

problema for de logística, por exemplo, haverá manifestações de alguma pessoa que não 

recebeu o material enviado. De posse da informação, corrige-se o que ocorreu com 

celeridade para minimizar o problema. 

Outro exemplo de recurso de web no modo analítico para mídia social é o Facebook 

Insights (2017) usado também para páginas no Facebook (2017). São oferecidas 

informações acerca da página criada como as publicações realizadas e dados dos usuários 

que visitam ou interagem com a página. Himel (2011) escreve no blog para 

desenvolvedores do Facebook que os chamados plug-ins sociais, como o Facebook 

Insights, tornaram-se fontes crescentes de tráfego de milhões de espaços virtuais em 

tempo real. 

Quanto às métricas do Facebook Business e do Facebook Insights, existem muitos 

modos para saber como conduzir uma ação online na geração de resultados em tempo 

real. A possibilidade de combinar outros softwares assegura que o gestor pode ter mais 

dados para o cruzamento como o número de posts compartilhados, o número de 

impressões e os números de pessoas engajadas em cada projeto ou programa, contudo é 

sabido que a tomada de decisão é um processo cognitivo que é uma resposta para um ou 

mais estímulos externos. 

Os números nas mídias sociais e nos espaços digitais permitem subsídios para o 

processo decisório. Saber a taxa de crescimento dos chamados fãs, de seguidores, de 

amigos e de abrangência ou do alcance das conexões permite monitorar a audiência das 

informações da política pública. Se o conteúdo for um vídeo, é possível saber quantas 

visualizações são feitas. 

Ter o conteúdo marcado como favorito, ter um curtir na publicação, saber as páginas 

mais vistas e o tempo gasto com leitura, ter conhecimento dos compartilhamentos dos 

conteúdos entre pessoas, do número de interações, do número de interação por 

participação e do aumento ou não nas buscas devido à atividade social e interagir com os 
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comentários em cada conteúdo inserido possibilita saber a influência do governo nos 

espaços digitais, assim como as mudanças ou não no sentimento e na impressão das 

pessoas. 

A população não pode aceitar somente a marca do governo em espaços digitais, ela 

tem de usar esses meios para participar das políticas públicas como agente e tem essa 

atitude sempre que necessário. A afirmativa contida na última oração é verdadeira e 

dentre muitas postagens existentes em páginas de órgãos centrais e locais do poder, é 

trazida uma postagem desta pesquisadora que está disponível no link 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151494568556545&set=a.101514769316

36545.1072041827.503591544&type=1&theater&notif_t=photo_comment da rede 

social chamada Facebook e é possível perceber que o povo é agente na implementação 

do projeto. 

No ano de 2013, na Feira do Livro de Ribeirão Preto, foi inserida uma foto a partir 

de uma mídia social chamada Instagram na rede social Facebook (Figura 18) e nela foram 

marcadas 45 (quarenta e cinco) pessoas, muitas delas trabalham no órgão central do 

poder. O objetivo de marcar as pessoas é aumentar o alcance. 

 

Figura 18: Postagem na Rede Social Facebook Feita pela Pesquisadora 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151494568556545&set=a.10151476931636545.1073741827.503591544&type=1&theater&notif_t=photo_comment
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151494568556545&set=a.10151476931636545.1073741827.503591544&type=1&theater&notif_t=photo_comment
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Em números, a postagem teve 43 (quarenta e três) curtidas e um compartilhamento e 

o uso da Figura 18 é remissivo a história da pesquisadora deste trabalho. A vida da 

investigadora está presente nesta tese. Concorda-se com Freitas (2002) que é nas ações 

do ser pesquisador que existe a significação do objeto estudado. As questões-problemas 

estão intimamente ligadas à ontologia pessoal e todo o trabalho é elaborado nos critérios 

acadêmicos. 

Nessa história pessoal, o resultado do compartilhamento da imagem na rede social é 

a presença de atores do projeto que mostra como estão presentes nas mídias sociais. A 

partir da foto postada, uma aluna do curso com o nome de Priscila Dulce no Facebook 

escreve que não está com o material do curso (Figura 20). Nesta tese, é registrada a 

participação a partir do copiar e colar da rede social e do interagir. No discurso da aluna 

 Priscila Dulce que escreve: Não ganhei esse material!!! em August 16, 2013 at 

1:34am. 

Em acompanhamento da postagem uma professora coordenadora de núcleo 

pedagógico de uma Diretoria Regional de Ensino do interior do Estado de São Paulo de 

nome  Sandra Campos responde: Priscila, todas as escolas receberam, procure seu 

Coordenador Pedagógico! em August 16, 2013 at 8:38am. A pesquisadora desta tese  

Neli Maria Mengalli faz uma solicitação: Priscila Dulce e Sandra Campos, mantenha-nos 

informadas. Aguardamos o retorno. em August 16, 2013 at 8:42pm. 

No mesmo post,  Elizandra Gonçalves pergunta: o dvd tem q ficar com o aluno? 

em August 20, 2013 at 9:04pm e a pesquisadora desta tese responde  Neli Maria 

Mengalli: O material é do aluno. em August 20, 2013 at 9:52pm. Outra informação chega 

de uma servidora pública chamada  Márcia Pellissari que escreve: já me inscrevi 

para o curso de educadores .... em August 20, 2013 at 10:28pm e a resposta da 

investigadora deste trabalho é  Neli Maria Mengalli: Parabéns! Você terá a 

oportunidade de ser aluna de um excelente curso. August 20, 2013 at 11:23pm. 

https://www.facebook.com/priscila.dulce.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151494568556545&set=a.10151476931636545.1073741827.503591544&type=1&comment_id=12602118&offset=0&total_comments=26
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151494568556545&set=a.10151476931636545.1073741827.503591544&type=1&comment_id=12602118&offset=0&total_comments=26
https://www.facebook.com/sandra.campos.906?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151494568556545&set=a.10151476931636545.1073741827.503591544&type=1&comment_id=12603301&offset=0&total_comments=26
https://www.facebook.com/nelimariamengalli?fref=ufi
https://www.facebook.com/priscila.dulce.9
https://www.facebook.com/sandra.campos.906
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151494568556545&set=a.10151476931636545.1073741827.503591544&type=1&comment_id=12608600&offset=0&total_comments=26
https://www.facebook.com/elizandra.mbg?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151494568556545&set=a.10151476931636545.1073741827.503591544&type=1&comment_id=12630712&offset=0&total_comments=26
https://www.facebook.com/nelimariamengalli?fref=ufi
https://www.facebook.com/nelimariamengalli?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151494568556545&set=a.10151476931636545.1073741827.503591544&type=1&comment_id=12631090&offset=0&total_comments=26
https://www.facebook.com/mrpellissari?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151494568556545&set=a.10151476931636545.1073741827.503591544&type=1&comment_id=12631586&offset=0&total_comments=26
https://www.facebook.com/nelimariamengalli?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151494568556545&set=a.10151476931636545.1073741827.503591544&type=1&comment_id=12632090&offset=0&total_comments=26
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Esses três últimos parágrafos ilustram a participação de pessoas com sentimentos e 

impressões a partir de uma política governamental. No post original, existem mais 

comentários e o leitor pode ler a partir do link indicado neste capítulo. A inserção dessa 

história pessoal e profissional mostra que as mídias sociais são espaços nos quais as 

pessoas compartilham informações, opiniões, interesses, sentimentos e impressões. 

Uma vez gerado o conteúdo em formato de mensagem, de foto ou de vídeo é possível 

receber comentários, curtidas e compartilhamentos. Esse tráfego de informações aumenta 

o alcance e a abrangência do conteúdo. Significa que o conteúdo pode ser repassado por 

pessoas e, com ajuda de softwares de monitoramento e mensuração de mídias sociais e 

de espaços digitais, os gestores governamentais podem ter acesso a resultados da 

movimentação que existe a partir da política pública implementada. 

Na ação de monitoramento e mensuração em mídias sociais e espaços digitais deve 

ter profissionais de marketing e comunicação digital para ajudar os gestores de meta a 

planejar, diagnosticar, executar e transformar os espaços virtuais usados pelo governo em 

ambientes de participação do povo. Não basta ter sítio institucional e espaços em mídias 

sociais, é necessário que as pessoas encontrem as informações e mostrem os sentimentos 

e as impressões. 

As métricas mais comuns na área de marketing são o engajamento, o alcance, a 

participação, a colaboração, a divulgação, a repercussão, o sentimento e a reputação. Para 

as políticas públicas na área educacional, as medidas podem ser o engajamento, quando 

a pessoa curte com clique a rede social, comenta e faz sugestões; o alcance, onde estão as 

pessoas que leem as informações registradas; a participação, quando replicam ou emitem 

opiniões no espaço ou no compartilhamento com outras pessoas; a colaboração quando 

registram o que é positivo ou negativo na informação; a divulgação, com o compartilhar 

para outros espaços; a repercussão, se a política é aceita ou não em um determinado local 

ou região; o sentimento de estar favorável ou não à implementação; a reputação, quando 

as considerações mostram o impacto dos programas e dos projetos. 

A busca inicial pode ser feita por mecanismos que garantam resultados via palavra 

principal, mas podem ter imagens, grupos, diretórios, mapas de nuvens, entre outros 

modos para encontrar informações ou dados. A criação de alertas ou de feeds é 

considerada monitoramento parcial e é entendida como exploração para saber o que se 
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registra acerca do projeto ou dos programas. Por exemplo. EVESP, como Escola Virtual 

de Programas Educacionais do Estado de São Paulo, ou Curso de Inglês Online ou ETI, 

Escola de Tempo Integral. Os alertas podem conter a sigla ou a palavra mais conhecida 

ou ainda o nome inteiro da política pública. 

3.3 GOOGLE TRENDS 

Com esses softwares é possível trabalhar com o conceito de cenário. Como exemplo 

será feita uma busca com o software Google Trends que é considerado um recurso de 

acesso gratuito com base nos mecanismos de pesquisas do Google que mostra quantas 

vezes um determinado termo é inserido em relação ao volume de pesquisas totais em 

várias regiões do mundo e em vários idiomas. Consegue-se fazer comparações entre 

políticas públicas e filtrar por imagem, notícias, shopping e YouTube. 

Verificar políticas públicas na área de educação pode ser comparada. Em busca feita, 

usou-se o termo MEC – Ministério da Educação – com ENEM, com FIES e com 

PROUNI (Figura 19) com o filtro Brasil, no período de um ano, lei e governo e busca na 

web tem-se um gráfico que pode ser visto por mês e por número de eventos. 

O registro da pesquisa visto na Figura 19 foi obtido a partir da exploração e dos 

experimentos do software no perfil Gmail da investigadora com a finalidade de conhecer 

e poder ter os resultados estudados para análise da viabilidade ou não para uso em 

políticas públicas na área educacional. No canto superior da Figura 19 está registrada a 

imagem da pesquisadora como usuária do software e como autora da experienciação com 

os termos da busca para ter o resultado expresso e apresentado nesse trabalho. 

 

Figura 19: Uso do Google Trends 
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Também é possível verificar os termos por região. Na Figura 20, as cores mostram 

os termos por região e passando o mouse na região consegue-se ver o número de eventos. 

Enfatiza-se que o filtro é por período de tempo especificado e os valores são escalados 

de 0 (zero) a 100 (cem). 

 

Figura 20: Uso do Google Trends com a Função Interest by Subregion 

Os números, os gráficos e as cores são potenciais para mostrar o que emerge e que 

pode ser encontrado pelos gestores públicos, pois o uso do software potencializa verificar 

como está implementada a política pública. Ao invés de produzir gráficos, mapas e 

materiais para reuniões ou para relatórios, o técnico consegue extrair subsídios do próprio 

software. A partir dos dados, as decisões podem ser tomadas. 

Com os softwares é possível elaborar cenários para a tomada de decisão e para a 

prospecção do futuro para mudar as ações governamentais na área educacional caso os 

gestores optem pelo poder que verifica os sentimentos e as impressões da sociedade 

conectada. A junção de muitos softwares pode produzir muitas possibilidades de cenários 

para estudar as políticas públicas com pessoas que fazem parte da gestão ou para 

apresentar resultados para os governantes, pois eles precisam saber o que as palavras 

agregam nos espaços virtuais para a sociedade. Como nas campanhas para ter o voto da 

população, os gestores conseguem saber o que se registra em mais de uma mídia social. 

3.4 HASHTAGS 

As hashtags conceituadas anteriormente, são potenciais para mecanismos de busca 

de redes sociais. Na Figura 21, mostra-se como monitorar hashtags com palavras-chaves 

para Twitter e para Instagram. É como se os mecanismos de busca usados para verificar 
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sítios na década de 90 buscassem palavras em mídias sociais. Como as mídias sociais tem 

muitas páginas ou murais as palavras são valoradas em hashtags.  

A partir das buscas por softwares que poderiam ser usados para a gestão pública na 

área educacional, foram listados vários e o ponto de convergência estava na configuração. 

A opção por inserir a Figura 21 é referente ao registro de uma parte dos softwares para 

filtrar as buscas em mídias sociais ou redes sociais de relacionamento, posto que os órgãos 

governamentais têm os perfis no Instagram e no Twitter. 

A presença online dos órgãos governamentais precisa ser mensurada para que seja 

conhecida a impressão e o sentimento da população conectada, pois a cada dia aumenta 

o número de pessoas que acessam os aplicativos governamentais ou não, que criam perfis 

em redes sociais e que visualizam as ações públicas com representação imagética e com 

poucas palavras indexadas que remetem a posts ou a sítios institucionais com conteúdo 

acerca de projetos e programas educacionais. As palavras chaves ou as hashtags podem 

ser as políticas públicas implementadas. 

 

Figura 21: Monitoramento de Hashtag no Twitter e no Instagram 

Encontradas as palavras, gestores públicos conseguem valorar no contexto da política 

pública educacional. Na Figura 21, é mostrada a possibilidade de analisar impacto de 

conteúdos vinculados em notícias acerca de projetos e programas governamentais e 

entender os comportamentos acerca dos temas e dos assuntos e mensurar as opiniões das 

pessoas da sociedade conectada. 

3.5 TWEETRWACH 

Com relação à mensuração em programas governamentais de iniciação à docência, foi 

feita uma busca com a hashtag #Pibid no software TweetReach para verificar o alcance e 

as atividades no Twitter. Para contextualizar o leitor, o Pibid é o Programa Institucional 
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de Bolsas de Iniciação à Docência. São oferecidas bolsas de iniciação à docência aos 

alunos de cursos presenciais que dediquem horas ao estágio em escolas públicas e que se 

comprometam com o exercício do magistério na rede pública quando forem graduados. 

É uma antecipação do vínculo entre os graduandos e o magistério na rede pública 

com a articulação entre a educação superior e as escolas e os sistemas estaduais e 

municipais de ensino. Com a mensuração (Figura 22), mostra-se um relatório com uma 

estimativa do alcance dos Tweets que tenham a hashtag #Pibid, a atividade relacionada 

no Twitter e as impressões registradas. 

A Figura 22 foi obtida com o acesso à URL do software e a inserção da hashtag 

#Pibid. O objetivo do registro é mostrar a possibilidade de relatório a partir de uma 

palavra que contenha uma política pública educacional. Os acessos ao software são 

simples da visão do usuário que consulta e os resultados encontrados podem subsidiar 

decisões e corrigir o fluxo da política governamental se necessário. Os números e os 

gráficos evidenciam a atividade das pessoas a partir do conteúdo inserido no Twitter, ou 

seja, é possível mensurar as impressões da sociedade conectada e verificar o projeto ou o 

programa implementado. 

 

Figura 22: Mensuração da Hashtag #Pibid a partir do Software Tweetreach 
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Na Figura 22, é possível conhecer o número de impressões geradas em um período 

de dez dias e se precisar de aprofundamento, o software mostra as pessoas que 

contribuíram, inclusive com o link para o perfil no Twitter. A partir dos números, o gestor 

consegue ver os stakeholders que podem mostrar os pontos fortes e os pontos que 

precisam ser fortalecidos no programa. É sabido que é um programa governamental e que 

depende de dinheiro público e de plano de governo para existir, todavia com a leitura no 

software, gestores podem ter subsídios para a continuidade ou não do programa, visto que 

como foi escrito o povo tem o poder. 

Em tempos de mídias sociais e espaços digitais, podem exercer a participação. Na 

Figura 22, é conhecido não somente o discurso em até cento e quarenta caracteres como 

a quantidade de Retweets que são as réplicas para o mesmo discurso, ou seja, as pessoas 

reproduzem os discursos alheios e tal exercício aumenta o alcance da postagem que 

mostra o sentimento ou a impressão de uma pessoa ou de uma instituição em relação a 

uma política governamental. Em caso de réplica, significa concordância a menos que 

tenha alguma palavra que seja adversa ao discurso inicial, no entanto ajuda a espalhar o 

discurso inicial. 

Neste espaço, a teoria é escrita com a finalidade de registrar as possibilidades de 

mensurar os registros nas mídias sociais e nos espaços virtuais por audiência, influência, 

presença online, amplificação, tráfego das informações e por resultados para que possam 

ser identificados indicadores para as políticas públicas na área educacional, assim como 

registrar softwares ou relatórios de softwares que são potenciais para trabalhar projetos e 

programas governamentais. Antes de escrever acerca dos softwares e esclarecer como são 

os mecanismos de monitoramento e de mensuração, é trazida a reflexão do que são e de 

como podem ser potenciais para as políticas públicas na área da educação. 

A Figura 22 é apenas um recorte do que pode ser visto nos espaços digitais. O 

TweetReach, em termos de mensuração de alcance na postagem, é potencial para 

subsidiar decisões. Uma visão geral tem início com as métricas que são chaves ou 

hashtags. Para que os gestores possam compor os pontos fortes e os pontos a serem 

fortalecidos em relação aos projetos e aos programas precisam entender os relatórios que 

podem ser extraídos a qualquer tempo e com a delimitação correspondente a cada fase da 

implementação da política governamental. As versões completas trazem a possibilidade 

de verificar o ROI social. 
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3.6 SOCIAL MENTION 

Com o software Social Mention, é possível ter no relatório esse dado. O software faz 

uma busca em espaços digitais e mídias sociais e traz como resultado a força, o 

sentimento, a paixão e o alcance. Em uma busca feita com Salto para o Futuro do governo 

federal, um programa de mais de duas décadas que previa a TV na escola no software 

Social Mention (Figura 23), tem-se como são os sentimentos, se positivos, neutros ou 

negativos. 

Os números foram obtidos a partir do estudo e das simulações da pesquisado com a 

palavra Salto para o Futuro. Depois de mais de vinte e cinco anos, ainda é possível 

mensurar o sentimento das pessoas que acessam os conteúdos referente a ao projeto do 

Ministério da Educação. Tal qual a pesquisadora usou as palavras Salto para o Futuro, os 

gestores ou trabalhadores com monitoramento e mensuração, poderiam escolher outras 

palavras que representem os projetos ou programas implementados. 

 

Figura 23: Mensuração de Salto para o Futuro a partir do Software Social Mention 

Ainda que o Salto para o Futuro esteja presente nas mídias sociais, o alcance não é 

grande, mas o gestor consegue mensurar o sentimento e pode gerar conteúdos que possam 

causar reações no público-alvo para saber quais pontos são fortes e quais pontos podem 

ser fortalecidos. Atribui-se ao resultado o lançamento do projeto ter mais de vinte cinco 

anos e mais opções de consulta em sítios na rede mundial de computadores e o aumento 

do uso de dispositivos móveis para consultas de conteúdo educacional. 
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Além do recorte feito no relatório do software e apresentado na Figura 23, o software 

também oferece as menções na rede mundial de computadores como um mecanismo de 

busca, as palavras que aparecem nos conteúdos relacionados, os usuários que interagiram 

e os locais buscados. O relatório pode revelar que o conteúdo produzido por assessorias 

de imprensa ou pelos gestores dos programas não proporcionam muitas reações nas 

pessoas que poderiam ser stakeholders das ações governamentais. 

3.7 LIKEALYZER 

É possível verificar por meio de softwares a manifestação do gostar, os comentários 

e os compartilhamentos. Com o software LikeAlyzer é possível verificar a situação de 

cada postagem (Figura 24) foi feita uma mensuração da página do MEC no Facebook e 

no resultado acerca dos posts consegue-se ter a visualização por data, por postagem, por 

quantidade da marcação do gostar, por quantidade de comentários e por quantidade de 

compartilhamentos. 

 

Figura 24: Mensuração da Página do MEC no Facebook a partir do Software LikeAlyzer 

A Figura 24, foi obtida a partir da exploração da pesquisadora no software na URL. 

Foi inserida a palavra MEC no espaço para buscar páginas no Facebook. O gestor público 

ou o responsável por programas ou projetos pode inserir o nome da política 

governamental implementada e verificar os resultados. 
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A Figura 25 é outro fragmento do painel que pode ser visualizado após a consulta no 

software. O gestor da política pública pode ter mais dados como a análise quantitativa 

dos posts nas páginas do órgão pesquisado ou pode analisar as postagens feitas em um 

período determinado. Com o olhar de gestor e de tomador de decisões, é possível ter uma 

visão mais ampla do que ocorre com a página mantida em relação aos resultados que se 

pretende com a implementação da política governamental. 

 

Figura 25: Posts por Página da Diretoria de Ensino da Região Centro a partir do Software LikeAlyzer 

Ainda que os autores não tenham escrito acerca de redes sociais, é sabido que existem 

espaços criados por unidades escolares, por órgãos regionais e por órgãos centrais que 

tratam da área educacional. Na Figura 25, tem-se evidenciado que a informação é 

disseminada por meio de imagens, vídeos e textos na Diretoria de Ensino da Região 

Centro. Por meio do software LikeAlyzer, os gestores de meta podem mensurar métricas 

pré-definidas para estudar como são disseminados as informações e os dados para os 

seguidores das diretorias regionais, assim como o alcance que as postagens têm.  

Em tempos de web 2.0 e de Internet rápida para as buscas por informações via 

programas computacionais, os dados tendem a ser mais rápidos para circular e quem 
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mensura os espaços virtuais na área da educação precisa ter em mente que uma pessoa 

com perfil em microblog com muitos seguidores ou com muitos amigos pode ter mais 

autoridade online que alguém com menos pessoas que recebem as mensagens, deve saber 

que espaços virtuais que tratam de assuntos determinados são mais potenciais a ter 

comentários de pessoas interessadas no tema e que o simples curtir pode indicar as 

pessoas apoiam quem inseriu o post em uma rede social. 

São os detalhes que constituem os resultados em mensuração de espaços virtuais. 

Métricas com quantidade de seguidores ou fãs de perfil ou páginas, muitas menções 

publicadas acerca de um mesmo assunto e comentários em blogs ou murais, são olhares 

necessários para quem faz o monitoramento, pois para somar aos resultados obtidos por 

meio de programas computacionais são requeridos esforços no entendimento do foco da 

política pública. 

Um exemplo de software para a melhoria da visualização dos resultados de tráfego 

de informações é o Webmaster Tools que é um produto gratuito que fornece dados e 

análises para ajudar a entender o desempenho do espaço virtual. É um modo de usar os 

relatórios para a otimização de motores de buscas. A lógica do software é de otimização 

em mecanismos de busca ou, em língua inglesa, Search Engine Optimization – SEO. Pode 

ser entendido como um conjunto de ações e de estratégias com base nas teorias de 

marketing digital para o aumento de tráfego de informações e do desempenho do sítio 

institucional.  

A presença online, na área educacional, é multifacetada, pois tem espaços próprios, 

softwares pagos, softwares abertos e extensão em perfil de pessoas que registram acerca 

dos projetos e de programas. Para a análise dos dados e das informações são relevantes 

as partes quantitativas e as qualitativas desde que vinculadas aos objetivos que têm 

estratégias e ações de comunicação para a coleta para a interpretação e para a aplicação 

dos parâmetros nos programas computacionais que podem ser de web analytics, ou seja, 

de análise do movimento do sítio ou do blog, até a mensuração em mídias sociais com 

sistematizações ou parametrizações. 

Em web analytics é possível desdobrar para verificar a audiência, o olhar 

demográfico com língua e localização, o retorno dos visitantes e os novos com visitas e 

pageviews ou visualizações das páginas e performances das pessoas que acessam o espaço 
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virtual. É possível saber os browsers e os serviços de provedores, são os serviços de 

acesso móveis que os usuários acessam. 

3.8 GOOGLE ANALYTICTS 

É possível visitar a página de configurações de propriedade do Google Analytics de 

gerenciamento de conta para alterar os dados das ferramentas para webmasters dos 

ambientes digitais que é desejado mostrar e controlar quais os perfis para monitoria para 

ter acesso a todos os dados. O profissional que monitora a política pública via software 

pode usar os dados para identificar as oportunidades e priorizar os esforços de 

desenvolvimento para aumentar o número de visitantes no espaço virtual. 

O monitor / mensurador de redes potenciais pode identificar as páginas de destino 

em espaços que têm boas taxas de cliques. Esses ambientes digitais podem ser as páginas 

que as pessoas querem ver, mas têm dificuldade em encontrar. É possível identificar 

consultas de buscas por palavras-chave para que o espaço virtual tenha boas posições 

médias. Os relatórios de audiência são projetados para fornecer informações acerca de 

quem acessa o ambiente digital, a localização, o idioma e as variáveis personalizadas. 

Como afirmado nos parágrafos anteriores, os recursos computacionais, os 

dispositivos móveis e fixos com acesso à rede mundial de computadores e a velocidade 

atraem muitas pessoas para as mídias sociais e para os espaços digitais e, nesta 

investigação, presume-se que os governos devem estar presentes nos locais em que o povo 

está, ao menos a sociedade conectada, todavia não é possível ignorar a inserção de outros 

sujeitos na política pública na área da educação em meios digitais para monitoramento e 

mensuração de dados e de informações. 

Interfaces como o Google Analytics permitem medir como os espaços digitais são 

utilizados e como alertar o gestor do projeto acerca dos dados coletados em relação às 

páginas de destino em espaços que têm boas ou não taxas de cliques. É possível verificar 

como as pessoas usam o espaço digital disponibilizado para cursos ou para conteúdo e 

informações, se acessam com dispositivos móveis ou fixos e em quais browsers navegam. 

As informações do tráfego informacional também têm as áreas geográficas que as pessoas 

estão. Em seguida, são mostrados alguns resultados extraídos de relatórios em simulações 

em um ambiente virtual em nuvens para acesso e permanência de estudantes em cursos 

online conforme descrição das quatro funcionalidades descritas anteriormente. 
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Na Figura 26, o gestor de metas, por exemplo, pode apresentar para o responsável 

pelo projeto o movimento dos acessos e da permanência das pessoas no espaço digital e, 

juntos, podem analisar se a política proposta para o curso online é efetiva em relação ao 

número de inscritos. De posse das informações, os membros da equipe devem lançar mãos 

de mecanismos institucionais para aumentar o engajamento dos estudantes no espaço 

virtual ou outras providencias que permitam que os alunos possam aprender no tempo 

proposto no curso. A interface de análise de trafego de informação permite que as pessoas 

que recebem os relatórios consigam verificar os acessos por hora, por dia, por semana e 

por mês, assim como a duração, o período que o usuário está ativo, o número de páginas 

vistas no período que esteve ativo no espaço, as páginas vistas e a porcentagem de visitas 

em cada página, entre outros dados referentes à busca por acesso. 

 

Figura 26: Acesso e Permanência de Pessoas em Espaço Digital Monitorado 

Essa simulação foi feita a partir do e-mail da conta Gmail da pesquisadora que estava 

cadastrado no software Google Analytics. Nas linhas de comando do espaço virtual, 

estava o código para que o programa computacional pudesse fazer a leitura dos dados do 

tráfego de informações. Para que os gestores de meta ou técnicos governamentais tenham 

acesso aos relatórios, é necessário solicitar no projeto básico o uso do software no 

comando espaço digital e o acesso aos dados a partir das contas de correio eletrônico. 

Para tanto, devem especificar como querem que o espaço nas nuvens seja configurado e 

informar os e-mails Gmail para acessar os dados para ter monitorado e mensurado o 

projeto implementado. 
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Na Figura 27, o gestor pode verificar o comportamento dos usuários quando acessam 

e permanecem no espaço do curso, com base nesses dados, o gestor ou o técnico pode 

fazer a reunião com o responsável pelo projeto, com os membros ou representantes da 

equipe curricular que avaliam como o curso atende a proposta curricular e com membros 

do centro de informações. É possível perceber algumas possibilidades de pessoas que 

podem ser chamadas para verificar os rumos da política implementada. O formato da 

reunião depende de como está configurada a equipe de técnicos governamentais por 

setores criados na estruturação dos órgãos centrais do poder que precisa verificar o 

comportamento do usuário no espaço virtual para saber em que medida a política na área 

educacional tem efeito no aproveitamento das disciplinas do currículo prescrito. Na 

Figura 27, o comportamento mostra a contabilização das visualizações e das páginas 

vistas no período delimitado. 

 
Figura 27: Comportamento de Usuários em Espaço Digital Monitorado 

Na Figura 27, o gestor pode verificar o comportamento dos usuários quando acessam 

e permanecem no espaço do curso, com base nesses dados, o gestor ou o técnico pode 

fazer a reunião com o responsável pelo projeto, com os membros ou representantes da 

equipe curricular que avaliam como o curso atende a proposta curricular e com membros 

do centro de informações. É possível perceber algumas possibilidades de pessoas que 

podem ser chamadas para verificar os rumos da política implementada. O formato da 

reunião depende de como está configurada a equipe de técnicos governamentais por 

setores criados na estruturação dos órgãos centrais do poder que precisa verificar o 

comportamento do usuário no espaço virtual para saber em que medida a política na área 
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educacional tem efeito no aproveitamento das disciplinas do currículo prescrito. Na 

Figura 27, o comportamento mostra a contabilização das visualizações e das páginas 

vistas no período delimitado. 

Em disposição diferente, na Figura 28, técnicos governamentais podem ver o 

comportamento dos usuários e tomar decisões acerca do que extraem do software. 

Destaca-se que não são os números que modificam a política pública, mas pessoas que 

estão envolvidas em todo o processo. O dado extraído do programa computacional é 

somente um elemento quantificado que deve visto como uma possibilidade de corrigir o 

fluxo do projeto com intervenções de membros das equipes, com os membros do poder 

regionalizado ou com a assessoria de imprensa para divulgar a política via mídias de 

comunicação massiva ou mídias sociais para um maior engajamento dos alunos no curso. 

O relatório que deve ser enviado aos governantes precisa ser significado por pessoas com 

palavras para que os técnicos entendam em que medida o executor eleito pelo povo deve 

ou não manter a política governamental. 

 
Figura 28: Visualizações de Usuários em Espaço Digital com Monitoramento 

Os responsáveis pelo projeto e as equipes que compõem a implementação do projeto 

podem verificar se os usuários acessam o espaço em primeira visita ou se retornam ao 

curso, conforme mostra a Figura 29. Esses dados possibilitam que o gestor de metas possa 

entender se os acessos aumentam ou não e como é o comportamento dos usuários da 

política na área educacional. 
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Figura 29: Tipo de Visualização de Usuários em Espaço Digital com Monitoramento 

A equipe formada para verificar se as metas são atendidas em relação ao projeto tem 

subsídios que incluem saber se os alunos acessam por dispositivos móveis ou não, 

conforme Figura 29. O ouvidor ou os responsáveis pela central de atendimento devem ser 

convidados para depurar os resultados apurados no relatório do software. O 

comportamento dos usuários é mensurado e os dados podem servir para que o gestor do 

projeto solicite ao suporte técnico mudanças de plug-ins no conteúdo digital dos cursos e 

possa ter subsídios a mais para certificar no termo de recebimento definitivo se o parceiro 

realmente cumpre o que está no relatório enviado para pagamento, no caso de parcerias 

onerosas, e somente para acompanhamento do processo, em parcerias não onerosas.  

 
Figura 30: Informação de Dispositivos Móveis de Usuários em Espaço Digital com Monitoramento 
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Além dos modelos de dispositivos, os técnicos governamentais e as pessoas 

convidadas para compor o grupo que faz a análise dos resultados têm condições de 

encontrar a categoria dos dispositivos móveis, conforme Figura 30. Com esse dado, o 

design responsivo ou design mobile tem de fazer parte dos projetos básicos ou dos planos 

de trabalho de cursos que são objetos de convênios ou de termos de cooperação. Ainda 

que o responsável pelo projeto não tenha formação necessária é sempre importante ter 

algum membro na equipe que tenha essa competência técnica para auxiliar o gestor na 

certificação do termo de recebimento do objeto contratado ou, no caso de parceria não 

onerosa, se o objeto do convênio é coerente com o plano de trabalho e com o projeto 

básico de implementação da política educacional. 

Na Figura 31, o relatório evidencia a categoria dos dispositivos e o gestor ou o técnico 

tem subsídio para a demanda de desenho do curso, isto é, se é necessário ter design 

responsivo ou mobile. É fundamental conhecer como o usuário acessa o curso para 

minimizar os problemas de acesso e de permanência e para aumentar o desempenho do 

cursista em virtude de ter condições de estudar sem interferência do desenho do curso. 

 
Figura 31: Categoria de Dispositivo Móvel de Usuários em Espaço Digital com Monitoramento 

Ainda relativo a plug-ins, a informação acerca de navegadores da rede mundial de 

computadores, conforme Figura 32, é importante para demandar serviços e ajustes na 

configuração dos cursos sempre que necessário e para verificar se os relatórios enviados 

pelos suportes técnicos ou pelos serviços de atendimento aos usuários são coerentes com 

o objeto contratado ou com os projetos básicos de cursos cedidos para uso como política 

pública de expansão de aprendizagem em ambientes digitais de aprendizagem. 
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Figura 32: Navegadores de Usuários em Espaço Digital com Monitoramento 

Quanto mais informações os gestores de meta e os responsáveis por projetos têm 

acerca da política implementada mais possibilidades de entender como as pessoas 

acessam e permanecem nos cursos. Conhecer o provedor de acesso, conforme Figura 33, 

pode ser mais um modo de saber do comportamento do usuário, todavia em tempos de 

políticas públicas integradas, os gestores governamentais podem ter dados para futuras 

parcerias público-privadas. 

 
Figura 33: Provedores de Serviços Usados por Usuários em Espaço Digital com Monitoramento 
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Os grandes dados na computação em nuvens têm possibilidades nas políticas públicas 

governamentais, porém, para que a efetividade seja parte dos trabalhos, mais acadêmicos 

precisam elaborar mais teorias para que alunos de curso de graduação e pós-graduação 

estudem e apliquem nas realidades e tenham novas teorias ou comprovação da utilização 

em diferentes agências governamentais. A formação integral dos gestores é fundamental 

para eles saibam o que os números mostram e o que escrever nos planejamentos de 

políticas públicas em área educacional, ou seja, como efetivar projetos e programas 

governamentais e saber que conhecer os comportamentos da população é um modo para 

atender melhor os contribuintes que financiam os planos de melhorias na sociedade. 

A sociedade conectada está representada e não pode ficar invisível para o governo. 

Na Figura 34, os gestores podem conhecer mais dados no caso de implementação de 

projetos financiados por muitos governos. É possível verificar a cidade, o país e o 

continente no qual usuário está. Os números mostram os locais de acesso no espaço 

digital. É um dado importante em políticas de cooperação internacional e que envolvem 

dinheiro de muitos contribuintes. 

 
Figura 34: País de Acesso dos Usuários em Espaço Digital com Monitoramento 
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A língua de acesso no espaço digital também pode ser conhecida, conforme mostram 

as Figuras 34 e 35. O cruzamento de dados com cidade, com país, com continente e com 

a língua utilizada nos dispositivos móveis e fixos é mais um modo para entender como a 

política governamental é implementada. A língua portuguesa, por exemplo, é língua 

materna em muitos países. Quanto mais dados, mais possibilidades de verificação de 

possibilidades ou de melhorias nos projetos implementados, pois são as pessoas que dão 

vida para os dados e os governos têm de conhecer os comportamentos da população 

atendida para cada vez mais proporcionar serviços que sejam adequados para os 

resultados esperados e escritos nos planejamentos e na medida em que forem desvelados 

problemas nas implementações, os gestores podem tomar decisões mais acertadas para 

corrigir o fluxo da política. As dificuldades conhecidas em prazos menores tendem a ser 

mais efetivas que os problemas sabidos no final dos projetos. 

 
Figura 35: Línguas Configuradas nos Dispositivos dos Usuários em Espaço Digital com Monitoramento 

O trabalho com dados e com grande número de dados pode desvelar o hiato que 

existe entre o chamado big data e as grandes intuições. Não é possível acreditar na 

intuição com as atividades que exigem cruzamento de dados ou análise de um relatório 

extraído de programa computacional que monitora e mensura o movimento de pessoas no 

espaço digital. Os gestores e os técnicos governamentais precisam se propor a aprender e 

aplicar o aprendizado. Destaca-se que a integração dos recursos computacionais também 

tem níveis como a exposição, a adoção, a adaptação, a apropriação e a inventividade 

(Sandholtz; Ringstaff; Dwyer, 1997; Domingues; Mengalli; Coelho, 2013) e devem ser 

entendidos para que as intuições não sejam maiores que o que está expresso nos relatórios. 
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É essencial que os gestores de metas e técnicos governamentais escrevam nos 

projetos básicos que os relatórios tenham dados demográficos como idade (Figura 36), 

gênero (Figura 37) e categorias de interesse (Figura 38), pois não é possível desprezar os 

números que emergem dos espaços digitais, posto que as pessoas que acessam e 

permanecem fazem parte da sociedade conectada. 

Dados como idade (Figura 36) mostram que parcela da população os governos estão 

de fato atendendo. É um subsídio para o entendimento com o grupo que analisa os 

relatórios e verifica se o projeto cumpre o papel político no sentido de escolha do 

governante. A assessoria de imprensa tem de estar representada, porque pode usar mídias 

ou meios para divulgar o projeto para o público ou parcela da população indicada no 

planejamento ou corrigir fluxos na implementação. 

 
Figura 36: Modelo de Relatório com o Dado Idade 

A exposição do termo big data não é dificultada pelo acesso, mas pela capacidade 

gestora de trabalhar com muitas informações que podem ser obtidas com poucos cliques.  

É preciso ter cautela com o chamado algoritmo humano no desvelamento dos dados, 

porque tanto na essência do ser como nos recursos computacionais existem visões, 

intenções e intenções em dados que levam a hipóteses. Afinal, os softwares são 

desenvolvidos por pessoas e são trabalhados por seres humanos. 

Dados relativos a gênero (Figura 37) deverão ser rapidamente complementados com 

informação do tipo orientação sexual, para assegurar que a política pública atenda na 



136 

educação básica ou na educação superior as chamadas minorias, visto que os dados levam 

às hipóteses, aos testes, aos resultados e às ações intencionais, assim como correção de 

fluxo na implementação de política pública. Com o conhecimento para atendimento ao 

público, os gestores da equipe curricular têm a responsabilidade de prescrever no 

currículo conteúdos e atividades coerentes com as legislações locais e internacionais. 

Entender acessos significativos de terminado público gera demanda para os técnicos 

governamentais estudarem o que a população precisa e com atendê-la na medida dos 

recursos financeiros e dos parceiros interessados em contribuir com a aprendizagem dos 

alunos no espaço digital, por exemplo. 

 
Figura 37: Modelo de Relatório com o Dado Gênero 

Identificar os dados a partir do Google Analytics permite a tomada de decisões para 

o curto prazo e para o médio prazo, pois os projetos monitorados e mensurados podem 

ter duração limitada e terão mais acessos na medida em que o conteúdo atender a 

população delimitada no planejamento da política pública, bem como quando a assessoria 

de imprensa fizer campanhas voltadas aos públicos registrados no plano de trabalho. 

Entender os indicadores de desempenho potencializa a otimização do engajamento e 

a elaboração de estratégias efetivas que o marketing e a comunicação digital presentes 

nas assessorias de comunicação têm para as políticas públicas na área educacional. 

Em tempos de sociedade conectada, as categorias de interesse (Figura 38) têm de 

estar presentes em cada particularidade da rede social ou do espaço digital com o objetivo 
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da comunicação ou da coleta de dados para uso em correção de fluxo de implementação 

de política ou lançamento de demanda para novos objetos de contratação ou de parcerias 

não onerosas. 

Os técnicos governamentais podem e devem, com a ética, entender como os dados 

coletados são possibilidades para o acompanhamento de outras políticas públicas 

implementadas na área da educação ou em outras áreas do governo. Ainda que o termo 

economicidade de processo não junte todos os elementos viáveis para a integração das 

políticas pública, expressa que o governante tem de economizar o dinheiro da população 

com resultados efetivos. O que é implementado na área educacional tem consequências 

em muitas outras áreas governamentais. 

 
Figura 38: Modelo de Relatório com o Dado Categoria de Interesse 

Em relação ao Google Analytics, o software fornece estatísticas atuais acerca do 

modo como os visitantes utilizam o espaço digital criado para cursos ou para fornecer 

informações e interagir com os usuários. No caso desta investigação que têm duas 

questões-problemas e precisa responder quais são os softwares e como o uso do programa 

computacional pode fornecer dados relacionados com as políticas públicas na área da 

educação, evidencia-se que os gestores de metas e os responsáveis pelos projetos podem 

usar estratégias a partir dos relatórios para que a população atendida ou a população que 

precisa ser atendida seja considerada no desenho governamental. 

As pessoas que extraem os dados do software precisam de poucos cliques. Na ação 

de extração, o Google Analytics é uma interface potencial para a análise e para elaboração 
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de relatórios para auxiliarem os técnicos governamentais a identificar as seções do espaço 

digital que registram ou não desempenho favorável e perceber quais páginas são as mais 

populares em acesso. Enfatiza-se que esse software permite mensurar como os visitantes 

interagem com as funcionalidades de compartilhamento e como é feito o engajamento, o 

alcance e a amplificação na rede mundial de computadores. Em dispositivos móveis, os 

parâmetros do Google Analytics conseguem medir o impacto dos acessos na página ou 

no espaço digital mensurado. 

O monitoramento é efetivo para a comunicação para a população e para o 

conhecimento dos sentimentos e das impressões das pessoas que são usuárias ou não da 

política pública na área da educação. Os gestores de meta precisam receber as palavras 

que geram o tráfego de informações e os profissionais que auxiliam os técnicos 

governamentais precisam dominar técnicas de Search Engine Optimization – SEO – ou 

otimização de sítios, no contexto da tese, de sítios institucionais. 

Em tempos de mídias sociais, os profissionais precisam também ter domínio de 

técnicas de Search Engine Marketing – SEM – ou conjunto de estratégia de marketing.  

SEO ou SEM ou ambos, visto que o SEO é parte do SEM, pois o primeiro é um artifício 

computacional inserido na área de marketing e o segundo é parte da área de marketing. A 

busca por conhecer mais como as pessoas citam a política pública requer recursos 

computacionais que se tornam estratégias em Silva (2001) quando as pessoas usam 

procedimentos com reflexão. 

3.9 GOOGLE ALERTS 

A reflexão precisa de base de dados ou de informação, gestores de metas, técnicos 

governamentais ou responsáveis por programas ou projetos na área da educação podem 

receber alertas das políticas governamentais. Podem fazer o monitoramento em um 

software chamado Google Alerts. 

O Google Alerts é um serviço gratuito do Google que tem mecanismos de registro e 

de busca que são programados para enviar a palavra ou a expressão para o e-mail 

informado pelo usuário. Nesta tese, será criado um alerta com as palavras Erasmus 

Mundus Programme que é um programa de cooperação e de mobilidade na educação 

superior. Tal simulação é mostrar como monitorar as palavras ou expressões no software 

Google Alerts. 
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Inicia-se com o acesso ao link software Google Alerts, Apresenta-se a imagem do 

preenchimento (Figura 39) para que o leitor possa acompanhar o passo a passo inicial. O 

usuário deverá escrever a palavras ou as palavras da busca no espaço que tem a imagem 

da lupa. O termo entre aspas possibilita a busca das palavras como escritas. O usuário 

também precisa indicar a frequência que se quer receber o alerta e a origem da busca. Se 

a opção for automática, o mecanismo fará buscas em notícias, em blogs, na rede mundial 

de computadores, em vídeos, em livros ou em discussões. A língua e a região devem ser 

inseridas e o usuário pode optar por todas. Quanto aos resultados, é possível escolher 

todos ou apenas os melhores resultados. Deve ser escolhido o e-mail para receber os 

resultados na caixa de entrada e clicar em criar o alerta. 

 
Figura 39: Imagem da Tela Inicial do Software Google Alert 

O usuário, depois de criar o alerta, recebe uma prévia dos resultados encontrados de 

acordo com os parâmetros requeridos. O software está programado para promover 

indexação que também será enviada para o e-mail registrado com o link relativo às 

palavras buscadas. A mensagem do Google Alerts para o usuário é que o alerta está sendo 

enviado para o e-mail escrito na tela inicial. 

Enfatiza-se que os espaços digitais que são atualizados constantemente são buscados 

pelos mecanismos com maior frequência e os que são menos modificados são procurados 

com menor constância. Em tempos de mídias sociais, outros softwares gratuitos podem 

auxiliar no monitoramento. Destaque-se que a associação desses programas 

computacionais com o Google Alerts aumenta a possibilidade de encontrar mais 
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resultados acerca da política governamental. O uso ou não de vários softwares depende 

do planejamento da estratégia de marketing digital e do conhecimento do gestor 

governamental. 

3.10 SEEKR ALERTS 

Usar softwares que têm funções similares ao Google Alerts, por exemplo, aumenta o 

conhecimento acerca dos dados e das informações. O exemplo de combinação é o uso 

Seekr Alerts, Figura 40, que pode ser acessado no link do software, grátis por sete dias. 

Com o software é possível monitorar e mensurar em dispositivos móveis que podem ser 

obtidos Google Play e AppStore de acordo com o sistema operacional do celular ou tablet. 

 
Figura 40: Imagem Extraída a partir da Página do Software Seekr Alerts 

Quando pago pelo software, é possível receber notificações por e-mail, busca por 

postagem no Twitter, Facebook, YouTube, SlideShare e blogs, contabilização de cliques 

de usuários e agendamento de inserção de notícias no Facebook e no Twitter. Na versão 

paga, o programa computacional assemelha-se ao Google Analytics. Produz relatórios 

com dados quantitativos e qualitativos de acordo com as configurações feitas por técnicos 

que pode fazer exportações, amostragem e gerenciamento de palavras ou expressões e 

cadastro de geolocalização que acompanha o local de interlocução dos usuários da 

política pública. 

Caso exista equipe de monitoramento e mensuração nos órgãos centrais ou locais do 

poder, o software tem a potencialidade de gerenciar as tarefas com a definição de metas 

individuais para os integrantes da equipe. Os resultados podem ser acompanhados em 
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página exclusiva. A empresa também oferece a quem compra o produto um serviço de 

atendimento ao cidadão que é chamado de 2.0 em alusão à característica da web. 

3.11 BUSCA DO TWITTER 

O Twitter, além de ser conhecido como uma rede social e ter a função de servidor de 

microblogging com a permissão para enviar e receber atualizações pessoais de todos os 

contatos, fornece busca simples ou avançada (Figura 41) para os usuários.  

O microblogging pode ser acessado por um website do serviço. Os textos que são 

inseridos têm até 140 (cento e quarenta) caracteres chamados de tweets. Pode ser 

visualizado por mensagens curtas no celular e por softwares e aplicativos específicos de 

gerenciamento dos textos enviados, recebidos por menção ou por mensagem. As pessoas 

são seguidoras e recebem as atualizações do perfil em tempo real. O slogan na língua 

portuguesa do Brasil é O que está acontecendo? ou O que está fazendo? Com cadastro, o 

usuário pertence a uma rede social do gênero microblogging criada nos Estados Unidos 

em julho de 2006. 

Se o gestor de metas ou o técnico responsável pelo programa ou pelo projeto fizer 

uma busca no Twitter pode ter acesso ao que as pessoas escrevem ou reproduzem acerca 

da ação governamental.  

 

Figura 41: Imagem Extraída a partir da Página de Busca do Twitter 
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Na Figura 41, é mostrada uma busca avançada. O técnico pode selecionar as procuras 

por palavras, por frase ou por hashtag, por idioma, por pessoas ou contas, por locais ou 

datas, ou seja, pode inserir o nome da ação governamental, selecionar o idioma, procurar 

por influenciadores em determinado local e data. No caso de delimitação por data, 

consegue verificar os eventos em um período. Pode mensurar semanalmente ou 

mensalmente dependendo do tempo que a política estará vigente. 

Como a rede social data de 2006, poderá fazer buscas históricas para entender as 

políticas passadas e levantar hipóteses acerca das implementações atuais. O exercício com 

um software gratuito auxilia no aprendizado, posto que o técnico, na formação inicial, 

pode não ter tido acesso ao Twitter. Com exercícios, terá uma formação ao longo da vida 

que poderá ser sistematizada e disseminada para as equipes de trabalho. Enfatiza-se que 

as buscas e redes sociais são diferentes. 

Cada rede social tem a particularidade para a busca que ilustra o cenário interno no 

monitoramento da política pública na área da educação. A equipe que metrifica deve 

dialogar muito para focar a busca, visto que as pessoas se sentem mais confortáveis com 

algumas redes sociais. Outro espaço virtual, também registrado na pesquisa e criado nos 

Estados Unidos, é o Facebook. Lançado em 2004, inicialmente, como uma rede restrita a 

uma universidade norte-americana e se expande para outras universidades no país e fora 

dele, em 2006, pessoas com ou sem ligação com instituições acadêmicas e empresas têm 

oportunidade de pertencer a uma rede social no website. 

3.12 BUSCA NO FACEBOOK 

A rede social Facebook disponibiliza espaços para listas de interesses pessoais, links, 

textos, fotos e vídeos, além de agrupar as pessoas em espaços para discussão e em páginas 

de interesses comuns. Os perfis ganham mais aplicativos e possibilidades de junção de 

pessoas a possibilidades de relacionamentos pessoais e comerciais. No Ad Planner Top 

1000 (2011), o Facebook, classificado como rede de trabalho social – social networks, 

aparece como o primeiro colocado, com 51,3% de alcance – reach – e 1.000.000.000.000 

de páginas visitadas. Os usuários podem trocar mensagens no mural ou na Timeline ou 

registros privados por meio de funcionalidades que ligam pessoas a pessoas e grupos de 

pessoas. 
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Os conteúdos produzidos podem ser buscados como em mecanismos de busca 

(Figura 42). É possível pessoas, amigos, imagens ou fotos, filmes, locais próximos e 

hashtags ter como resultados. 

 

Figura 42: Imagem Extraída a partir da Página do Facebook 

Na medida em que se escreve o que procura, os resultados podem aparecer na parte 

inferior ao espaço de busca ou é possível ter uma página inteira com os resultados. Que 

não estão filtrados, a menos que seja solicitado nas opções trazidas pelo mecanismo de 

busca. 

Além do Facebook, outra rede registrada na pesquisa é o LinkedIn. Com cadastro 

gratuito, a rede de relacionamentos criada nos Estados Unidos, em 2002, e lançada em 

2003, é a mais utilizada para interesses profissionais. Registra empresas para serem 

seguidas e grupos para discussão de temas pertinentes ao mundo do trabalho e de 

negócios. No ano de 2007, disponibiliza espaço para pessoas divulgarem vagas de 

trabalho e oportunidades de negócios. 

3.13 BUSCA NO LINKEDIN 

O objetivo do website da rede é permitir que os usuários cadastrados possam ter 

contatos de pessoas e de empresas potenciais para a rede profissional. São possibilidades 

para conexão presente ou futura para facilitar o conhecimento por meio de contatos 

mútuos, oportunidades de trabalho em redes de contatos ou de interesses e participação 

em enquetes ou perguntas e respostas de vários membros dos grupos. As questões são 

orientadas para os negócios. É possível criar mapas com a exploração das redes 

centralizadas no perfil. Parecem pontos com formações semelhantes a pinturas com várias 

nuances de verde, azul e vermelho. 

A busca do Linkedin (Figura 43) não é robusta. Políticas públicas são encontradas 

nos conteúdos produzidos por pessoas. O mecanismo de busca não filtra pessoas e 

conteúdos, visto que o objetivo do software é conectar pessoas a pessoas não conectar 

pessoas a ideias ou ideologias. 
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Figura 43: Imagem Extraída a partir da Página do LinkedIn 

Ligar pessoas a pessoas e pessoas a ideias foi o objetivo do Google+ que é uma rede 

social ligada ao e-mail Gmail, fato que aumenta o alcance das pessoas em ser parte do 

espaço virtual. Todos que tem o e-mail Gmail tem oportunidade para se adequar aos 

vários softwares e aplicativos Google. Permite que os usuários tenham os contatos em 

círculos próximos e estendidos. O mecanismo de busca do Google+ é parecida com as 

buscas do Google, empresa norte-americana que desenvolve softwares e aplicativos. 

Com essas apresentações de redes sociais é importante ter os objetivos e as estratégias 

para buscar dados e informações, assim como a possibilidade de fazer as agendas para as 

ações de conteúdo para monitoria nas redes sociais e nos espaços virtuais. Os processos 

são diferentes e os resultados das buscas direcionam para a elaboração de clipping de 

assessoria de imprensa com base nas informações dos técnicos e dos gestores da política 

pública. Enfatiza-se que existem mais redes sociais, mas como não faz parte do objetivo 

deste trabalho estudar tais espaços, segue com a escrita de mais softwares para 

monitoramento e mensuração. 

É importante saber o que registram das políticas públicas e dos governantes, qual a 

campanha que é feita em redes sociais e em espaços virtuais, quais são as pessoas mais 

engajadas por localidade e por região, qual os dados demográficos que os registros 

alcançam e se quem escreve é usuário do programa ou do projeto. Essas informações 

auxiliam na definição das palavras principais que podem ser o nome do programa ou do 

projeto ou #hashtags. Os buscadores das redes sociais auxiliam como mecanismos de 

busca e como exercício de encontrar o que está registrado acerca de políticas públicas, 

entretanto não subsidiam com métricas particularizadas nos software de monitoramento 

e de mensuração. 
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3.14 POSSIBILIDADES DE MONITORAMENTO E DE MENSURAÇÃO COM 

OUTROS SOFTWARES 

Além dos softwares registrados nesta pesquisa, existem outras possibilidades de 

monitoramento e de mensuração que podem ser usadas por gestores de políticas públicas 

na área educacional. É fundamental enfatizar que não será o software que mudará os 

rumos das políticas governamentais, mas o entendimento das buscas e dos relatórios é 

que subsidiarão as decisões dos técnicos da gestão e os responsáveis pelos projetos e pelos 

programas. A seguir, serão apresentadas outras inúmeras oportunidades para 

conhecimento das realidades nos espaços virtuais e nas mídias sociais. Tendo em vista 

que somente serão apresentadas, mas não aprofundadas, não será feita a separação por 

nome nas seções desta pesquisa. Inicia-se com o software chamado SocialMention. 

Com busca em vários espaços virtuais, o software chamado SocialMention é uma 

mídia social de busca e um ambiente de análise que agrega usuário e conteúdo extraído 

dos espaços virtuais e das redes sociais. Permite mensurar o que as pessoas registram 

acerca da política pública implementada em tempo real. O programa computacional 

monitora muitos ambientes digitais que tem informações relevantes. Tem definido 

parâmetros para as buscas em várias redes sociais. 

Na Figura 44, a apresentação é similar aos mecanismos de busca. Inclusive parte dos 

resultados são registrados como se fossem os buscadores, entretanto traz menções que 

podem ser selecionadas por data e tempo e os hyperlinks são partes de sítios e de redes 

sociais com o nome dos usuários. 

 

Figura 44: Imagem Extraída a partir da Página do software Social Mention 
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Essas interfaces de monitoria e de mensuração são intuitivas e são potenciais para a 

análise de sentimento, chamada na área de marketing de polarização. Intuitiva, pois é 

parecida com os buscadores usados em telas de dispositivos fixos e móveis e na análise 

da métrica tem a adição de informação às menções feitas para os programas ou para os 

projetos. Mostra opinião dos usuários de espaços digitais que pode ser positiva ou 

negativa ou neutra e deve ser levada ao conhecimento do técnico ou do gestor da meta da 

política pública para mais conhecimento dos hyperlinks. Para evitar as ambiguidades, o 

técnico ou o gestor precisa ajuizar valores para auxiliar na escrita do clipping. 

A análise carece de ajuizamentos, pois é necessário fazer leitura dos conteúdos 

apresentados. O sentimento analisado pode ser positivo, um elogio ou um registro acerca 

da política com comparação ou não. Quando neutro, é o conteúdo oficial e a associação 

ao governo, uma reprodução do que está nos sítios institucionais. O sentimento negativo 

é uma crítica ao conteúdo oficial ou uma reclamação acerca da implementação ou uma 

menção de experiência negativa que representa como a política pública é conhecida no 

local ou na região. 

A definição das categorias ou das tags de busca são aplicadas ao conteúdo coletado. 

Nessa fase do trabalho, é permitida a organização para a interpretação dos dados e das 

informações de acordo com os objetivos registrados. O quadro de trabalho com monitoria 

de redes sociais e espaços virtuais tem os aspectos registrados para a busca, qual a 

reputação social de quem escreve, as interações feitas a partir das informações 

governamentais e o uso das políticas públicas em sentimentos. 

O aspecto que precisa ser organizado é o traço principal no qual as pessoas avaliam 

a política pública e o monitor das métricas classifica os registros das opiniões como 

stakeholders do governo na área educacional. As motivações que levam a pessoa a 

escrever ou compartilhar é relevante para quem metrifica o dado e a informação, visto 

que podem ocorrer a partir da organização do conteúdo oficial. O entendimento das 

expressões ou das palavras pode ser traduzido por técnicos ou gestores da política para 

que a assessoria de imprensa possa replicar e para que os rumos sejam corrigidos. 

A credibilidade, a novidade, o modo como o texto é escrito e a parcialidade ou 

imparcialidade são relevantes para a métrica, pois se referem à pessoa que registra o 

comentário e tal constatação é remissiva à reputação nas mídias sociais de quem escreve 
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ou à influência que a pessoa tem a respeito do assunto ou ainda à frequência que ocorrem. 

O psicólogo Plutchik (2002) traz a roda das emoções que é usada na área de marketing 

para as métricas. 

Tal roda é uma teoria psicorevolucionária que integra emoções que originam a 

influência na abordagem classificatória para as respostas encontradas nas buscas por 

palavras, expressões ou termos das políticas públicas. São em número de oito e são 

consideradas básicas, pois, em cada uma, existe um comportamento implícito. São a raiva, 

o medo, a tristeza, o nojo, a surpresa, a curiosidade, a aceitação e a alegria. 

Outras categorias podem ser mensuradas, conhecidas como táticas de gerenciamento 

de impressão que enfatizam as defensivas e as assertivas. A primeira é composta pelos 

níveis: desculpa, justificativa, retratação, incapacidade e satisfação, e, a segunda, pelo 

agrado, intimidação, súplica, intitulamento, realce, acusação, associação e 

exemplificação. São olhares que os monitores das métricas precisam ter nas análises. Não 

basta ter os dados, é necessário saber analisá-los com teorias coerentes. 

É possível traçar planos para verificar as políticas públicas implementadas. Para 

tanto, é preciso ter o aspecto que é procurado, a palavra ou o termo ou a expressão e os 

objetivos da aplicação, ou seja, desvelar quais são os aspectos de determinado programa 

ou projeto que é implementado e que emerge nas participações nas redes sociais ou 

espaços virtuais. Se quem emite a opinião ou comenta ou compartilha é usuário do serviço 

ou faz parte da política governamental. A partir dessa informação, verificar o sentimento 

e se a participação é ocasionada por satisfação ou não ou por espontaneidade. 

Entender se existe dúvida ou se é reclamação ou se é pura reprodução. Se dúvida, 

esclarecer o participante imediatamente, se reclamação, enviar para o técnico ou gestor 

da política para que possa ter mais subsídios para as respostas, se reprodução, entender o 

sentimento envolvido e reportar para o responsável pela meta. O conteúdo reproduzido 

pode ser oficial e pode ter réplica ou retorno para corrigir o equívoco da implementação. 

A avaliação do conteúdo oficial é importante para perceber o impacto local ou regional 

da política governamental. 

O uso do monitoramento, nesse contexto, é de prevenção e de rotina, além de 

tratamento da política. Identificar os tipos de motivações que as pessoas mencionam nas 

implementações nas localidades ou na região com os serviços de mídias sociais. Os 
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relatórios básicos do desempenho do trabalho com monitoria são estruturados na 

metodologia que tem de ser explicitada a amostra na métrica da audiência, da participação 

e da reputação, no destaque das menções, nas conclusões e nas recomendações. 

Na metodologia do monitoramento, é necessário explicitar os termos e as mídias 

sociais que são trabalhadas, assim como as palavras utilizadas e as particularidades dos 

espaços buscados com características e as limitações. A amostra é importante para o 

resultado da mensuração, o tamanho, os critérios e os cálculos de confiabilidade, além do 

período da coleta e da análise aliadas às métricas de audiência que é relativa à quantidade 

de fãs ou seguidores e posts mais visualizados ou replicados ou ainda favoritos. 

Enfatiza-se que o mais importante é conhecer possibilidades de uso para decisões 

estratégicas com base nos relatórios a partir do uso dos softwares. É sabido que novos 

formatos de redes sociais e de mídias sociais estarão presentes na web e, talvez, não 

receberão esses nomes, assim como os softwares, principalmente, os gratuitos que tendem 

a ser extintos ou podem se tornar proprietários. 

Usar softwares gratuitos para tal exercício potencializa o uso de softwares pagos em 

caso de parcerias ou de uso de licenças. As empresas, mediante pagamento, 

disponibilizam mais recursos tanto para a busca quanto para os resultados, assim como 

mais parâmetros e mais customizações. 

Com a permissão das empresas, os acessos possibilitam inúmeras coletas, 

classificações e análises com a adição de informações como palavras, termos ou 

expressões, além de menções de termos e pessoas que mencionam acerca de projetos e de 

programas educacionais. Entre os softwares proprietários de monitoramento estão o 

SCUP (Figura 45), o Radian6 (Figura 46) – com grande produção de conteúdo para a 

formação de profissionais, o Seekr (Figura 40), o Trendrr (Figura 47), o SocialMetric 

(Figura 48), o BrandWatch (Figura 49), o LiveBuzz (Figura 50), o Sysomos (Figura 51), 

o Nielsen BuzzMetrics (Figura 52), entre outros programas computacionais. As métricas 

são próprias dos desenvolvedores e dependem dos planos para a liberação de interfaces 

para os resultados. 

Na Figura 45, tem-se uma possibilidade de página, com login feito, que evidencia os 

resultados com tempo de resposta, com modos de publicações em mídias sociais, com 
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análises de menções. A empresa oferece uma plataforma que integra deferentes produtos 

que tem como elementos o social e o conhecimento a partir de dados e de informações  

 

Figura 45: Reprodução da Página de Relatório da plataforma SCUP 

O cliente tem produtos para centralizar o trabalho de monitoramento e de mensuração 

na plataforma, para criar conteúdo, para gerar relatórios e para resultados, além de 

atendimento com interação e integração independente de mídia. 

Na Figura 46, tem-se a impressão de tela menor com possibilidades de 

monitoramento e mensuração. A empresa oferece produtos soluções, serviços e recursos 

para marketing em mídias sociais e espaços digitais. É oferecida competitividade ao 

cliente com gestão de escalabilidade, conversões em vendas, geração de leads e 

customização dos serviços em nuvens. A empresa evidencia que tem grandes corporações 

como clientes e foca na área de marketing como vantagens comerciais. 

 

Figura 46: Reprodução da Página da plataforma Radian6 
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Esses softwares são considerados completos, todavia para as políticas públicas 

precisam modificar o foco. O Seekr (Figura 40) pode ser usado desde a metodologia de 

análise seja voltada para as teorias de políticas governamentais. Os materiais educativos 

podem ser estudados antes de simulações e de uso efetivo. 

Os estudos potencializam o uso das possibilidades de busca e de resultado. A 

plataforma Trendrr oferece opções de recursos e de configurações de busca por resultados 

(Figura 47), como gravar as próprias buscas e soluções em dados e aceita contribuições 

para a melhoria do software. É considerada uma plataforma de business intelligence e foi 

adquirida pelo Twitter em 2013. Permite que os usuários comparem dados e criem 

misturas de resultados com gráficos, links, códigos e formatos de arquivos. Visa o 

qualitativo e quantitativo para entendimento do impacto das mídias sociais, 

principalmente, na área de vendas e do RoI. 

 

Figura 47: Reprodução da Página da Plataforma Trendrr 

Não basta focar no software, a plataforma SocialMetric apresenta como parte do 

trabalho uma metodologia (Figura 48) que contempla a conversão, o consumidor e a 

comunidade. Para a gestão pública a criação de uma metodologia voltada para a 

sociedade, para o retorno do investimento e para qualidade seria coerente com as 

necessidades da população. 
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Figura 48: Reprodução da Imagem da Metodologia SocialMetric 

É possível verificar o retorno dos investimentos públicos em dados extraídos de 

relatórios de softwares ou plataformas. No relatório da plataforma BrandWatch (Figura 

49), o gestor pode ter as palavras em nuvens, os gráficos e os dados por demografia de 

acessos e um compartilhamento de vozes que permite trabalhar os contextos com os 

dados. 

  

Figura 49: Reprodução da Imagem de Relatório da Plataforma BrandWatch 

A metodologia e o formato do relatório possibilitam visões diferentes dos fenômenos 

capturados na busca. O LiveBuzz, no LiveSocial (Figura 50), permite o acesso a interfaces 

sociais para aumentar o alcance do conteúdo produzido em mídias virtuais e melhorar o 

entendimento dos crescimentos da audiência. A empresa enfatiza que a organização 

oferecida agrega valor nos resultados. 
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Figura 50: Reprodução da Imagem do LiveSocial da Plataforma LiveBuzz 

Além da organização e da metodologia, em política pública privilegia-se o entender 

o que emerge em grandes volumes de dados. Na interface Listen (Figura 51) da plataforma 

Sysomos, o gestor consegue o monitoramento automatizado e os alertas de tópicos 

tratados nas implementações de projetos e de programas. Tal solução permite minimizar 

o tempo de ação em relação aos volumes de dados, aos influenciadores e às tendências 

que os discursos emanam. 

 

Figura 51: Reprodução da Imagem do Listen da Plataforma Sysomos 

Com a segmentação das audiências para identificar os influenciadores e as 

repercussões acerca dos assuntos governamentais, os gestores conseguem monitorar a 

marca do governo por meio de sentimentos e de impressões, mas precisam conhecer como 

trabalhar com os dados. 

No relatório de introdução à fusão de dados Nielsen BuzzMetrics, o gestor pode 

entender o princípio da fusão de dados (Figura 52). Os materiais educativos possibilitam 
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teoria para os experimentos que os gestores podem fazer. A abordagem de conjuntos de 

dados inclui a demografia dos instrumentos de coleta, a geografia e o comportamento. No 

exemplo reproduzido, é referente à visualização de produtos em emissoras de televisão. 

 

Figura 52: Reprodução da Imagem do Princípio da Fusão de Dados do Relatório Nielsen BuzzMetrics 

O entendimento do impacto da publicidade é importante para o gestor, pois o que é 

monitorado e mensurado não está dissociado de mensagens publicitárias e de conteúdos 

institucionais que são produzidos para a população. 

A sociedade conectada reage com as postagens. Para classificação de usuários por 

influência e por audiência, o gestor deve usar aplicativos com mecanismos para coleta e 

classificação de perfis. O uso da pontuação e dos ranqueamentos de influenciadores 

permite conhecer o verdadeiro alcance, a amplificação de contatos e as comparações de 

perfis como análise de influência e usos de redes sociais ou espaços virtuais. É possível 

mencionar o Grader (Figura 53), o Klout, registrado no início desta pesquisa, o 

FollowerWonk (Figura 54) e o PeerIndex, expresso também no início desta pesquisa, 

entre outros softwares. 

Não basta conhecer o que é registrado acerca de políticas públicas, o gestor precisa 

se apropriar de mensuradores de influências e de páginas dos participantes para trabalhar 

o perfil identitário dos influenciadores dos assuntos relacionados às políticas 

governamentais. O software Grader possibilita a partir da página inicial (Figura 55) 

conhecer os dados do espaço virtual. 
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Figura 53: Reprodução da Imagem da Página de Entrada do Software Grader 

Conhecer o espaço virtual construído pelo influenciador ou influenciadora, além dos 

sentimentos e das menções é importante para os relatórios, por isso os gestores podem 

comparar com os aspectos e níveis implícitos nas mensagens, visto que podem ser de 

stakeholder da política ou influenciadores das implementações. Dois softwares são 

potenciais para mostrar em que medida as pessoas são consideradas importantes para os 

projetos e para os programas. Os programas computacionais chamados Klout e PeerIndex, 

registrados anteriormente, são potenciais para verificar o quão influentes são as pessoas. 

A página de busca do software FollowerWonk (Figura 54) possibilita escrever nomes 

que podem ser analisados como usuários que se segue ou que são seguidores do Twitter. 

 

Figura 54: Reprodução da Imagem do Buscador do Software FollowerWonk 

Na comunicação digital, não existem fios ou links, mas oportunidades para conhecer 

pessoas por meio de valoração de perfis ou páginas. O software Klout que pode ser usado 

via website é um modo de identificar a autoridade de uma pessoa acerca de determinados 

assuntos. O esforço por conseguir mais pontos encoraja as pessoas a inserir mais 

participações online. Tais participações podem estar relacionadas com as políticas 

governamentais. 



155 

Conhecer e trocar mensagens online via mídias sociais com pessoas com pontuação 

similar ou mais alta tende a melhorar o acesso a novas ideias, colaboradores potenciais e 

oportunidades para ser autoridade no assunto. Uma dica para aumentar a pontuação no 

software Klout é inserir imagens em redes sociais, assim o curtir, o compartilhar e o 

retweet crescem scores. Tal declaração encontra apoio com as atuais postagens de fotos 

por adolescentes acerca das escolas que estudam e as secretarias têm conhecimento acerca 

da infraestrutura das unidades escolares após denúncias em redes sociais. 

Nesse espaço, incentivam-se as pessoas a escrever com estratégia para que os outros 

percebam o que está nas redes sociais e nos espaços virtuais e que podem ser vitais para 

a autoridade acerca de um assunto, segundo os softwares. No mundo digital, potencial e 

nas políticas públicas, as pessoas são vistas com outras métricas e são mensuradas pelas 

influências em determinados assuntos, fenômeno chamado de prova social. É importante 

para o monitor das políticas públicas conhecer as relações entre o conteúdo elaborado nos 

vários níveis das redes sociais e o autor das reproduções ou das menções de projetos e de 

programas governamentais. 

Se o foco for conteúdo institucional, as interfaces computacionais como os 

otimizadores de mecanismos de busca por assuntos ou temas são mais efetivas. Nesta 

investigação e neste espaço, registra-se Site Explorer Open, (Figura 55), Majestic SEO 

Tools (Figura 56), Bing Webmaster Tools (2017) (Figura 57) ou Google Analytics, 

registrado anteriormente, mencionado nesta pesquisa em parágrafos anteriores. 

A tendência desses programas computacionais, se bem analisados, direciona para 

uma melhor elaboração dos conteúdos oficiais, visto que mostram acessibilidade e 

navegabilidade dos usuários das notícias e das informações. Com a busca a partir do Site 

Explorer Open, (Figura 55) o usuário tem relatórios que o direcionam a correção de fluxo 

de informação, ou seja, consegue visualizar o que pode ser potencializado nas escolhas 

de espaços para os conteúdos institucionais. 

Conhecer o próprio espaço e corrigir o fluxo das informações nos sítios oficiais 

corrobora para que as ações do governo como plataforma ou e-gov. Usar mais de um 

software aumenta os argumentos para tratar de assuntos relacionados com a assessoria de 

imprensa. 
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Figura 55: Reprodução da Imagem da Página de Entrada do Software Site Explorer Open 

Saber onde buscar as informações para as argumentações é papel do gestor. Com o 

software Majestic SEO Tools (Figura 56), o técnico pode ter mais de uma opção de 

indexador da informação que irá receber, pois consegue indexar por eventos históricos 

acerca da elaboração do sítio institucional. 

 

Figura 56: Reprodução da Imagem do Buscador do Software Majestic SEO Tools 

Nos resultados das buscas, o gestor pode conhecer o tráfego de informações 

existentes no espaço institucional. Na Figura 57, a imagem do relatório a partir do 

software Bing Webmaster Tools evidencia que as palavras-chaves, as posições por buscas 

e por ranqueamento e as imagens nos sítios institucionais. O gestor deve ter, ao menos, 

noções de que a imagem representa informações. Caso não tenha, deve trabalhar em 

conjunto com membros da assessoria de imprensa que conheçam os princípios de 

letramento digital ou comunicação visual. 
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Figura 57: Reprodução da Imagem do Relatório de Tráfego do Software Bing Webmaster Tools 

Com o conhecimento do próprio espaços e de como as pessoas navegam nele. O 

gestor pode ajuizar as pessoas. Com o foco nas pessoas, o olhar volta para as métricas 

que analisam a probabilidade de amplificação, isto é, a possibilidade de conteúdos a serem 

compartilhados com outras pessoas, o número de pessoas que se relacionam com os 

conteúdos. O verdadeiro alcance é outra métrica individual e mede o tamanho da 

audiência de uma pessoa em relação ao compartilhamento dos conteúdos acerca de um 

assunto ou tema e a reação ao conteúdo inserido nas mídias sociais. O Klout recebe o 

rótulo de medida de influência online. No início, no website, são medidos seguidores ou 

fãs e com o aperfeiçoamento da interface são acrescentadas mais variáveis para 

determinar o alcance e a influência nas mídias sociais. 

Na métrica de capital social, o PeerIndex traz um gráfico que mostra em quais das 

oito áreas as pessoas são mais influentes. As áreas estão expressas no percurso da 

investigadora nesta pesquisa. Avalia as atividades em várias redes sociais e determina os 

temas que as pessoas são consideradas autoridades. Na análise do gráfico, é possível fazer 

planejamento e otimizar a informação, pois permite avaliação do conteúdo da pessoa e 

comparar com outras pessoas para saber quais podem ser melhores stakeholders para as 

políticas públicas. O software tem três métricas principais, a atividade que se relaciona 

com os temas que a pessoa é engajada, a audiência referente ao alcance dos posts, e a 

autoridade que é a medida da confiança que os posts têm relação aos outros usuários das 

mensagens. 
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Na mesma medida da influência individual, tem o GetAboutMe (Figura 58) que mede 

somente a rede social Facebook, o Kred (Figura 59) que metrifica a influência e o alcance 

com base no Facebook e no Twitter. Ainda com base no Twitter, o TweetLevel (Figura 

60) usa parâmetros para avaliar a influência e as citações de um determinado tema em um 

tempo determinado, o TwitterCounter (Figura 61), traz estatísticas com o número de 

inserções e de seguidores e o TweetGrader (Figura 62), mostra a posição no ranking da 

rede social por cidade. 

O relatório do software GetAboutMe (Figura 58) possibilita verificar os resultados 

por postagem de um ano e os resultados são separados por dados com os respectivos 

ícones. A organização possibilita conhecer o perfil identitário da pessoa. 

   

Figura 58: Reprodução da Imagem da Página do Software GetAboutMe 

Conteúdos e pessoas são potencialidades de entender o que ocorre com as políticas 

públicas. São aspectos, oportunidades, crises e menções que estão postadas em redes 

sociais, mas nas conclusões e nas recomendações, nos relatórios pós-mensurações, tem 

de ter as revisões de pessoas. 

Alguém da equipe pode ter o perfil no software que monitora e mensura influências. 

Na página inicial do Kred (Figura 59) a opção por acesso pode ser por usuário do Twitter 

ou do Facebook ou ainda por conta criada no software. 

 

Figura 59: Reprodução da Imagem a partir do Software Kred 
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Se o gestor das métricas for fluente em políticas governamentais com software de 

monitoramento e de mensuração, pode indicar as linhas para as ações, as oportunidades e 

as correções dos equívocos, caso contrário, precisa do relato do técnico ou do gestor das 

metas. Ao término de um relatório tem de existir o planejamento para outra mensuração 

ou monitoramento, visto que o trabalho é em espiral, o encerramento de um trabalho é o 

início de outro. 

Os exercícios em vários softwares são considerados modos para a apropriação. 

Assim, terá oportunidade de conhecer formatos de relatórios como o resultado da busca 

no software TweetLevel (Figura 60) e comparar com o resultado a partir do software 

TweetGrader (Figura 62), por exemplo. 

  

Figura 60: Reprodução da Imagem de Resultado do Software TweetLevel 

São possibilidades de estudos e exercícios que promovem a apropriação, 

principalmente, se as simulações são feitas sem apoio do aprendizado da formação inicial 

ou da formação continuada, ou seja, se o gestor aprender na prática diária. 

  

Figura 61: Reprodução da Imagem do Relatório do Software TweetCounter 
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Com o software TweetCounter (Figura 61) é possível mensurar as menções e os 
retwweets para saber acerca da frequência e da interação. É um modo de saber se os 
esforços no Twitter tiveram os retornos desejados. 

O poder do perfil como registra na página de busca do software TweetGrader (Figura 

62) mostra que os dados do usuário, no caso do usuário do Twitter, têm valor agregado. 

Aliás, todas as informações e dados obtidos nos relatórios dos softwares têm valores 

agregados que ajudarão o técnico na tomada de decisão. 

  

Figura 62: Reprodução da Imagem da Página de Busca do Software TweetGrader 

Ainda que os governos devam fazer gastos essenciais, enfatiza-se que os softwares 

usados de modo gratuitos podem ter baixa confiabilidade, pouca customização e controle 

e pequena vida instável mesmo que exijam poucos cliques e tenham rapidez nas respostas 

com extração de dados e de informações. Quando a empresa do programa computacional 

cede o software para experimentação com tempo determinado, a confiabilidade é mediana 

e o controle e a customização são pequenos mesmo que a utilização requeira poucos 

cliques e os relatórios sejam extraídos com rapidez. 

Nos gastos governamentais com compra de licença, os gestores de meta não podem 

permitir desperdícios financeiros. Nos convênios, nas licitações ou nos pregões, precisam 

privilegiar a coleta de dados contínua, os resultados para curto, médio e longo prazo e 

confiabilidade nos resultados pontuais ou podem prever o uso dos softwares nas 

responsabilidades dos parceiros no plano de trabalho. 

A compra de licenças, muitas vezes, não é recomendada pelas consultorias jurídicas 

e deve ser evitada quando a indicação é por não comprar. Outro fator que inviabiliza a 

compra é não conhecer as lógicas simples de softwares e de relatórios, afinal se não é 
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sabido como usar não é recomendado o treino, pois os programas computacionais tendem 

a ficar obsoletos com uma muita rapidez e os upgrades podem ter custos. 

Custos e efetividade são palavras que nem sempre somam quando a tecnologia é uma 

estratégica (Silva, 2001) e quando são usadas em políticas governamentais. Hoje, têm-se 

algumas mídias sociais e, no futuro próximo ou distante, podem ou não existir. Na escrita 

desta pesquisa, foram e serão trazidos softwares que podem legados para outros formatos 

de participação em meio online. Desse modo, o que está registrado neste trabalho é uma 

parte do que se encontrou com possibilidade de testagem e de estudos a partir de material 

fornecido pelo desenvolvedor ou pela empresa que comercializa ou disponibiliza o 

software. 

A partir dos estudos de marketing digital, comunicação social, software e de políticas 

públicas e das explorações online, registrou-se os usos em políticas públicas na área 

educacional. No momento da escrita, as mídias sociais eram lugares de acesso da 

cibersociedade e, nesse habitar online, as pessoas deixavam os sentimentos e as 

impressões, ou seja, a presença online de modo diferente em cada espaço. 

Seguem os nomes dos softwares que foram estudados, todavia não estão mais 

disponíveis para consulta atualmente. Eles foram estudados em outro momento da 

investigação, e o resultado desse estudo está no Apêndice: Crowdbooster; KeyWord Tool; 

Kurrently; NodeXL; Topsy; TwentyFeet. 

3.15 O PAPEL DA EQUIPE NO USO DE SOFTWARES PARA MONITORAMENTO 

E MENSURAÇÃO 

Geralmente, os governantes têm assessoria de imprensa próxima deles e nas 

secretarias ou diretorias ou bem próximo dos órgãos centrais. As assessorias de imprensa 

costumam ter pessoas que monitoram, que analisam e que mensuram as redes sociais e as 

mídias sociais, posto que usam esses espaços para conteúdos e para verificar as 

impressões das pessoas e o alcance do conteúdo inserido. 

Os dados coletados em relatórios nas redes sociais e nas mídias sociais são enviados 

para os responsáveis pelas secretarias ou pelas diretorias de educação. Os responsáveis, 

quando existe a apresentação de relatórios pela assessoria de imprensa, costumam analisar 
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com os gestores de metas, se existir essa representação, ou com os diretores de 

departamento. 

Para a tomada de decisão estratégica e para a participação de todos os envolvidos, 

sugere-se reuniões com os responsáveis pelo monitoramento, pela análise e pela 

mensuração na assessoria de imprensa, com o gestor de metas ou diretor de departamento 

e com os técnicos responsáveis nos órgãos centrais e com os técnicos responsáveis 

regionalmente ou no local em caso de prefeituras. 

No caso de secretarias estaduais, as reuniões com os técnicos responsáveis 

regionalmente pode ser em webconferência, pois, em muitos casos, a distância é grande 

e o momento síncrono independe da distância. 

Ter um grupo composto por, ao menos seis pessoas, potencializa que a decisão 

estratégica não dependa de uma única pessoa. As múltiplas formações das pessoas, assim 

como os papéis sociais que representam, possibilitam a riqueza da estratégia. Por isso, 

tanto quem monitora, analisa e mensura até o técnico responsável pelo projeto ou pelo 

programa regionalmente ou no local precisam estar presentes para conhecer os dados 

extraídos pelo software, tal qual como é usado o software, 

Cada qual tem um papel importante no grupo, pessoas que usam o software têm a 

visão técnica dos procedimentos de uso, responsáveis pelas assessorias de imprensa 

conseguem fazer a mediação entre o responsável pelo uso do software e o técnico dos 

órgãos central, regional ou local, além de dar retorno para a agência responsável pela 

assessoria de imprensa. 

O gestor de metas ou diretor do departamento consegue fazer a mediação entre a 

assessoria de imprensa e os técnicos dos órgãos central, regional ou local, pois conhece 

as intencionalidades governamentais e a projeção que cada programa ou projeto precisa 

ter. 

Com o mínimo de seis pessoas e no máximo vinte pessoas, é possível ter uma visão 

do que ocorre nas redes sociais e nas mídias sociais e do que precisa ter na política pública 

na área da educação, assim como possibilita que todos consigam se expressar quanto aos 

cenários criados a partir dos dados extraídos pela assessoria de imprensa.  
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Não existe um modelo a ser seguido, mas possibilidades de agrupamentos que têm 

na formação desde quem executa a tarefa de coleta dos dados até quem vivencia as ações 

governamentais. Todos com voz e com vez podem perguntar e responder o que está 

explicitado nos dados e o que não é evidenciado, mas que está presente na política pública 

na área da educação. 

O uso de um ou mais programas computacionais para monitoramento e mensuração 

de mídias sociais ou espaços digitais não resulta em fórmula mágica, todavia permite a 

gestão de projetos e programas da área educacional em curso ou mesmo sítios 

institucionais ou chamados de hotsites. O planejamento é a escrita dos procedimentos e 

das estratégias essenciais para orientar e conduzir as implementações das políticas 

públicas com presença online. 

Fazer políticas governamentais com presença online requer mais estudos e 

investimentos em pessoas que conhecem como fazer essa ação e softwares para obter os 

resultados escritos no planejamento com os objetivos e as metas. Sugere-se uma equipe 

capaz de pesquisar e mapear os hábitos dos usuários de projetos e programas na área 

educacional que habitam os espaços digitais e as mídias sociais para a escrita do 

planejamento. 

É sugerido privilegiar a produção de conteúdo, afinal o contribuinte tem direito a ter 

todas as informações que precisam. Publicar, monitorar e mensurar os conteúdos 

divulgados com a disseminação em larga escala, ou seja, usar os espaços digitais e as 

mídias digitais mapeados como potenciais para ter a presença online da política pública 

na área da educação. 

Propagar noticia sem monitorá-la equivale a não interagir com os usuários e com a 

sociedade conectada. A personalização tem de estar escrita no planejamento, assim como 

a precisão nos resultados que com certeza mostrarão as demandas ocultas. Tais 

desvelamentos ocorrem sempre com o monitoramento e com a mensuração em espaços 

digitais e mídias sociais e são considerados os comentários e os retornos a questões ou 

afirmações de usuários da política pública, como também a identificação dos cenários que 

se apresentam, a análise dos influenciadores e a comparação dos dados e informações. 

Em análise preliminar de alcance e impressões existe a audiência efetiva com os 

sentimentos, as visualizações e os downloads de conteúdos quando existem e audiência 
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potencial com amizades, curtidas, seguidores e compartilhamentos. O engajamento em 

uma política pública na área da educação pode ser medido de acordo com o estudo de 

Lovet e Owyang (2010) com o número de comentários mais os compartilhamentos e mais 

o seguir o conteúdo, todos divididos pelo total de visualizações. 

Em políticas públicas na área da educação, para cada audiência efetiva ou potencial 

são atribuídos impacto e valor. O monitoramento e a mensuração de mídias sociais e dos 

espaços digitais devem ser realizados por profissionais com formação adequada, não se 

aconselha ser feito por curiosos, todavia todo o planejamento da presença online de 

programas e projetos governamentais e todos os relatórios devem ser entregues para os 

gestores de meta de modo coerente e objetivo. 

Os profissionais também devem estar presentes nas reuniões com os técnicos 

governamentais e os responsáveis por projetos e por programas, pois podem mostrar 

como extraíram os dados que identificam e analisam as reações, os sentimentos e os 

desejos relativos às políticas públicas na área da educação, assim como quem é o público 

que manifestou interesse e corrigir fluxo quanto necessário. Enfatiza-se que sempre é 

preciso haver ações que causem reação e sejam de participação da população conectada 

e a contínuo ciclo da estratégia, da gestão e da execução. 

Em relação ao público que está presente na população conectada, é importante que 

os gestores de meta saibam quem são. Existem basicamente três tipos, segundo Silva 

(2013a), os influenciadores, aqueles que exercem influência em relação à política pública, 

os consumidores, aqueles que somente consomem as informações e aumentam o alcance 

do conteúdo governamental, e os indivíduos, aqueles que apenas estão são fãs, amigos ou 

seguidores e que curtem ou compartilham o conteúdo. 

Como política pública na área da educação não é análise de marcas corporativas, o 

gestor de meta tem de saber se o público dos programas e projetos é contemplado nas 

campanhas de marketing digital. Em caso negativo, é necessário mudar os modos como 

atender a população conectada com informação adequada. Sabendo-se que os habitantes 

dos espaços virtuais podem ser, segundo a apresentação de Silva (2013a), curadores 

quando editam, moderam e influenciam, produtores, quando publicam, mantém espaços 

digitais e criam conteúdos, comentadores, quando avaliam, comentam e participam, 
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compartilhadores, quando compartilham, e assistidores, quando assistem, leem, veem ou 

ouvem. 

Por isso as aplicações de monitoramento e de mensuração precisam de planejamento 

e prognóstico, de gestão com manutenção e avaliação com pesquisa e os gestores de meta 

devem ter conhecimento de todos os processos e façam usam de modo adequado para 

contemplar a população. 

No planejamento e no prognóstico, todos os envolvidos na política governamental 

têm de escolher os ambientes nos quais os conteúdos dos projetos ou dos programas 

educacionais precisam estar e desenhar estratégias para se apresentar em espaços digitais. 

As táticas definidas devem dar resultados em médio prazo da implementação, assim, é 

necessário criar ações para escrever conteúdos, os engajamentos e como as assessorias de 

imprensa devem atuar. 

O desenvolvimento de cronogramas carece de ter o conhecimento de todos para que 

acompanhem as datas para as verificações das campanhas de marketing digital que têm 

os horários e os dias que as pessoas costumam acessar as mídias sociais e os espaços 

digitais com planejamento de ações e mídias de divulgação e com estabelecimentos de 

metas. 

Segundo Silva (2013a), as principais aplicações do monitoramento e da mensuração 

são para analisar imagem e reputação, estudos de conteúdo, serviço de atendimento ao 

consumidor ou relacionamento, incluem-se avaliar desempenho e pesquisa e 

planejamento. 

No curto prazo, em ações operacionais, o gestor de metas tem de ter um 

relacionamento ativo com a população, assim precisa rastrear respostas, menções, 

comentários, sentimentos e impressões das pessoas. Também no curto prazo, mas como 

tática, o gestor das metas precisa mapear e analisar a presença online da política pública 

governamental para ter dados para a reunião inicial com os responsáveis pelos projetos e 

programas na área da educação. 

No médio prazo, o gestor de metas operacionaliza, após as análises iniciais, a 

otimização da presença online com estudos acerca dos horários, dos conteúdos e das 

atuações de pessoas, na tática, analisa o desempenho com métricas de audiência, 
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participação e sentimento e, na estratégia, analisa se os conteúdos foram satisfatórios para 

ter o retorno de pessoas nos cursos e nas adesões aos programas e aos projetos. 

No longo prazo da política governamental com marketing digital, o gestor de metas 

mostra o desempenho se satisfatórios ou não na melhoria dos processos de implementação 

da política pública de modo tático. De modo estratégico, analisa todas as conversões das 

participações em uso efetivo do investimento do governo no programa ou no projeto. 

Na análise de desempenho e de imagem governamental, os relatórios devem ser 

periódicos para reportar as execuções nos espaços digitais e para apresentar os dados e as 

informações acerca de todas as conversões em relação aos programas e aos projetos 

educacionais. 

O gestor, no monitoramento, precisa estar atento aos dados e às informações, às 

tomadas de decisões e a formulações de ações para minimizar os equívocos das 

implementações de políticas governamentais. Precisa de entendimento da política 

governamental, das campanhas oficiais, das mensurações das redes sociais legitimadas 

pela instituição, da presença digital das pessoas que registram acerca dos assuntos, da 

logística das pessoas em relação às localidades e dos desenvolvimentos de propostas para 

melhor a implementação das políticas públicas. 

Na organização das estratégias, tem de ter a ação voltada para os resultados com 

maior envolvimento nas redes sociais em planos, em tomadas de decisões, em influências, 

em autoridades individuais e em comunicações para garantir mais maturidade nas 

mensurações. Como é direcionado para os níveis de medida da política governamental e 

para o escopo do processo, na metrificação precisa de objetivos, de classificação e de 

palavras, de expressões ou de termos para as buscas. 

A estrutura tem de ser dimensionada de acordo com a equipe em relação ao 

conhecimento do software, do processo, da implementação e da medida que se pretende. 

O acompanhamento, a análise, a comunicação e a melhoria na implementação fazem parte 

da captura dos dados e das informações via programas computacionais. Nos resultados, a 

aplicação, a identificação e o planejamento para as mudanças percebidas na sequência 

que precisam ser registradas em relatórios para que os técnicos e gestores de metas 

conheçam o que acontece na realidade. 
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No movimento de estratégia com o monitorar, com o analisar, com o posicionar e 

com o agir, a inovação dos procedimentos está na percepção de que cada processo é único 

e que as novas ideias para compor a métrica são necessárias para avaliação da política 

governamental na área educacional em redes sociais e espaços virtuais. É uma eterna 

busca com desenvolvimento de novas soluções e o entendimento das interfaces de 

métricas que garantem a precisão, a confiabilidade, a longevidade e a inovação do 

trabalho que se inicia na área da educação, mas em teorias da área de marketing e da 

administração. 

O gestor pode fazer uso de softwares gratuitos que mostram indícios para o 

aprendizado com o trabalho com políticas governamentais monitoradas e mensuradas. Os 

exercícios e as experiências para percepção do que pode ser encontrado nas redes sociais 

e nos espaços virtuais tendem a uma gestão que apropria do software e se torna inventiva 

no uso das soluções. 

Não existem softwares que sejam criados exclusivamente para o monitoramento e 

para a mensuração das políticas públicas na área educacional tampouco existem 

conteúdos curriculares nas disciplinas da formação inicial e da continuada que 

potencialize os estudos dos gestores de políticas públicas para entender o que ocorre nos 

espaços virtuais e nas mídias sociais por meio do monitoramento e da mensuração. 

Desse modo, ao longo da pesquisa e da escrita propõe-se mostrar possibilidades de 

customização, posto que o que acontece são usos de muitas interfaces para uma única 

decisão ainda que no manejo com os dados exista o registro, a extração dos dados e das 

informações, o processamento e a classificação. O registro é o que é publicado na web 

2.0, a extração é a coleta integrada ao determinado conteúdo e o processamento é 

remissivo à capacidade dos algoritmos e às parametrizações do software e os dados que 

são usados para chegar a determinado resultado. A classificação é feita pelos parâmetros, 

pelas métricas definidas e pelos referenciais. É um processo no qual o conteúdo extraído 

recebe mais informações para o cruzamento de mais dados para ter uma informação mais 

confiável. 

Os monitores, na área da educação e das políticas públicas, precisam aprender que a 

mensuração de marcas é diferente da verificação de projetos e de programas 

governamentais, pois devem entender o que estão registrando acerca das iniciativas para 
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a sociedade, por isso precisam de análise técnica na área. Enfatiza-se que os resultados 

são relativos aos investimentos públicos. O engajamento das pessoas em relação aos 

assuntos analisados com os níveis e o porquê das escritas não é analisado para facilitar, 

mas para situar a política para que a gestão seja vista como futuro a ser acertado no 

presente. Todos os elementos são aprendizagens para as pessoas que fazem a gestão das 

políticas governamentais para a população, mas a sociedade precisa de profissionalização. 

Entende-se que é o início da integração dos recursos computacionais aos processos 

individuais de monitoramento e de mensuração de políticas públicas, visto que os 

softwares não são desenvolvidos para essa finalidade e a inserção dos registros pela 

população é feita em interfaces que não pertencem aos governos. A análise é feita em 

programas computacionais que têm filtros, segmentos, visualizações e customizações 

limitadas ou a serem configuradas O engajamento do monitor das métricas está no 

trabalho com a otimização do fluxo dos dados e das informações e na gestão das mídias 

sociais com base em softwares. Não existe a facilitação ou a dificuldade, o que existe é 

gestão adequada para permitir a criação de customizações que garantam a extração correta 

de dados para a análise. 

Muitos estudos foram feitos e foram apresentados softwares para monitoramento e 

mensuração de mídias sociais e espaços digitais conforme proposta de resposta na 

questão-problema da tese. Sabe-se que muitos outros softwares não estão presentes nos 

escritos, contudo após exploração percebeu-se que eram similares aos registrados neste 

trabalho. Mais pesquisadores e estudiosos podem fazer curadorias e investigações de 

softwares potenciais para o monitoramento e a mensuração, afinal é um campo muito 

promissor para trabalhos, pois o fenômeno Big Data é uma realidade. 

Todos os softwares registrados têm aderência com a gestão de políticas públicas na 

área educacional. A questão é respondida durante a pesquisa e a escrita, pois ainda que 

os softwares não fossem desenvolvidos para as funções governamentais, nos parágrafos 

estão contidos os modos de trabalho com a gestão de dados e de informações a partir de 

softwares para a qualidade na área educacional. 

O governo com o conteúdo institucional, a população conectada com a presença 

online e as influências que emergem dos espaços digitais foram tratados em análises de 

tráfego de informações, em sentimentos e impressões da cibersociedade, em 
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engajamentos, em amplificação, audiência e em alcance que estava presente na segunda 

interrogação a ser respondida durante o trabalho. 

Os softwares foram estudados, assim como as teorias de desenvolvimento e de 

políticas públicas. Na escrita estão as estruturações, as customizações, os relatórios e as 

relações entre os softwares. Nos estudos e na pesquisa houve entendimento das lógicas 

de operacionalização, bem como a compreensão dos relatórios que não eram feitos para 

a área de políticas públicas, mas que podem ser potenciais para as tomadas de decisão 

gestora. 

Muitas simulações foram feitas para a escolha dos softwares que comporiam este 

trabalho. É possível encontrar softwares que se destinam a mensurar audiência, 

influência, presença online, amplificação, alcance, tráfego das informações, engajamento 

e resultados em mídias sociais e espaços virtuais. Foram desenvolvidas teorias existentes 

na política pública e adequada para o novo universo da política governamental com 

monitoramento e mensuração com softwares. 

O tempo é primordial em políticas públicas. Desse modo, o software precisa captar 

o maior volume de registros em um tempo mínimo. Ter informações estratégicas em um 

tempo curto é importante para o gestor da política pública e precisa do conhecimento de 

pessoas para a mensuração e para elaboração de relatórios. As pessoas que fazem a 

monitoria precisam fazer estruturação de palavras, termos ou expressões e classificações 

de posts para que exista a possibilidade e a flexibilidade na exportação de dados 

considerados primários, sem tratamento, pois as análises costumam ser feitas sem as 

interfaces que geraram os números e o corpus e têm formatos em softwares que precisam 

estar instalados nos dispositivos móveis e fixos para a continuidade do processo de 

monitoria.  

Após a escolha, o programa computacional precisa de volume e velocidade na coleta 

de dados, o dashboard intuitivo e com personalização para os filtros, para a 

geolocalização e para o idioma, a estrutura para as palavras ou termos ou expressões e a 

avaliação dos sentimentos implícitos nas informações. 

O suporte técnico dos programas computacionais para a mensuração é um modo para 

esclarecer dúvidas de métodos, de processo e de resultados, no uso dos softwares, o 

equívoco do uso tem de ser minimizado, por isso, na escolha, tem de ser visto o tempo 
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real de retorno das questões referentes às dificuldades e às configurações e os canais para 

requisições, entre outros fatores que facilitam o uso da interface computacional. Enfatiza-

se que no caso de compra de licença, o dinheiro público precisa ser bem aproveitado para 

a população. 

A quebra de paradigma com o uso de software em política pública na área 

educacional consiste em ter o programa computacional para monitorar e mensurar 

políticas governamentais. Segundo pesquisa da Nielsen Media Research, abril de 2009, 

25% dos resultados de buscas acerca das vinte maiores marcas do mundo está em 

conteúdos criados por usuários e 34% dos blogueiros postam opiniões a respeito dos 

produtos e dos serviços. Logo, a presença online é reconhecida desde a década passada e 

o poder de alcance de cada pessoa na Internet é grande e mensurável, assim como a 

verdadeira abrangência dos conteúdos. A reputação pessoal é reconhecida em números e 

faz a diferença no conteúdo da mensagem a respeito do projeto de governo na área 

educacional. 

Com as pessoas, as impressões. Em Maslow (2012) têm-se a pirâmide que foca a 

fisiologia humana, a segurança, o amor / relacionamento, a estima e a realização pessoal 

que deve ser focada no olhar para as políticas públicas, ou seja, cibersociedade estará 

mais satisfeita ou não com as políticas governamentais na medida em que as necessidades 

essenciais estejam atendidas. 

As necessidades humanas, a economia e o espaço do saber (Lévy, 2007b), no século 

XXI, estão próximos e dependentes, assim como a economia criativa que inventada os 

modos como as pessoas trabalham e o valor econômico e financeiro que é gerado a partir 

da interação com o meio ambiente e com o meio potencial para garantir a riqueza com o 

capital intelectual que é estimulado presencialmente ou pela interação em redes digitais e 

potenciais. 

A seguir, serão apresentados cenários nos quais o uso de software é potencial para o 

monitoramento e a mensuração das políticas públicas e para as atividades na área 

educacional. Não basta inserir o gestor de metas como a pessoa que resolverá todos os 

problemas governamentais se a figura do professor e do gestor escolar não for incluída 

como pessoas que modificam os contextos locais. 
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O contexto de sala de aula para monitorar e mensurar o aprendizado do aluno, o 

contexto escolar para saber o que é importante para a comunidade do entorno e o contexto 

regional para as verificações entre o municipal e órgão central. As metas do Plano 

Nacional de Educação não são de responsabilidade somente do governo federal. 
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Capítulo IV 

Os Cenários: 

A Arte do Panorama na Trajetória da Investigação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A outros destinos talvez mais altos: a organização 

das atividades e do regime geral da riqueza, o 

doutrinamento filosófico e a direção política, a 

remoção das dificuldades presentes e o 

alevantamento das tradições históricas; mas todos 

esses grandes atos exigem antes de tudo um 

cenário amplíssimo que os abranja e não se reduza 

como até hoje às bordas alteadas dos planaltos e 

à estreita faixa de uma costa desmedida. Tudo 

quanto fizermos fora deste traçado será vão ou 

efêmero. (Cunha, 1975, p. 27). 
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Capítulo IV – Os Cenários: A Arte do Panorama na Trajetória da 
Investigação 

Nesse capítulo, serão evidenciados cinco modos de uso de cenários prospectivos de 

futuro juntamente com os autores e as teorias escritas. Serão mostradas possibilidades de 

trabalhar com os softwares que monitoram ou que potencializam análises ou que 

mensuram redes sociais e mídias sociais para as tomadas de decisões estratégicas. Estarão 

expressos recortes e adaptações de trabalhos com políticas públicas educacionais. 

 No primeiro cenário, tem-se a geração de oportunidades para a comunicação 

institucional das políticas públicas. No segundo cenário, será evidenciada a incerteza e a 

previsão a partir de softwares de alertas. No terceiro cenário, registra-se o pensamento 

estratégico com o mote de curso de formação online. No quarto cenário, tem-se os 

contextos e as métricas a partir de softwares que podem auxiliar na análise de políticas 

públicas na área da educação referente a determinados segmentos da sociedade. No quinto 

cenário, tem-se o impacto e a tendência com a possibilidade de trabalho em sala de aula. 

Cabe reforçar que dois objetivos da pesquisa expressam que se pretende evidenciar 

os estudos de alguns autores que trabalham ou trabalharam com cenários prospectivos de 

futuro e escrever situações e recortes de estudos nas áreas de marketing e de comunicação 

social com softwares para mostrar a possibilidade de uso em cenários prospectivos de 

futuro. 

No capítulo anterior, mostrou-se relatórios e o como usar os softwares que 

monitoram, que analisam e que mensuram as mídias sociais e as redes sociais. Ainda que 

não se tenha escrito acerca de cenários prospectivos de futuro, os relatórios dos softwares 

podem ser elementos para os panoramas a serem trabalhados para mudar o presente com 

dados reais. 

Foram trabalhados mais de trinta softwares, cada um com particularidades e 

relatórios para subsidiar as decisões estratégicas que podem ser potencializadas com o 

uso de cenários prospectivos de futuro. No capítulo anterior não foram enfatizados os 

relatórios dos softwares em usos em cenários, todavia os dados a partir dos softwares 

podem ser entendidos como parte dos esboços parciais de fenômenos que precisam ser 

modificados no presente e com dados fidedignos. 
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A estrutura de um cenário pode variar desde narrativas até modelos detalhados com 

dados reais e quantitativos, visto que os aspectos que merecem ênfase precisam ser 

fundamentalmente aqueles que são de relevância para o prognóstico. Assim, trabalhar 

com dados confiáveis potencializa a descrição detalhada da realidade mensurada que 

precisa ser transformada. Com os dados como elementos para a adequação de políticas 

públicas na área de educação é necessário conhecer as teorias de cenários prospectivos de 

futuro para o pensamento estratégico e para a identificação e a análise dos fatos e 

fenômenos relevantes para as tomadas de decisão estratégica. As teorias estão expressas 

neste capítulo. 

O uso de cenários prospectivos de futuro possibilita a tomada de decisão de modo 

estratégico desde se tenha descrição coerente de uma situação que tenha resultado futuro 

que precisa ser modificado no presente. Com o encaminhamento dos acontecimentos que 

podem permitir conhecer a situação de origem, pode-se ter uma previsão do que se espera 

no futuro.  

Como visto anteriormente, cenário prospectivo de futuro é um conceito utilizado, 

principalmente, na corporação e em consultorias. É um modo de fazer gestão, pois 

permite estratégias estabelecidas quando se considera um contexto futuro. Serão as 

análises dos cenários que fundamentarão as estratégias do planejamento e da execução. 

Tanto o contexto interno quanto o contexto externo podem ser inseridos nas análises 

que seguem para a identificação dos fatores futuros que irão ocorrer ou não. A 

possibilidade é a visão mais coerente do cenário atual e a tomada de decisão com mais 

fundamentação e precisão. É a identificação dos fatores que podem ser reais a longo 

prazo. 

4.1 GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES  

Com um cenário com o mote geração de oportunidades, propõe-se mostrar a 

comunicação institucional e as políticas públicas na área educacional. A proposta, nesse 

cenário, é usar um software que monitore e que possibilite a análise do espaço de conteúdo 

institucional, ou seja, conhecer o que emerge das notícias acerca de políticas públicas 

divulgadas. São oportunidades para conhecer os impactos a respeito do que se vincula e 

saber quais são as impressões das pessoas em relação ao conteúdo vinculado. Outra 
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oportunidade é modificar a implementação da política pública na área da educação com 

tomada de decisão estratégica. 

A importância de monitorar e mensurar os próprios espaços digitais para 

comunicação. Para o diagnóstico é necessário ter software com potencialidade para 

monitorar o espaço dos conteúdos institucionais e com dados no relatório para analisar a 

situação atual em relação às veiculações de conteúdos. A situação do cenário inicia com 

uma equipe que precisa conhecer mais como são comunicados os conteúdos 

governamentais. É possível ter o desempenho da página, o acesso por dispositivo móvel, 

a adequação da escrita, a segurança da informação, o tamanho da página, a velocidade de 

acesso à página, os plug-ins e o carregamento de conteúdo. 

Com a pergunta o que parece que irá acontecer Wells (1998, p. 27) escreve acerca do 

trabalho dos participantes e do facilitador ou mediador: 

The job of each participant is attentiveness to the ideas of others without 
feeling a need to defend one’s own positions, or in the spirit of teamwork, 

suppressing one’s thoughts for the harmony of the whole. In terms of thought, 

this is not harmony but politeness inhibiting progress. The facilitator’s role is 

drawing the differences to the surface in unambiguous terms. The purpose is 
not to push the group apart or find any resolution but to establish the ground 
from which the group can move forward. That ground consists of what the 
group knows and is collectively thinking (Wells, 1998, p.27).  

Em uma versão, é possível ter que o trabalho de cada participante é a atenção às 

ideias dos outros, sem sentir a necessidade de defender as próprias posições, ou no espírito 

de trabalho em equipe, suprimindo os pensamentos da pessoa para a harmonia do todo. 

Em termos de pensamento, isso não é harmonia, mas a polidez inibindo o progresso. O 

papel do facilitador é desenhar as diferenças na superfície em termos inequívocos. A 

finalidade não é separar o grupo ou encontrar qualquer resolução, mas para separar o 

grupo ou encontrar qualquer resolução, mas para estabelecer o terreno a partir do qual o 

grupo pode avançar. Esse terreno consiste no que o grupo conhece e pensa coletivamente. 

Em uma percepção do sítio institucional com base no Estudo de Wells (1998) os 

participantes terão a fase da percepção, da compreensão e do raciocínio como expresso 

na Figura 63 Além de responder o que parece que irá acontecer, os participantes precisam 

responder quais possibilidades existem para o futuro e o que pode ser feito com o 

resultado apresentado pelo grupo. 
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Com base no software, o grupo que analisa a comunicação institucional poderá ter a 

informação do tamanho que a página ocupa para a visualização dos conteúdos, qual é a 

rapidez ou não da abertura da página, quantas pessoas querem seguir a página, os 

browsers que podem ser usados para a visualização da página, quais são os 

redirecionamentos para a página, se a página tem plug-ins que dificultam o acesso ou a 

permanência de pessoas. 

Com base nas informações e nos dados extraídos nos relatórios do software, propõe-

se o uso da metodologia de Wells (1998), conforme Figura 63.        

 

Figura 63: Metodologia de Stuart Wells 

Fonte: Ambiente de Competição: Cenários Prospectivo (2015) 

É necessário escolher um cenário preferível, bem como os desdobramentos. As 

etapas são três e cada uma delas tem uma questão a ser respondida com a ajuda do 

mediador. Na primeira etapa, os fatos são referentes ao futuro. Na segunda etapa, entende-

se que seja uma análise do que existe e do que possa existir com identificação de 

possibilidades, de riscos e de oportunidades. No fechamento do processo, as escolhas são 

estratégicas e a resposta tem de ser o que pode ser feito com o que foi apurado no grupo. 

A proposta, nesse cenário, é evidenciar os seguintes passos para a integração do 

software que monitora e produz relatórios para a análise de espaço institucional para que 

se tenha dados para uma gestão estratégica: 
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Percepção do próprio espaço de conteúdo institucional         Insights como compreensão 

do espaço digital                Desenvolvimento da presciência como previsão ou 

conhecimento do futuro              Compreensão acerca das oportunidades de comunicação 

institucional e dos modos de comunicar as políticas públicas              Identificação 

das oportunidades estratégicas com valor de comunicação e de alcance das notícias.

               Alinhamento das oportunidades, capacidades e monitoramento do 

próprio espaço com softwares que produzem relatórios para serem estudados, assim como 

mensurar a performance e o conteúdo para visualização em dispositivos móveis.

 

 
         Raciocinar e compreender o que fazer com os dados e com as informações 

do relatório e com as conclusões do grupo.  Escolher a melhor estratégia para 

que a informação chegue até a sociedade conectada e obter as impressões e os sentimentos 

da cibersociedade .          Colocar a estratégia escolhida em prática e iniciar o ciclo 

com a percepção, caso não tenha existido o consenso. Uma das perguntas para iniciar o 

ciclo é: O que parece que irá acontecer? 

Tendo em vista que esse cenário não foi usado não existem as respostas das pessoas. 

Nesse cenário, a resposta das pessoas deverá ser a partir das questões propostas por Wells 

(1998) e modificadas na proposta contida nos parágrafos anteriores. Desse modo, o grupo 

gestor, com base nos relatórios do software, deverá responder acerca da performance do 

espaço de conteúdos institucionais, acerca dos acessos e das permanências das pessoas 

no sítio institucional com dispositivos móveis, a respeito das palavras usadas nos 

conteúdos e quanto ao modo de acessar o espaço. 

O trabalho que o grupo gestor realizará permitirá saber como os conteúdos 

institucionais são apresentados, ou seja, como os projetos e os programas educacionais 

são acessados e são lidos pelas pessoas e como essas pessoas permanecem na página 

institucional. Após o uso dessa proposta, espera-se que as pessoas participantes possam 

modificar o modo como comunicam as políticas públicas para a população. 
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4.2 INCERTEZAS E PREVISÃO 

Com um cenário com o mote incerteza e previsão, propõe-se mostrar o sentimento 

das pessoas em relação a um programa educacional implementado. É criado um alerta no 

software desenvolvido pelo Google para que todas as notícias sejam monitoradas online 

e analisadas por pessoas da equipe institucional. 

É possível fazer uma busca por mecanismos de pesquisa na internet, entretanto 

demanda pessoas para fazer o trabalho. Existe um software chamado Google Alerta que 

envia as informações no tempo determinado e centraliza os e-mails recebidos em uma 

conta de e-mail. O serviço detecta novos conteúdos indexados pelo Google – como 

páginas da web, notícias, artigos, posts de blog, entre outras inserções na rede mundial de 

computadores. O usuário cadastrado no serviço recebe as notificações. O ideal é o 

recebimento em uma conta de e-mail institucional. 

No início da criação do alerta, o usuário insere o e-mail e detalha as opções de busca 

com a inclusão de horário para o recebimento dos alertas e com indicação de recebimento, 

se um a um ou com todos os alertas em um horário definido pelo usuário. É possível 

modificar os alertas a qualquer momento. E o que fazer com os alertas recebidos? É 

possível trabalhar com eles de muitos modos, todavia como trata-se do cenário de 

incerteza e de previsão. Será usado o método Grumbach não com a metodologia do autor, 

mas com a mesclagem do alerta do Google para trabalhar o entendimento das estratégias 

governamentais. 

Com base nos alertas com sentimentos negativos em relação às políticas públicas, 

pode-se definir o problema que ocorre, pesquisar o histórico e a situação atual, processar 

com fatos portadores de futuro, com os eventos, com impactos cruzados e metodologia 

Delphi e com geração de cenários, concluir com a interpretação dos cenários e sugerir 

estratégias de modificação e revisão da política pública na área da educação. 

Inicia-se com a identificação do sistema, conforme Figura 64, que tem para ser 

preenchido o histórico da instituição governamental, a missão, a visão, os valores, os 

fatores críticos de sucesso, as políticas, os objetivos estratégicos, as estratégias, as metas 

e os plano.  
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Figura 64: Identificação do Sistema – Método de Grumbach 

Fonte: Centro da Qualidade, Segurança e Produtividade (2017) 

O método Grumbach foi idealizado por Raul Grumbach com os estudos realizados 

no final dos anos 80 e início dos anos 90 e esse método tem sido aperfeiçoado pela equipe 

da Brainstorming uma empresa de consultoria e de treinamentos. Tal informação pode 

evidenciar que na identificação do sistema tenham muitas informações voltadas para o 

preenchimento por empresas e não por governo. O preenchimento é feito em um software 

em língua portuguesa. 

A escolha do método para constar no cenário desta investigação é referente a inclusão 

da necessidade das pessoas de governo verificarem uma identificação da instituição 

governamental de modo mais amplo e por agregar cenários prospectivos para uma gestão 

estratégica em médio e em longo prazo. Para a gestão efetiva, tem-se no segundo passo o 

preenchimento do diagnóstico estratégico, conforme Figura 65. As pessoas precisam 

preencher no sistema a estrutura, os processos e os recursos, assim como os pontos fortes 

e fracos do sistema. 

 

Figura 65: Diagnóstico Estratégico – Método de Grumbach 

Fonte: Centro da Qualidade, Segurança e Produtividade (2017) 

No ambiente, as pessoas precisam preencher variáveis externas e atores, bem como 

oportunidades e ameaças do ambiente. Nas políticas públicas na área de educação existe 

uma incerteza do resultado e uma previsão se preenchido os fatos portadores de futuro 

como os indicativos dos pontos fortes, que precisam ser fortalecidos e como precisam ser 

fortalecidos, as oportunidades e as ameaças no ambiente. 
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A gestão estratégica tem de ter a análise da postura estratégica dos atores em relação 

com os cenários alternativos que são identificados como possíveis. Na visão estratégica, 

Figura 66, tem-se a visão do presente com a interpretação de fatos portadores de futuro, 

com as causas e consequências, com o brainstorming, com as medidas para a avaliação 

de medidas e gestão de resistências. 

 

Figura 66: Visão Estratégica – Método de Grumbach 

Fonte: Centro da Qualidade, Segurança e Produtividade (2017) 

Como visão de futuro, tem-se o brainstorming que, no caso do cenário incerteza e 

previsão não no método, pode conter como motivador para a tempestade de ideias os 

alertas do Google recebidos pelo usuário institucional. No método, tem os eventos 

futuros, os peritos, o método Delphi, os impactos cruzados, os cenários, a interpretação 

dos cenários, os acontecimentos e as consequências, novo brainstorming e as medidas 

para a avaliação de medidas e gestão de resistências. 

Se cada política pública na área da educação fosse notificada por mecanismos de 

busca que alertassem acerca dos sentimentos e das impressões das pessoas, assim como 

rastreio das indexações na internet, e tivessem um método para análise da efetividade dos 

trabalhos com a implementação da política governamental, pessoas poderiam analisar e 

mensurar todo o processo de execução e realização do trabalho. 

Na consolidação, Figura 67, é possível ter a decisão e a revisão. Na revisão, faz a 

verificação da identificação no sistema sem o plano, pois o plano foi implementado e as 

pessoas precisam analisar o que ocorreu. 
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Figura 67: Consolidação – Método de Grumbach 

Fonte: Centro da Qualidade, Segurança e Produtividade (2017) 

Na decisão, tem-se o plano estratégico e os planos setoriais decorrentes, ou seja, se o 

governante chamar a pessoa que o representa na área da educação, o governante tem um 

panorama estratégico da implementação da política pública sem o ajuizamento de 

técnicos, além de poder acompanhar todo o trabalho a qualquer instante sem perguntar 

para pessoas. 

Os cenários propostos podem ser trabalhados com um grupo instituído ou com 

parceiros ou com uma comunidade escolar escolhida. O propósito é identificar as 

parcerias estratégicas que permitem verificar a pré-atividade ou a proatividade para a 

mudança do presente que tem transformação no futuro, ou seja, a notícias ou a informação 

indexada pelo Google e enviada para um e-mail institucional tem efeito no futuro. 

De posse da fonte da informação enviada pelo alerta, pode-se trabalhar tempestades 

de ideias para fortalecer ou para iniciar ações de revisão na implementação da política 

pública. Não é necessário verificar a política pública ao término de um ano com tantos 

softwares que podem evidenciar o que tem se escrito acerca da política governamental. 

Gerar cenários prospectivos por simulação e trabalhar tais cenários implica em 

modelar as questões estratégicas, analisar as diversas variáveis, verificar a 

interdependência entre as variáveis e, com o acompanhamento da dinâmica dos cenários 

prospectivos de futuro, consegue-se modificar o presente com ações imediatas validadas 

pelo grupo. 

Nas estratégias de marketing digital, é possível, com o alerta do Google, ter o 

acompanhamento do que as pessoas estão escrevendo acerca da política pública na área 

da educação, obter ideias de pautas, de informações e de notícias coerentes com 

determinada localidade, saber quais são as dúvidas das pessoas, produzir conteúdos 

coerentes com as demandas da população ou dos cibercidadãos  
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4.3 PENSAMENTO ESTRATÉGICO 

No cenário de número três com o mote pensamento estratégico, propõe-se mostrar 

que a viabilização de um novo modelo de formação para professores e gestores é possível 

ser monitorada e mensurada. A proposta é uma formação online, visto que o público 

estaria em um Estado definido não no cenário, mas em um espaço delimitado. 

Inicia-se com a escrita de um plano de trabalho em uma parceria não onerosa. Nas 

responsabilidades do parceiro está a elaboração de um ambiente virtual de aprendizagem 

que pode ser um sistema de gestão de aprendizagem. 

Na construção do espaço virtual de aprendizagem é inserido um código nas linhas de 

comando do ambiente digital. Logo, os gestores do projeto terão acesso a relatórios 

previstos no software Google Analytics além dos previstos com os dados de acesso, 

desempenho e permanência do usuário na formação. 

A base do cenário está no Método de Godet (1987) conforme Figura 68:  

 

Figura 68: Método dos Cenários (Michael Godet) 

Fonte: A Escola Francesa de Prospectiva no Contexto dos Futures Studies – Da “Comissão do Ano 2000” 

às Ferramentas de Michel Godet (1987) – Documento de Trabalho nº 1/2007 
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Godet (1987) inicia a esquematização (Figura 68) com o fenômeno estudado que é 

chamado de variável interna que tem duplo sentido em relação ao meio geral que é 

constituído por variável externa, ou seja, tanto variáveis internas quanto variáveis 

externas estão presentes nas delimitações do sistema e na pesquisa de variáveis chamadas 

de chaves, sendo as variáveis externas as motrizes, posto que dá movimento, e as variáveis 

internas são dependentes de outros fatores. Na análise estrutural do método estão as 

delimitações do sistema e a pesquisa de variáveis chamadas de chaves, visto que em 

estrutura está implícita a base para a elaboração do projeto prospectivo. Nessa fase, são 

necessárias as respostas das estruturas em relação às ações e aos elementos aplicados, isto 

é, estão calculados os esforços, as demarcações, as determinações, as fixações e as 

limitações que serão trabalhadas. 

MICMAC tem referência à Multiplicação Aplicada a uma Classificação ou, em 

língua inglesa, Impact Matrix Cross-Reference Multiplication Applied to a Classification. 

Na década de 70, a metodologia foi aplicada aos fatores ou variáveis chaves no 

desenvolvimento da energia nuclear. A análise estrutural foi realizada por um grupo de 

trabalho no qual estavam especialistas do campo de análise que eram internos e externos 

à empresa. 

Os especialistas listaram as variáveis e identificaram as variáveis chamadas de 

chaves. Foram encorajados para não excluir nenhuma dessas variáveis nessa fase do 

trabalho e, na próxima fase, fizeram as descrições das relações entre elas (variáveis), pois 

uma variável existe pelas relações que existe entre os elementos que modificam. 

A inserção das descrições das variáveis foi feita em um quadro com dupla entrada 

denominado matriz estrutural. Esse trabalho levou mais dois dias, foi feito com 

preenchimento qualitativo e valores crescentes iniciando em zero para as relações de 

influências entre as variáveis. O valor zero era a inexistência, um se fraca, dois se média, 

três se forte e quatro se potencial. 

As variáveis chaves foram identificadas pela classificação em valores de zero a 

quatro de modo direto e indireto na metodologia MICMAC foi feita com a elevação à 

potência da matriz. Após esse trabalho, foi comparada a hierarquia das variáveis nas 

diferentes classificações que eram diretas, indiretas e potenciais e a confirmação da 
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importância de algumas variáveis. As representações estavam em eixos. A dependência 

estava no eixo das abcissas e as influências estava no eixo das ordenadas. 

Enfatiza-se que a abcissa (x) é representada pela coordenada horizontal no gráfico 

em um referencial plano de coordenadas cartesianas ou espaço cartesiano de esquema 

reticulado necessário para especificar ou localizar pontos em um espaço. A representação 

é formada por dois eixos, um horizontal e outro vertical que se cruzam na origem das 

coordenadas. Assim, o eixo vertical é da ordenada (y). 

O grupo interpretou os resultados MICMAC e as delimitações e os limites foram 

estruturados com entrevistas com os envolvidos sistema, pois a análise estrutural é um 

modo para entender a realidade trabalhada. Uma das pretensões do instrumento foi a 

permissão ou permissividade de ter na estruturação uma reflexão coletiva para minimizar 

os erros. 

Percebeu-se que a análise estrutural depende do ritmo do grupo e do tempo imposto 

para o trabalho. Como lições aprendidas ficou a composição do grupo que não pode ser 

na maioria interna ou externa. É fundamental para o trabalho a inclusão de pessoas que 

tomam as decisões no presente e que modicam o futuro, assim como o preenchimento da 

matriz deve ser coletivo. 

Após os resultados, foi feita uma retrospectiva com as tendências que movimentavam 

ou que moviam a empresa e uma análise da situação atual, ambas com as pessoas 

envolvidas no processo na empresa. Em seguida, foi usado o método chamado de 

MACTOR. Em busca pelos significados do nome, tem-se que é uma metodologia com 

atores, objetivos e resultados ou fatores de força e, em língua inglesa, Method of ACTOR, 

Objectives, and Force Results or Factors. 

O uso do método foi usado para auxiliar na tomada de decisões. Os stakeholders 

evidenciaram as políticas de alianças e de conflitos. Esse método foi usado em trabalho 

referente a transporte aéreo. No Brasil, tem conhecimento de que essa metodologia foi 

usada para tratar de recursos hídricos em Tocantins. 

No esquema de Godet (1987), a base da metodologia foi estruturada em análise de 

jogos com atores e tinha o objetivo de avaliar as relações de forças entre os stakeholders 

convidados para o trabalho. Estudou-se as convergências e as divergências em relação 
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aos temas propostos e foram verificadas as forças antagônicas para os elos e para a 

discórdia. 

Os atores foram convidados e a metodologia foi explicada. Em seguida, foram 

analisadas as potencialidades entre os participantes e avaliadas as relações de forças com 

uma matriz de influências indiretas e uma matriz de influência direta para fazer o cálculo 

das relações entre as duas matrizes. 

Na fase seguinte, procurou-se identificar os temas estratégicos e os objetivos 

associados e posicionou-se cada participante quanto à relação de cada objetivo para 

verificar as convergências e as divergências e para formular as recomendações coerentes 

e estratégicas para ter as questões que determinaram os assuntos relacionados ao futuro. 

Dentre as vantagens, emergiu o trabalho com os jogos de disputa e de 

competitividade com objetivos associados em meio a relutância na revelação nos projetos 

estratégicos individuais. 

Enfatiza-se que, em casos extremos de irredutibilidade, é possível fazer novos 

agrupamentos e, quando ocorre muitos resultados ínfimos, é recomendável rever os 

comentários em relação às informações mais pertinentes, ainda que nada deve ser 

subestimado na metodologia. Sabe-se que, na atualidade, foram elaborados softwares 

para trabalhar com a técnica para que as informações e os dados produzidos fiquem 

armazenados para futuras verificações. 

A outra etapa tinha como finalidade trabalhar com as hipóteses e as probabilidades 

em questões de futuro para, depois, mostrar os cenários com encaminhamentos, imagens 

e previsões. Na continuidade, o uso de multicritérios e políticas múltiplas para comparar 

as diferentes ações e as variadas soluções de um problema. 

A metodologia MACTOR foi usada próxima da elaboração do plano de ação para 

fornecer ajuda para a decisão estratégica. No material, existia a grade de análise simples 

e evolutiva e era usada uma avaliação com média ponderada como a utilizada com alunos 

em relação às disciplinas e tinha pesos determinado na dinâmica. 

Os critérios usados no trabalho foram a elaboração de ações possíveis, análises das 

consequências e replicabilidade. A avaliação foi feita por questionários e reuniões com 

especialistas e considerou-se o risco remissivo às hipóteses e às incertezas e, como não 
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se prevê o futuro sem estudos, sem parâmetros e sem planos, foi sugerida a escrita de uma 

proposta de ação para que a alta gerência tivesse as estratégias expressas para cada 

mudança de panorama ou de contexto político, econômico ou financeiro, além de outras 

variáveis internas ou externas. Em caso de muitas mudanças, novos planos com as 

mesmas dinâmicas deveriam ser feitos. 

A conclusão do trabalho foi que 80% dos resultados eram evidentes e confirmaram a 

intuição ou as hipóteses e 20% estavam presentes nas conjecturas esperadas. Nesta 

pesquisa, foi possível inferir que o diferencial nas decisões estratégicas estava nos 

elementos não esperados. 

No método de Godet (1987) tinha a situação atual com as variáveis, o estudo das 

incertezas e a elaboração de cenários. A partir da Figura 68, propõe-se adaptações para 

Métricas com Interfaces de Web Analytics com o mote análise de um curso online para 

formação de gestores e docentes, como mostra as informações do Quadro 1: 

Quadro 1 – Métricas com Interfaces de Web Analytics 

Estudar o curso a partir de softwares 

Analytics (Variáveis internas). É preciso 

inserir um código gerado pelo software 

Analytics nas linhas de comando do ambiente 

digital de aprendizagem e habilitar e-mails 

das pessoas que poderão ter acesso aos 

relatórios gerados. 

Estudar o curso a partir de questionários 

ou de pesquisa com os participantes 

(Variáveis externas 

Retrospectivas: 

1) Mostrar os resultados das antigas formações; 

2) Quais são as tendências e estudos acerca das formações continuadas 

online; 

3) Mostrar os atores que compõem os que ensinam online e os que aprendem 

online. 
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O gestor das metas mostra para as pessoas como os responsáveis pelo projeto de 

formação continuada costumavam desenhar as ações, como a equipe monitorava e 

mensurava as métricas, como os pesquisadores faziam a pesquisa e os resultados antigos 

dos cursistas. 

A Situação Atual: 

1) As mudanças; 

2) As ações atuais. 

O gestor das metas mostra para as pessoas como os responsáveis pelo projeto de 

formação continuada desenharam as ações, como a equipe monitorou e mensurou as 

métricas, como os pesquisadores fizeram a pesquisa e os resultados dos cursistas. 

Acessos diários, comportamento dos usuários no ambiente digital de aprendizagem, 

páginas visitadas, acessos novos, dispositivos de acesso, categoria do dispositivo de 

acesso, browser usado, provedor de acesso ao curso, cidade de acesso, gênero, idade e 

interesses são dados que podem ser extraídos do ambiente virtual de aprendizagem. 

Análise das estratégias dos atores da formação continuada 

Hipóteses e problematizações acerca das variáveis internas e externas visando os 

resultados futuros. (Mudanças feitas nas estratégias do curso no presente mostram 

resultados no curto, médio e longo prazo). 

Mostrar 

1) Os encaminhamentos feitos a partir das variáveis internas e externas; 

2) As imagens coletadas, analisadas e metrificadas (exemplo): 
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3) Fazer e solicitar previsões a partir dos dados apresentados. 

Decisões: 

1) Perguntar como a formação gestora e docente pode interferir no 

rendimento dos alunos; 

2) Identificar as fragilidades e das restrições da formação continuada; 

3) Verificar as técnicas de acompanhamentos existentes; 

4) Entender as operacionalizações feitas e como podem ser modificadas; 

5) Expor os recursos financeiros e as possibilidades de investimento; 

6) Mostrar as políticas governamentais em relação às ações de tecnologia na 

área educacional; 

7) Evidenciar o número médio de formações feitas pelos professores e pelos 

gestores do curso; 

8) Expor os valores das formações anteriores e o valor da atual de modo 

detalhado. 

Elaboração do plano de ação para a mudança da formação docente e gestora 

De acordo com a proposta modificada com base na teoria de Godet (1987) tem-se 

que a partir dos relatórios do Google Analytics, o grupo gestor que trabalha com a 

formação docente e gestora, o gestor de metas ou o diretor do departamento e a pessoa 
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que extrai os dados do ambiente virtual de aprendizagem com o software irão estudar os 

dados de uma formação feita. Para que se tenha os dados, precisa-se que uma pessoa insira 

o código do Google Analytics no ambiente virtual de aprendizagem.  

Os dados extraídos do ambiente virtual de aprendizagem terão o nome de variáveis 

internas e as respostas dos questionários que serão preenchidos pelos cursistas serão as 

variáveis externas. 

No método de Godet (1987) adaptado para esse cenário é proposta uma retrospectiva 

que consta de resultado das antigas formações, das tendências em formações continuadas 

online e dos resultados e da evidência de quem são as pessoas que elaboraram o curso e 

quem são os cursistas. 

Na retrospectiva, o gestor das metas ou o diretor do departamento pode pedir 

esclarecimento de como as pessoas responsáveis pelo curso desenham as ações, de como 

a equipe monitora, analisa e mensura as métricas durante o curso e após o curso. 

Na situação atual, são mostradas as ações que são feitas para que o curso ocorra e as 

mudanças que podem ser feitas para que o curso tenha adequações a política 

governamental. O gestor das metas pode mostrar para as pessoas presentes no grupo o 

que é esperado de resultado da formação docente e gestora e os responsáveis pelo curso 

podem esclarecer os dados obtidos a partir do Google Analytics como os acessos diários, 

semanais e mensais, o comportamento dos usuários no ambiente virtual de aprendizagem, 

as páginas visitadas, os acessos, os dispositivos de acesso, as categorias dos browsers, o 

provedor de acesso ao curso, a cidade de acesso, o gênero dos cursistas, a idade e os 

interesses. 

Os esclarecimentos feitos tanto pelo gestor de metas ou diretor do departamento e 

pelos responsáveis pelo curso servirão para as análises estratégicas e para a mudança da 

oferta da formação docente e gestora. 

Nas hipóteses e problematizações acerca das variáveis internas e externas, os 

participantes podem evidenciar o que precisa ser mudado nas estratégias do curso no 

presente para os resultados ocorram no médio e no longo prazo. 

Como esse processo pode ocorrer de turma para turma, ou seja, a cada nova oferta. 

Os responsáveis pelo curso podem mostrar os encaminhamentos feitos a partir das 
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variáveis internas e externas e os relatórios extraídos do Google Analytics de cada turma 

para que seja mostrado quais dados estão coerentes com a política governamental vigente. 

Para as decisões, pode-se considerar as perguntas e as respostas das pessoas 

participantes do grupo, as fragilidades e as restrições da formação, as técnicas de 

acompanhamento, as operacionalizações, os recursos financeiros investidos; as políticas 

governamentais quanto às ações de integração dos recursos computacionais na área 

educacional, o número médio de formações feitas pelos professores e pelos gestores 

cursistas e os valores dos cursos. 

Com todos os passos feitos, os participantes do grupo podem elaborar o plano de 

ação para a mudança da formação docente e gestora de acordo com as políticas públicas 

vigentes, posto que é necessário considerar o cenário econômico e político atual. As 

pessoas participantes do grupo precisam ter o discernimento de que na prospecção do 

plano deve ter o trabalho para longo prazo. 

Segundo Godet (1993 apud Marcial; Grumbach, 2008, p. 56) o termo “prospectiva” 

utilizado por Berger tem origem latina, no século XVI, significando o verbo prospicere 

olhar longe ou de longe, discernir alguma coisa que está a nossa frente. Assim, 

acrescenta-se que no termo também existe a tentativa, os resultados e a intencionalidade 

como Berger (1964, p. 271) escreveu acerca L'expérience a déjà montré que la tentative 

n'était pas absurde et que les résultats ne manquent pas d'intérêt. Com versão tem-se que 

a experiência já mostrou que a tentativa não era absurda e que os resultados não estão 

sem interesse. 

Tendo em vista que essa proposta não foi usada não existem planos de ações ou 

resultado a partir do Google Analytics. Nesse cenário, os encaminhamentos deverão 

ocorrer a partir do método escrito por Godet (1987) e modificado na proposta contida nos 

parágrafos anteriores. Desse modo, o grupo participante, com base nas variáveis internas 

e externas deverão elaborar o plano de trabalho com visão prospectiva. 

O trabalho que o grupo realizará permitirá modificar as formações docentes e 

gestoras, ou seja, de acordo com as tendências em formação online e com as políticas 

governamentais vigentes escreverão o plano para uma formação que atenda às 

necessidades da rede de ensino e melhora da qualidade do aprendizado dos alunos. Após 
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o uso dessa proposta, espera-se que as pessoas participantes possam modificar o modo 

como são ofertados os cursos online para professores e para gestores. 

4.4 CONTEXTOS E MÉTRICAS REAIS 

A educação quando adjetivada, como por exemplos, quilombola e indígena, requer 

que uma análise estratégica, ainda que toda a educação necessite de análises estratégicas. 

No cenário de número quatro com o mote contextos e métricas reais, propõe-se evidenciar 

que existem comunidades e páginas criadas em redes sociais, assim como pessoas que 

tratam de assuntos referentes ao cotidiano de escolas de educação básica, e mostrar uma 

possibilidade de matriz de análise e de definição dos problemas estratégicos criado pelo 

professor e consultor H. Igor Ansoff (1918 – 2002). 

O contexto do autor era do governo com pouca reação no setor empresarial, mas, em 

caso de transgressões graves, o governo aplicava severas punições, como escreve Ansoff 

(2007, p. 30): 

On the political front, the business sector was well protected against outside 
interference. Political and social controls were minimal. Government 
‘interference’ with the free enterprise was infrequent. When needed, the 

government could be expected to provide a protectionist economic policy. 
When business flagrantly transgressed social norms, government reacted by 
limiting freedoms of business action, such as by anti-trust or anti-price 
collusion legislation. But these were occasional events; most of the time the 
boundary of the business environment remained inviolate (Ansoff, 2007, p. 
30). 

Em uma versão tem-se que na frente política, o setor empresarial estava bem 

protegido contra interferências externas. Os controles políticos e sociais eram mínimos. 

A interferência do governo com a livre iniciativa era pouco frequente. Quando necessário, 

o governo poderia fornecer uma política econômica protecionista. Quando o negócio 

flagrantemente transgrediu as normas sociais, o governo reagiu limitando as liberdades 

de ação comercial, como por exemplo, por legislação antitruste ou de colusão (anti) preço. 

Mas estes foram eventos ocasionais; na maioria das vezes o limite do ambiente 

empresarial permaneceu inviolável. 

Na obra póstuma, um especial artigo de Asnoff (2007, p. 17) afirma que:  

[...] private enterprise is urged to serve the public through inherently non-
profitable activities. In the public sector, as society confronts new problems of 
education, health, social services, transportation, ecology, use of spaces, the non-
profit organizations are becoming increasingly engaged in entrepreneurial, 
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environment-opening work which was previously reserved for the business firm, 
At the same time, as government budgets grow and consume an increasing share 
of the gross national product, the inherent economic inefficiency of the non-
profits has become overwhelmingly obvious. As a result the public sector is 
under growing pressure to emulate the efficiency of the business firm. The 
growing complexity of society’s work and the changing social values have led 

to a recognition that historical organizational forms are no longer adequate for 
meeting society’s needs (Asnoff, 2007, p. 17). 

Em uma versão tem-se que [...] a empresa privada é instada a servir o público através 

de atividades inerentemente não lucrativas. No setor público, à medida que a sociedade 

enfrenta novos problemas de educação, saúde, serviços sociais, transportes, ecologia, uso 

de espaços, as organizações sem fins lucrativos estão se tornando cada vez mais 

empenhadas no trabalho empreendedor e de abertura do meio ambiente anteriormente 

reservado para a empresa de negócios Ao mesmo tempo, à medida que os orçamentos 

governamentais crescem e consomem uma parcela cada vez maior do produto nacional 

bruto, a ineficiência econômica inerente das organizações sem fins lucrativos tornou-se 

esmagadoramente óbvia. Como resultado, o setor público está sob crescente pressão para 

imitar a eficiência da empresa. A crescente complexidade do trabalho da sociedade e a 

mudança dos valores sociais levaram ao reconhecimento de que as formas 

organizacionais históricas não são mais adequadas para satisfazer as necessidades da 

sociedade. 

Com a escrita dos autores acerca de governo em anos diferentes e com o título 

contextos e métricas reais não significa que as pessoas que trabalham no governo 

passaram a fazer um gerenciamento estratégico com essa nova abordagem, mas que 

existem muitas vertentes que evidenciam a possibilidade de mensurar o que existe de 

adjetivo para a educação com buscas em redes sociais como a busca no Facebook, no 

Twitter e no Instagram. 

É sabido e expresso no texto de Asnoff (2007, p. 17) que o setor público que ser 

efetivo para a população, visto o trabalho com a sociedade e a mudança dos valores sociais 

que levam ao reconhecimento de formatos organizacionais que têm características 

históricas para satisfazer ao cibercidadão. Ainda que não sejam com essas palavras que o 

autor faz menção póstuma ao trabalho do consultor e professor russo, nesse cenário 

pretende-se desvelar uma realidade de estudo com a matriz proposta por H. Igor Ansoff 

(1990). 
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Ainda que os contextos de uso da matriz de Igor Ansoff (1990) sejam distintos do 

usado nesse cenário, tem-se uma possibilidade para o novo papel do gestor em políticas 

públicas com base nas métricas de redes sociais, pois os eventos descontínuos nem 

sempre têm as respostas para os gestores que agem como se os papéis fossem funcionais 

sem estratégias. 

A postura é de criatividade e de rapidez com planejamento para um futuro que precisa 

ser mudado no presente com novas estratégias, desenho de novas capacidades 

organizacionais e orientação para a transformação. É necessário disciplina e 

empreendimento de novos modos de entender as redes sociais, pois a decisão gestora tem 

de ter estratégia, formulação de cursos de ação, planejamento e avaliação para 

compreender a posição dos cibercidadãos em relação à política pública implementada 

para tal segmento da educação. 

Ainda que se tenha como inovador o modo de gestão com estratégia, o modelo remete 

ao modo usado na década de 60 para o planejamento em corporações. A ênfase atual é 

para o uso de buscadores em redes sociais e para a percepção dos problemas implícitos 

na gestão para atingir os objetivos propostos nas políticas governamentais para as 

tomadas de decisões. 

Com a escolha dos objetivos fica coerente a avaliação dos recursos internos da 

instituição governamental e a avaliação dos resultados encontrados nos mecanismos de 

buscas das redes sociais. A estratégia remete na arte militar com a aplicação da força, 

todavia quando existe governo e população deve existir embate. Segundo Dussel (2007, 

p. 152): 

[...] a tarefa sempre a reinventar, a melhorar, a transformar, tipos de 
representação os mais próximos aos representados. No experimentar 
empiricamente as reivindicações populares, compreendê-las profundamente, 
formulá-las para satisfazê-las, na fidelidade à verdade desse projeto de serviço, 
na informação contínua a seus representados, o representante cumpre o critério 
regulador: alcançar uma representação sempre cada vez melhor (Dussel, 2007, 
p. 152). 

A aproximação do governante com a população costuma resultar em representações 

cada vez melhor como escreve o autor. A política pública é uma resposta a uma sociedade 

para a resolução de problemas que se repetem com causa e consequência e a estratégia é 

a aplicação dos recursos existentes para atender à população. 
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As perguntas que devem ser parte do repertório dos gestores educacionais para a 

verificação da educação adjetivada são: Qual é a nossa proposta para atender tais 

populações? Como a política pública pode ser a resposta para tais povos? Qual é a meta 

acertada com os gestores públicos e as populações atendidas na política pública? Quais 

são os canais abertos para a população atendida na política pública? 

As respostas são referentes à escalabilidade e à expansão tão qual à diversificação 

das estratégias para atendimento. A imagem pública deve ser a representação do que é 

feito na política pública na área educacional. Para a identificação ou para a formulação 

da estratégia, os gestores precisam ter ideia dos objetivos do Estado e do governo, tal qual 

de influências econômicas que atingem o social, o cultural e o político. 

No campo econômico, os gestores precisam compreender os objetivos econômicos 

das áreas educacional e constitucional, os objetivos não econômicos das áreas 

educacional e constitucional e as restrições impostas à área educacional. Enfatiza-se que 

os objetivos não econômicos também são compostos pelos objetivos de toda a rede 

pública com os servidores para a que os objetivos sociais internos e as necessidades de 

realização, de status, de reputação, de ética e de voluntariado sejam íntegros em relação 

à área educacional. 

Nesse cenário, traz-se a matriz de Ansoff (1990) para ser utilizada como modo de 

entender a educação com adjetivação a partir das redes sociais, assim tem-se um 

quadrante composto por duas dimensões que ao invés de ser mercado corrente e novos 

mercados (Figura 69) pode ser entendido como práticas educativas atuais e práticas 

educativas inovadoras, tal qual ao invés de planejamento financeiro pode ser investimento 

no modelo atual, de desenvolvimento de produto para elaboração de modos inovadores 

em novas práticas educativas, de desenvolvimento de mercado para desenvolvimento de 

práticas educativas inovadoras e de diversificação para inclusão educacional   
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Figura 69: Matriz de Asnoff 

Fonte: SERTEK; GUINDANI.; MARTINS, 2012 

Evidencia-se, nesse cenário, um quadrante composto por duas dimensões: o existente 

e a possibilidade. Do lado direito estão as oportunidades e do lado esquerdo o conhecido 

ou os modelos prescritos. Com tal combinação consegue-se fazer quatro estratégias para 

a escalabilidade e a inovação das práticas educativas. O modo de trabalho pode ser 

considerado como o investimento, o desenvolvimento das práticas educativas inovadoras, 

as oportunidades de inovação e a inclusão de pessoas em formação, em compartilhamento 

de práticas educativas inovadoras e em transformação no modo de ensinar e de aprender 

(Figura 70). 
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Figura 70: Adaptação da Matriz de Asnoff para o Cenário Contextos e Métricas Reais 

Estudar e trabalhar a matriz adaptada permite conhecer como pode ser feita a inclusão 

na educação adjetivada, pois a matriz pode ser entendida como um modo de planejamento 

estratégico que conecta o alcance estratégico da instituição governamental com os 

objetivos estratégicos da instituição educacional. 

O trabalho com a matriz adaptada prioriza o conhecimento e as análises dos pontos 

fortes que ocorrem no processo de ensinar e de aprender, dos pontos que precisam ser 

fortalecidos, das oportunidades e das ameaças. A primeira dimensão da matriz considera 

os modelos existentes e as possibilidades e a segunda dimensão evidencia as 

oportunidades e a inclusão com a mudança de paradigma. Ao todo são quatro 

possibilidades estratégicas que evidenciam a escalabilidade, o alcance, o 

desenvolvimento de modelos e de modos de compartilhamentos e a inclusão educacional. 

Nesse cenário, existe uma proposta de análise com técnicas que promovem a 

oportunidade da melhoria de qualidade na educação adjetivada com a identificação das 
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possibilidades de transformação do modelo existente para novas práticas educativas. Tal 

exercício auxilia na verificação das implicações para a mudança no presente com 

consequências para o futuro. Cada uma das possibilidades de trabalho e estudo da matriz 

promove análises das influências internas e externas, assim como evidencia o uso de 

estratégias alternativas. 

Em grupo, as pessoas envolvidas ou convidadas podem perguntar e responder para 

contribuir com a expertise para encontrar estratégias para a melhoria da qualidade da 

educação adjetivada. Os cenários podem promover informações para estratégias e para 

decisões estratégicas com a inclusão de análises da instituição governamental e da 

educação adjetivada em ambiente externo, mas com capacidades internas para modificar, 

suportar e definir estratégias de políticas públicas educacionais. As pessoas verificam em 

ambiente interno os pontos fortes e pontos que precisam ser fortalecidos e, em ambiente 

externo, oportunidades e ameaças. 

No desenvolvimento de modelos de práticas educativas está a expansão e o alcance 

para que mais pessoas possam ser incluídas na política pública. Quando, no cenário, é 

feita a inclusão de redes sociais para que as pessoas do grupo de estudo possam conhecer 

cibercidadãos e como fazer análises e métricas por meio de mecanismos de busca do 

Facebook, do Instagram e do Twitter aumentam-se as estratégias para a mudança no 

presente. 

Grupos, páginas e espaços são criados nas redes sociais para mostrar o que é feito e 

para promover espaços para diálogos e participações acerca de determinados temas que 

fazem parte dos adjetivos da educação. Experiências em formatos de textos, imagens e 

vídeos são inseridas nas redes sociais e compartilhamentos têm grandes alcances que são 

feitos por meio de postagens e demonstração de emoções. 

As pessoas procuram resolver problemas, mostrar o que é feito no cotidiano do 

trabalho e desabafar nas redes sociais. Como exemplos são trazidas uma atividade de uma 

escola indígena no Facebook (Figura 71), uma postagem no Instagram (Figura 72) e um 

resultado de busca no Twitter (Figura 73). Essas manifestações mostram a presença de 

pessoas e da educação adjetivada nas redes sociais. 
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Figura 71: Atividade do Grupo do Facebook da Escola Estadual Indígena Tuxaua Manuel Horácio 

 A Figura 71 evidencia que as pessoas criam grupos em redes sociais. Na atividade 

é possível verificar que não existem postagens para o dia, que tem quatrocentos e setenta 

e dois membros no grupo e que o espaço foi criado há quatro anos atrás por uma usuária 

do Facebook. As informações acerca da usuária não serão aprofundadas, posto que o 

importante para o cenário é mostrar que com o buscador do Facebook consegue-se 

encontrar grupos, pessoas ou páginas. Enfatiza-se que existem outras manifestações em 

outras redes sociais, como segue uma manifestação no Instagram. 

 

Figura 72: Postagem no Instagram acerca do Colégio Estadual Quilombola de Lage dos Negros 

A Figura 72 mostra que as pessoas podem registrar cenas do cotidiano relativo ao 

trabalho em escolas de educação básica. A imagem é referente a uma reunião no Colégio 

Estadual Quilombola de Lage dos Negros e é feita por alguém que deve ser professor, 

visto que no registro de usuário abrevia a palavra professor. Não será dada ênfase ao 

usuário, pois pretende-se evidenciar o fato de existir postagens acerca de escolas ou 
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colégios em redes sociais. A postagem foi encontrada com o uso da busca no Instagram. 

Registra-se que existem outras manifestações em outras redes sociais, como segue uma 

manifestação no Twitter. 

 

Figura 73: Resultado de Busca no Twitter com as Palavras Colégio Estadual Quilombola  

Na Figura 73, tem um fragmento de busca no Twitter com as Palavras Colégio 

Estadual Quilombola. No fragmento constam três resultados, dois inseridos pela 

Secretaria da Educação e um por uma usuária da rede social. Uma postagem tem imagem 

e texto e duas apenas texto, A ênfase está na possibilidade de escrita com cento e quarenta 

caracteres, de responder a postagem, de replicar a postagem e de demonstrar sentimentos 

positivos para a postagem com um clique no ícone de coração, 

A inserção das manifestações encontradas nas três redes sociais mostra a presença 

online das pessoas e a potencialidade de participação de mais pessoas em relação aos 

assuntos trazidos em postagens. Como, nesse cenário, a proposta é uma análise com 

técnicas que promovem a oportunidade da melhoria de qualidade na educação adjetivada 

com a identificação das possibilidades de transformação do modelo existente para novas 

práticas educativas, as redes sociais podem ser inseridas como possibilidades de trabalho 

e de estudo da matriz, pois podem ser parte das análises das influências externas e 

evidenciam a necessidade de uso de estratégias alternativas para a análise e para a 

mensuração em redes sociais com o assunto educacional. 

De acordo com a matriz adaptada, consegue-se mensurar como o investimento no 

modelo atual é evidenciado nas redes sociais, como podem ser elaborados modos 

inovadores de novas práticas educativas a partir de postagens nas redes sociais, como 
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pode existir o desenvolvimento de práticas escolares inovadoras e como é feita a inclusão 

educacional com mecanismos de busca de redes sociais. Além dos stakeholders presentes 

nos presentes no grupo que trabalha e estuda a matriz adaptada, os gestores têm a 

participação de pessoas que tratam do assunto referente a política pública e têm as ações 

dos conteúdos institucionais mensuradas para verificar os pontos fortes, pontos a serem 

fortalecidos, oportunidades e ameaças, ou seja, tem a possibilidade de trabalhar para a 

tomada de decisão com fatores internos e externos. 

O contexto de uso da matriz é o início do ciclo de planejamento acerca da 

implementação da política pública, pois é uma das estruturas estratégicas mais intuitiva e 

flexível para que tomadores de decisões. O método é uma abordagem estruturada para 

investigar e priorizar as opções estratégicas para a implementação, pois evidencia o que 

é real e pode encerrar os trabalhos com o que é imaginável para a mudança do presente. 

No diagnóstico, o foco é essencial para a análise. Os vários adjetivos da educação devem 

ser analisados separadamente. 

Na matriz existem quatro quadrantes, se iniciar com o desenvolvimento de práticas 

escolares inovadores as questões iniciais devem ser: A prática escolar deve ser igual ou 

precisa ser mudada? e É preciso empreender esforços na comunidade interna e externa 

real ou na descrita na teoria usada? As perguntas são decisivas para os encaminhamentos 

da implementação. A decisão é baseada na coerência de cada uma das quatro opções 

estratégicas com a prioridade que é exigida. Após a conclusão da decisão que deve ser 

tomada, é elaborado o plano de ação para o uso da estratégia escolhida. 

Aliar as informações dos mecanismos de busca das redes sociais no trabalho e no 

estudo com a matriz potencializa que os gestores tenham conhecimento de pessoas, de 

perfis identitários, de lugares, de postagens, de sentimentos, de impressões, de grupos e 

de páginas. Poder trabalhar com o ambiente interno e externo aumenta os subsídios que 

gestores têm a para tomada de decisão. 

4.5 IMPACTOS E TENDÊNCIAS 

Após a prescrição do currículo, a comunidade interna e externa das escolas e dos 

colégios podem ter o conhecimento enciclopédico ou fazer a mudança no local onde 

vivem. No cenário de número cinco com o mote impactos e tendências, propõe-se 

evidenciar que a importância do trabalho docente como a última a pessoa que implementa 
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a política pública na área da educação e mostrar uma possibilidade de conhecimento das 

cinco forças baseadas nos estudos acadêmicos de Michael Porter (1998). 

O contexto do acadêmico e consultor é econômico, de estratégias e de causas sociais, 

como escreve Porter (1998, p. 468): 

The scenarios actually analyzed will be but a few of the almost infinite number 
of possible futures that might occur in an industry. However, well-chosen 
scenarios will illuminate the range of futures germane to germane to strategy 
formulation. Scenarios should be chosen to communicate, educate, and stretch 
managers’ thinking about the future (Porter, 1998, p. 468). 

Tem-se que os cenários realmente analisados serão apenas alguns dos números quase 

infinitos de futuros possíveis que podem ocorrer em uma indústria. No entanto, cenários 

bem escolhidos iluminarão a gama de futuros relacionados com a formulação de 

estratégia. Os cenários devem ser escolhidos para se comunicar, educar e esticar o 

pensamento dos gestores acerca do futuro. Logo, os cenários são as possibilidades para 

mudar o presente com estratégias para que o futuro seja o planejado. 

Ainda que o método de cenários de Michael Porter seja industrial, é possível fazer as 

adaptações das cinco forças para a área educacional. Na indústria, as cinco forças são: a 

entrada de novos concorrentes no mercado, as ameaças de produtos substitutos; o poder 

de negociação dos compradores; o poder de negociação dos fornecedores e a rivalidade 

entre os concorrentes. Para as políticas públicas na área da educação, pode-se ter: a 

inovação nas práticas educativas, os riscos e as ameaças no processo de ensinar e de 

aprender, o poder das práticas educativas para o ensino, o poder das práticas educativas 

para a aprendizagem e a qualidade no processo de ensinar e de aprender. 

Com uma metodologia que tem sete níveis, os docentes podem fazer a adequação no 

método de Porter (1998) para ajudar na implantação de políticas públicas. No mote do 

cenário impactos e tendências, delimita-se o uso para docente de língua portuguesa no 

uso das Matrizes de Referência para a Avaliação, documento básico, SARESP – Sistema 

de Avaliação de Rendimento Escolar de São Paulo – Ensino Fundamental e Médio, pois 

quando foi consolidada a estrutura do currículo oficial da educação básica no Estado de 

São Paulo no documento, Souza (São Paulo, 2009, p. 1) escreve: 

[...] esperamos iniciar uma capacitação na área de avaliação que resultará em 
melhoria das práticas avaliativas em sala de aula e na melhor utilização dos 
resultados das avaliações nas ações de planejamento e suporte ao ensino e, 
consequentemente, em melhoria da aprendizagem (São Paulo, 2009, p. 1). 
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O Senhor Secretário faz a abertura do documento e evidencia a esperança na área de 

avaliação para a melhoria das práticas docentes e para uso das matrizes no planejamento 

e no suporte ao ensino para a melhoria da aprendizagem. Desse modo, infere-se as cinco 

forças que são trabalhadas nesse cenário com a inovação nas práticas educativas, as 

ameaças no processo de ensinar e de aprender, o poder das práticas educativas para o 

ensino, o poder das práticas educativas para a aprendizagem e a qualidade no processo de 

ensinar e de aprender. 

Na adequação da metodologia de Porter (1998) para a área educacional e para o 

cenário, tem-se o propósito de estudo histórico da situação atual, logo no nível um, o 

docente precisa refletir que o processo de integração das matrizes à prática de trabalho, a 

amplitude da integração, o estudo histórico da situação atual e da situação passada da 

disciplina em relação às avaliações externas para identificar todas as incertezas que 

podem afetá-las. 

No nível dois, deverá ocorrer a identificação das incertezas críticas, ou seja, é 

necessário estudar o documento e reconhecer as fontes de incerteza com a elaboração de 

listas com variáveis que impactarão na sala de aula, assim como identificar o grau de 

incerteza de cada variável com depuração e com classificação das variáveis identificadas 

em constantes, em determinadas e em hipotéticas. 

Como na formação inicial nem todas as instituições de ensino superior preveem no 

currículo do curso as matrizes como parte dos conteúdos ou das atividades, o docente terá 

de procurar ajuda na equipe escolar para identificar as incertezas críticas no nível dois, 

assim como nos próximos níveis. 

No nível três, é estudado o comportamento futuro das variáveis e evidenciam-se as 

variáveis constantes e as determinadas, mas usam-se as hipotéticas, posto que são as 

usadas nos cenários de prospecção de futuro. A incerteza pode ser estudada no presente 

para modificar o futuro. Os elementos não solucionáveis estão presentes nos aspectos da 

estrutura futura da integração das matrizes à prática docente. Os cenários devem conter 

as incertezas para que o grupo gestor possa conhecer estratégias para as tomadas de 

decisões em relação à prática docente. 

No nível quatro da metodologia, o docente junto com a equipe gestora deve analisar 

cenários em relação à consistência. É importante criar cenários com as hipóteses que 
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evidenciam as afirmações dos gestores em relação ao poder das práticas educativas para 

o ensino e para a aprendizagem, assim as hipóteses acerca do futuro são analisadas em 

relação à consistência para análises aprofundadas. 

No nível cinco, analisa-se os resultados dos professores em relação às avaliações 

externas, ou seja, conversa-se com os professores de língua portuguesa cujos alunos se 

destacam nas avaliações para que sejam conhecidas as práticas em sala de aula. Como é 

poder das práticas educativas usadas no ensino. Nesse nível, conhece-se as estratégias 

usadas por outros professores para que o docente conheça a prática de sala de aula do 

colega para replicar no próprio espaço de formação com os estudantes. Quando usado 

cenário para conhecer o comportamento e as atitudes dos colegas docentes na mesma 

disciplina, destacam-se as ocorrências comuns e as diversificadas. 

A empatia é usada como estratégia para que os docentes de língua portuguesa possam 

evidenciar o próprio espaço de interlocução com o aluno e o próprio espaço de formação 

em relação ao uso das matrizes de referência do SARESP. Na medida em que são contadas 

as versões acerca dos espaços, pode ser escrita uma lista com os pontos convergentes de 

ensino e outra com os pontos divergentes quanto ao ensino. 

No nível seis, elaboram-se histórias de cenários com descrição minuciosa do 

comportamento e das atitudes docentes com variáveis hipotéticas, com as mudanças 

estruturais determinadas e com os elementos constantes no poder das práticas educativas 

para a aprendizagem. As interligações entre as variáveis são descritas com foco nos 

fatores das causas. 

No nível sétimo, elaboram-se as estratégias docentes. Após o desenvolvimento de 

muitos tipos de cenários, todos são utilizados para a formação da estratégia docente em 

uso na unidade escolar. Nessa fase, docentes e gestores têm a oportunidade de analisar os 

pontos fortes, os pontos a serem fortalecidos, as possibilidades e as ameaças em ambiente 

interno e externo e nos contextos possíveis, tal qual podem definir as estratégias de 

execução para criar o próprio futuro para a qualidade no processo de ensinar e de 

aprender. 

Para Porter (1999, apud Carvalho, et all, 2011, p. 5): 

[...] o cenário baseia-se em um conjunto de suposições plausíveis sobre 
as incertezas importantes que, de alguma forma, poderia influenciar a 
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estrutura setorial. Ribeiro (1997) destaca que, na ótica de Porter, a 
unidade apropriada para a análise de Cenários é o setor ou indústria, 
pois as incertezas em nível macroeconômico, político, tecnológico são 
analisadas em busca de implicações para a concorrência. A base para a 
elaboração de cenários na metodologia de Porter é utilizada o modelo 
das cinco forças competitivas [...] (Carvalho, et all, 2011, p.5). 

Segundo os autores, o cenário tem como base as hipóteses acerca da incerteza que 

ocorre no presente e que precisa ser modificada para a transformação da realidade no 

futuro. É sabido que Michael Porter usou os cenários para a indústria e que o presente 

trabalho trata da política pública na área educacional, todavia trabalha o macroeconômico, 

político e tecnológico. A concorrência não é usada no sentido da empresa, mas como 

possibilidade de junção com os pares para conhecer as práticas educacionais mais 

coerentes para o ensinar e para o aprender. As cinco forças, conforme Figura 74, são a 

base para criação do quinto cenário. 

 

Figura 74: As Cinco Forças Competitivas de Michael Porter 

Fonte: (Carvalho, et al, 2011) 

Nesse cenário, de acordo com o modelo das cinco forças de Michael Porter, a 

rivalidade transforma em trabalho entre os pares, os poderes de negociação mudam para 

os poderes das práticas educativas para ensinar e para aprender, a ameaça centra no 

processo de ensinar e de aprender, conforme Figura 75. 
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Figura 75: As Cinco Forças Baseadas nos Estudos de Michael Porter 

O cerne do cenário está na qualidade no processo de ensinar e de aprender, mas 

precisa ter a inovação nas práticas educativas e os poderes das práticas educativas para 

ensinar e aprender. A ameaça no processo de ensino e de aprendizagem existe e tem 

também causas externas. No cenário tendências e impactos, têm-se a identificação das 

incertezas, a determinação dos fatores causais, as escolhas e as configurações das 

variáveis nos cenários, a elaboração dos cenários, as análises dos cenários e a verificação 

de cada ocorrência nos cenários. 

No Quadro 2, será usada uma possibilidade de metodologia com a análise das forças 

para a criação dos cenários e será usada a habilidade H09 da Matriz de Referência para 

Avaliação do SARESP em Língua Portuguesa (2.4.) referente às: 

 I – Situações de leitura de gêneros não literários: regulamentos, 
procedimentos, fichas pessoais, formulários, verbetes de dicionário ou de 
enciclopédia, alegorias, propagandas institucionais, slogans, enunciados 
escolares, textos informativos de interesse curricular, texto expositivo didático, 
notícias, reportagens, folhetos de informação, charges, cartas de opinião, 
artigos de divulgação, artigos de opinião, relatórios, entrevistas, resenhas, 
resumos, circulares, atas, requerimentos, documentos públicos, contratos 
públicos, diagramas, tabelas, mapas, estatutos, gráficos, currículos, definições 

(São Paulo, 2009, p. 30). 
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Quadro 2 – Metodologia das Forças com a Matriz de Referência 
 

Id
en

tif
ic

aç
ão

 d
as

 In
ce

rte
za

s 
Nesse nível, verifica-se os principais aspectos dos acertos e dos erros dos 

alunos em relação a habilidade H09: Estabelecer relações entre imagens 

(fotos, ilustrações), gráficos, tabelas, infográficos e o corpo do texto, 

comparando informações pressupostas ou subentendidas. Analisa-se cada 

elemento contido na Figura ... de acordo com o grau de incerteza. O ideal é 

estar com um grupo de professores de língua portuguesa e de outras áreas 

para combinar as opiniões de peritos e de observadores externos para evitar 

hipóteses convencionais e obter possibilidades de identificar as 

potencialidades de metodologias para que aumente o acerto na habilidade. 

 

D
et

er
m

in
aç

ão
 d

as
 C

au
sa

s Nesse nível, o grupo precisa determinar as causas dos acertos e dos erros de 

questões referentes à habilidade estudada. Esse exercício possibilita entender 

quais são os elementos incertos que podem influenciar outros elementos 

quanto aos erros e aos acertos, bem como possibilita entender a relação entre 

as variáveis até entender os fatores de causa. A prospecção de futuro deve 

estar presente nesse nível para verificar cada variável e para identificar as 

configurações alternativas que podem surgir no futuro. 
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Nesse nível, devem ser selecionados os elementos incertos que têm maior 

impacto em relação aos acertos e aos erros. Somente as variáveis 

independentes serão trabalhadas, ou seja, as medidas não dependentes de 

nenhuma outra medida. Feita a identificação das variáveis, faz-se as análises 

mais detalhadas dos fatores de causa. 
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Caso os professores tenham feito uso de blogs e redes sociais com #hashtags, 

poderão identificar com o software Keyhole os seguintes resultados para 

definir as evoluções futuras: 

        

 

 

 

 

 

Nesse nível, precisa trazer as metodologias de trabalho de cada professor de 

língua portuguesa em relação à habilidade e aos poderes das práticas 

educativas de ensinar e de aprender para entender que ocorrem em sala de 

aula. 
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Nesse nível, o grupo tem acesso as configurações mais consistentes e aos 

relatórios de softwares que analisam e mensuram as mídias sociais e as redes 

sociais. O cenário precisa apresentar uma visão coerente com as forças 

adaptadas para a gestão pública na área da educação, com os resultados 

obtidos a partir das #hashtags inseridas pelos professores e com a prospecção 

de futuro para a habilidade analisada. Podem ser elaborados quantos cenários 

forem necessários para entender as variáveis, as causas, as inovações e as 

ameaças. 

A
ná

lis
e 

do
s C

en
ár

io
s Nesse nível, são analisadas as implicações de cada cenário elaborado para 

que o grupo possa convergir nas opiniões em relação às cinco forças 

adaptadas para a gestão pública na área da educação. Analisa-se primeiro os 

cenários com mais possibilidades de variáveis para encerrar com os cenários 

mais prováveis para que o exercício da exploração dos cenários e da 

prospecção de futuro auxiliem na escolha das estratégias relativas à 

qualidade do processo de ensinar e de aprender. 

C
on

ve
rg

ên
ci

a 
da

s A
ná

lis
es
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os

 C
en

ár
io

s  

Quanto mais divergente for os poderes das práticas educativas de ensinar, 

assim como os métodos usados pelos professores para apresentar os 

conteúdos relativos com a habilidade, maior será o esforço do grupo para 

convergir as práticas educativas com resultados considerados de qualidade 

para o processo de ensino e de aprendizagem. O comportamento dos 

professores de língua portuguesa na sala de aula deve ser trazido para esse 

nível, tal qual a fluência tecnológica de cada docente e devem ser tratados 

como elementos de análise crítica para a coerência de cada cenário. A 

incerteza da estratégia é danosa para a qualidade no processo de ensinar e de 

aprender, assim a flexibilidade e o retorno na análise dos cenários para a 

convergência de opiniões são necessários. Após as convergências em relação 

às estratégias, deve-se registrar os recursos, o tempo, os custos e os riscos do 

trabalho. 

Nesse cenário de impactos e de tendências, evidencia-se o uso de espaços que podem 

ser analisados e mensurados como mídias sociais e redes sociais por professores de língua 
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portuguesa, assim como o uso de #hashtags para evidenciar o conteúdo e as atividades e 

para acompanhar os alunos em relação aos poderes de práticas educativas de ensino e de 

aprendizagem. As práticas educativas inovadoras podem ser acompanhadas pelo grupo 

composto para a verificação da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem na 

medida em que as práticas docentes são ampliadas para além da sala de aula. 

As habilidades constantes nas matrizes de referências para avaliação – documento 

básico – SARESP – podem ser trabalhadas tal qual foi evidenciado o trabalho com a 

habilidade H09 Estabelecer relações entre imagens (fotos, ilustrações), gráficos, tabelas, 

infográficos e o corpo do texto, comparando informações pressupostas ou subentendidas 

no com o software Keyhole, pois é factível analisar e mensurar a #hashtag do evento e os 

relatórios podem ser partes de cenários de prospecção de futuro para a melhoria da 

qualidade do processo de ensinar e de aprender. 

Acompanhar, analisar e mensurar #hashtags produzem muitos formatos de relatórios 

que permitem professores de língua portuguesa e gestores educacionais terem insights, 

isto é, terem compreensão acerca de algum fenômeno ou de alguma situação para cenários 

prospectivos de futuro. Nesse cenário, o discernimento e o esclarecimento rápido é 

evidenciado como um acontecimento cognitivo que pode ser entendido como a 

compreensão, como o conhecimento acerca do fenômeno educacional e como uma 

intuição que precisa de convergência entre os pares para ser estratégia. 

Nas propostas contidas nos cinco cenários têm cinco softwares que cumprem a 

função ou de monitorar, ou de analisar ou de mensurar redes sociais ou mídias sociais ou 

podem ter mais de um emprego e são partes integrantes da metodologia adaptada. Todos 

os softwares produzem relatórios com dados e o uso nas metodologias prospectivas de 

futuro tem a utilização para adequação de políticas públicas na área de educação com o 

planejamento estratégico. Não é o uso de software pelo software. 

Após os estudos dos softwares, foram pesquisados teóricos que escreveram acerca 

de cenários prospectivos de futuro e fez-se a adequação para uso em pensamento 

estratégico de políticas públicas com comunicação institucional, com mapeamento de 

implementação de políticas governamentais, com formação docente e gestora, com uso 

de redes sociais por parte de segmentos da educação e com a sala de aula na disciplina de 

língua portuguesa. 
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Nos cenários foram evidenciados teóricos e modelos, assim como foram adaptadas 

as metodologias para a realidade da gestão pública na área da educação e com o uso de 

softwares propostos na tese. Foram escritos situações e recortes de estudos nas áreas de 

marketing e de comunicação social com os softwares e foram mostradas possibilidades 

de uso em cenários prospectivos de futuro. 

Conclui-se que os cenários elaborados foram modos para ajudar a adotar uma visão 

de longo prazo com contextos da área de políticas públicas na área da educação. Logo, 

foram criados roteiros para uso e cada proposta tinha um tema para reconhecimento de 

mudança. Todos os cenários escritos conduziam a um pensamento com técnica de 

prospecção e com pressupostos com modos qualitativos. 

Como cenários são roteiros não existem resultados a partir da aplicação nesta 

investigação, visto que não houve aproveitamento das propostas em atividades de 

comprovação de uso. Os estudos feitos não pretendiam mostrar o que ocorre com a 

utilização dos cenários, mas pesquisar metodologias consagradas na literatura para o 

desenvolvimento de roteiros para o pensamento estratégico e para a aprendizagem 

institucional para decisões na implementação de políticas públicas. 

Elaborou-se procedimentos metodológicos com potencialidade para transformarem 

em modelos de rápida aplicabilidade para respostas de mudança que permitem ajustes 

contínuos, isto é, a partir de métodos reconhecidos por acadêmicos criou-se cinco 

cenários prospectivos de futuro. 
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Considerações Finais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não quis de maneira alguma começar 

rejeitando inteiramente qualquer uma das 

opiniões que por acaso haviam se insinuado 

outrora em minha confiança, sem que aí fossem 

introduzidas pela razão, antes de gastar 

bastante tempo em elaborar o projeto da obra 

que iria empreender, e em procurar o 

verdadeiro método para chegar ao 

conhecimento de todas as coisas de que meu 

espírito fosse capaz (Descartes, 2008, p. 10). 
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Considerações Finais 

Nas Considerações Finais, consta a síntese do que emergiu da pesquisa, 

esclarecimentos acerca dos objetivos propostos, a reflexão acerca da investigação e as 

possibilidades de continuidade da pesquisa. 

Durante o trabalho não foram rejeitadas as ideias e as opiniões das pessoas que foram 

consultadas, no entanto tudo foi experimentado e verificado de acordo com as teorias. 

Como, na tese, estavam presentes muitas áreas, a literatura foi ampla assim como as 

referências.  

Ao longo do percurso, além das leituras, foram ouvidas muitas opiniões e críticas e 

todas foram recebidas e entendidas que as pessoas também têm a pretensão de ajuizar 

valores. Em Descartes (2008), inexiste no mundo coisa mais bem distribuída que o bom 

senso. Cada um acredita que tenha mais razão e critica o outro, mas não conhece o futuro, 

pois a crença é grande e a pretensão de ter o poder de julgar de modo correto e o discernir 

entre o verdadeiro e o falso é uma vontade humana. A diversidade de opinião se origina 

do fato de um ter a racionalidade maior que a do outro, mas, na realidade, apenas os 

caminhos dos pensamentos são diferentes. 

Assim, mais pesquisas precisam existir. Com caminhos diferentes de pensamento e 

de formação, as pessoas precisam investigar mais o mundo e escrever novas teorias. 

Mesmo escritos que não são acadêmicos precisam ser mais disponibilizados para as 

pessoas. Pensando em políticas públicas, é sabido que as agências de comunicação e as 

assessorias de imprensa subsidiam os seus clientes que podem ser governos com dados 

extraídos das redes sócias e das mídias sociais, mas não foram encontrados escritos com 

teorias acerca de softwares que monitoram e mensuram os espaços digitais com visão de 

políticas públicas na área da educação tampouco que os dados eram usados em cenários 

prospectivos de futuro. 

As publicações na área da educação evidenciavam que professores e gestores tinham 

formações para o exercício da função e trabalhavam com dados de avaliações internas e 

externas, mas não recebiam materiais para criar roteiros para o pensamento estratégico 

nos locais de trabalho, ou seja, nem nos órgãos centrais nem na sala de aula as pessoas 

eram formadas para trabalhar o futuro. 
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Foi possível observar que os softwares ficavam com as assessorias de imprensa e não 

se procurava trabalhar multidisciplinarmente para o uso em políticas públicas. No 

capítulo três, foram escritas inúmeras possibilidades de trabalhar com os softwares, 

entretanto não se viu nenhum trabalho conjunto feito. 

Com a participação em grupos, soube-se que as pessoas. nas assessorias de imprensa. 

conheciam muitos softwares para atender os monitoramentos e as mensurações dos 

conteúdos digitais referentes ao marketing digital, principalmente, os softwares 

proprietários com suporte, todavia não estava no escopo do trabalho a entrega dos 

materiais a respeito de redes sociais e espaços digitais para técnicos governamentais 

tampouco cogitar reuniões com gestores para mostrar o que era e como era monitorado e 

mensurado. 

Em relação aos conteúdos disponibilizados em mídias sociais, as assessorias de 

imprensa tinham profissionais para escrever as palavras que coerentes com as 

metodologias de SEO, ou seja, com otimização para mecanismos de busca, mas não 

evidenciavam para os técnicos responsáveis pelos projetos e pelos programas o tráfego 

de acesso e permanência para que fosse evidenciado para as pessoas que trabalham com 

as ações governamentais os modos de ingresso no conteúdos online acerca da projeto, o 

browser, o link inicial, a localidade e os dados da entrada via interfaces de web analytics.  

Percebeu-se que não havia interfaces entre os trabalhos do técnico e da assessoria de 

imprensa, logo o uso dos softwares não estava a serviço das políticas públicas, ao menos 

de modo explicitável. Dada a formação dos profissionais das agências que não eram 

formados para monitorar e mensurar as políticas governamentais. 

De outro lado, o tema monitoramento e mensuração em mídias sociais e em redes 

sociais não é abordado em cursos de gestão pública, assim como cursos que formam 

pessoas para trabalhar nas assessorias de imprensa não têm inserido nos conteúdos ou nas 

atividades noções da prescrição do currículo educacional e de políticas públicas, ou seja, 

as políticas públicas na área educacional não estão inseridas no contexto big data da 

formação de pessoas que extraem dados dos softwares para pessoas que implementam 

políticas públicas. 

Em pesquisa organizada por Silva (2012), é conhecido que na região Sudeste tem 

mais profissionais da área de marketing digital, seguido pela região Nordeste e menos de 
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10% de cento dos oitenta e dois respondentes trabalham em instituição pública. Tem-se 

que o foco do monitoramento está em relacionamentos ou serviços de atendimento ao 

cliente, análise de desempenho e imagem / reputação, estudos de conteúdo e planejamento 

e pesquisa. A escolaridade dos profissionais é graduação completa em publicidade e 

propaganda e jornalismo e especialização em marketing digital ou MBA – Master 

Business in Administration. 

Na área educacional, pensa-se nas teorias de avaliação ou em avaliações internas e 

externas para pautar a área das políticas públicas e não inserem a cibersociedade com os 

registros em espaços digitais, isto é, a política pública em monitoramento, mensuração e 

análise de redes sociais e de mídias sociais está offline em relação aos espaços virtuais. 

Ao mesmo tempo, os governantes têm acesso aos clippings da assessoria de imprensa, às 

pesquisas de opiniões e aos resultados dos relatórios de análises das redes sociais e das 

mídias sociais produzidos pelas agências de marketing. 

Percebe-se que os contextos educacionais e de políticas públicas são trabalhados de 

modo diferentes nas variadas esferas do poder e é sabido que outras áreas também podem 

contribuir com a educação. Acrescenta-se que, em trabalhos com cenários prospectivos 

de futuro, o planejamento estratégico é usado desde o pós-guerra da década de 40, mas 

não foram identificadas teorias de elaboração de roteiros para as políticas públicas na área 

da educação. 

Durante a pesquisa, foram feitas muitas leituras de teóricos da empresa e da indústria 

com textos produzidos no século passado, em outros países e com a temática cenários 

prospectivos de futuro. Concluiu-se que os resultados de avaliações internas e externas e 

os encartes enviados para os governantes são materiais potenciais para serem inseridos 

em instrumentos para as tomadas de decisões estratégicas do tipo cenários, ou seja, é 

possível elaborar esses panoramas para estudos e trabalhos antes das resoluções de 

problemas ou antes da implementação de políticas públicas. 

Quando foi inserida a proposta de trabalhar com cenários, sabia-se que os roteiros 

não dariam a solução imediata para os problemas educacionais, mas possibilitariam a 

inclusão do pensamento e do planejamento estratégico para as tomadas de decisão. Assim, 

juntar a situação real da política pública na área educacional, os softwares eivados com 
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as teorias de marketing e de comunicação social e uma metodologia de cenários 

prospectivos de futuro possibilita pensar diferente os problemas recorrentes. 

Não se pretendeu ter o resultado do uso dos cenários nesta investigação, mas tem-se 

a vontade de ver pesquisadores usarem cenários prospectivos para mostrar como os 

problemas da área educacional podem ser minimizados no futuro com as ações no 

presente. 

Considera-se uma inovação juntar profissionais de muitas áreas que trabalham ou 

deveriam trabalhar para as políticas públicas educacionais pensar estrategicamente. Nesse 

trabalho, tem-se a proposta, mas a realidade virá de currículos no ensino superior que 

promovam a visão mais ampla das profissões. 

Nos Projetos Pedagógicos dos Cursos no ensino superior tem-se o perfil do egresso. 

Não foi encontrado nenhum projeto que ligasse o gestor de políticas públicas às atividades 

de monitoramento e mensuração com software e o egresso de marketing digital e 

comunicação social às políticas públicas na área da educação, ou seja, não estão formando 

pessoas para esses domínios ou possibilidades de trabalho. Mesmo em cursos de 

especialização, não foram encontrados com a temática de marketing digital e 

comunicação social para as políticas públicas na área da educação. 

Os profissionais de agências de marketing mapeiam o que as pessoas escrevem nas 

redes sociais e nas mídias sociais acerca de esportes, de eleições e de programas 

televisivos, entre outras temáticas, e criam infográficos ou imagens para representar o que 

as pessoas escrevem e postam, porém estão distantes dos conceitos de e-gov. Não foram 

encontradas imagens que evidenciassem os sentimentos e as impressões de cibercidadãos 

em relação a projetos e a programas governamentais. 

Geralmente, o projeto e o programa são mostrados nas mídias sociais ou nas redes 

sociais sob o ponto de vista do governante e as imagens inseridas são de pessoas 

sorridentes ou de capas de materiais ou logo criado pelas agências ou de locus preparado. 

As pessoas nem sempre conseguem falar com os dirigentes governamentais mesmo 

quando eles vão nas localidades. Quando se manifestam em redes sociais costumam ter 

intencionalidades que não escrevem nas postagens ou nos comentários e nem sempre 

conseguem evidenciar o que querem. 
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O modo de coletar as impressões e os sentimentos é por meio dos ícones de gostar, 

de amar, de gargalhar, de surpreender, de demonstrar tristeza e de ficar zangado ou 

zangada. As pessoas não costumam colocar #hashtags com comentários ou nas postagens 

quando o assunto é política educacional. Geralmente, as #hashtags aparecem com motes 

polêmicos e criados por pessoas com ideologias de grupos. 

Assim, são necessários tradutores, isto é, pessoas para traduzir os números em 

circunstâncias e os textos, as impressões e as imagens em sentimentos em relação à ação 

governamental. Atribui-se essa função ao técnico governamental. Por isso, a necessidade 

de juntar assessoria de imprensa com responsável pelos projetos ou programas para que 

o foco seja a política pública e não o governante. 

A presença online do cibercidadão precisa além do monitoramento e da mensuração 

a análise do humano, O software é um instrumento de coleta de dados e de informações 

digitais e não pode se sobrepor aos conteúdos inseridos pelas pessoas. O quantitativo 

precisa de análises qualitativas. 

Por hora, existem poucas manifestações quando o assunto é política pública 

educacional, mas se a importância do modo de manifestar em meios virtuais for parte dos 

currículos educacionais aumentam as chances de que o aprendizado seja o precursor da 

mudança de comportamento nas pessoas. É preciso evidenciar que o monitoramento não 

é para as pessoas, mas que não se pode negar que 1984 de Orwell (2009) pode existir. 

No contexto dessa investigação enfatiza-se o monitoramento para conhecer as ações 

governamentais, assim como a mensuração é uma possibilidade para entender o 

fenômeno e intervir, caso seja necessário. Métrica é uma das palavras trazida para a 

tomada de decisão. Enfatiza-se que são evidenciadas soluções mágicas para a área 

educacional, mas possibilidades de estratégias de trabalho. 

O universo digital está em interfaces que não permitem que as pessoas percebam o 

mundo real, o mundo misto com a realidade e a virtualidade aumentada e o mundo virtual. 

Não está como no filme eXistenZ de Cronenberg (1999), mas precisa ficar como em Lévy 

(2007b, p. 187) que escreve que se colocar os ciberespaços a serviço do desenvolvimento 

de regiões desfavorecidas ao máximo o potencial de inteligência coletiva: valorização 

das competências locais organização das complementaridades entre recursos e projetos, 

trocas de saberes e de experiências, redes de ajuda mútua, maior participação da 
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população nas decisões políticas. É sabido que ainda existirão muitas mudanças nos 

espaços virtuais e no modo como as pessoas irão habitar o digital, o que ainda não se sabe 

é o como irão se comportar nele. 

Nas tendências noticiadas, escreve-se acerca da crescente divulgação de dados das 

pessoas, da internet das coisas, de hardwares e de softwares para o big data, de 

inteligência artificial, da automatização das máquinas, da impressão 3D, da interação 

humanos com hardwares e softwares, do blockchain e das plataformas para negócios. 

Nada parecido com redes sociais e mídias digitais e com soluções para e-gov. Ainda não 

se sabe como governos e cibercidadãos estarão próximos tampouco têm-se escritos a esse 

respeito. 

Nesta tese, estudou-se os softwares que monitoram, que potencializam a análise e 

que mensuram as redes sociais e as mídias sociais, incluiu-se cinco em cenários 

elaborados com o enredo e com a situação verossímil e educacional para a gestão 

estratégica da política pública. Além dos estudos dos softwares usados por profissionais 

de comunicação e de marketing digital, procurou-se entender as lógicas de 

operacionalização para verificar como os sentimentos e as impressões eram evidenciadas 

e compreender a mensuração da presença online, do engajamento, da amplificação e do 

tráfego de informações. No capítulo três, tem inúmeros softwares com os possíveis usos 

em políticas públicas. 

Fez-se muitos experimentos e simulações com os softwares para conhecer os 

relatórios e verificar a potencialidade no uso em cenários prospectivos de futuro. Ainda 

que apresentado cinco roteiros, a pretensão estava na metodologia, ou seja, na reflexão 

da técnica e não no uso pelo uso do software. Desse modo, delimitou situações que 

estavam próximas e distantes do governante e dos órgãos centrais. 

Todos os cenários estavam fundamentados com autores presentes em textos 

acadêmicos e com foco na estratégia das tomadas de decisões. Foram escritos situações e 

recortes que eram tanto presentes nas áreas de marketing e de comunicação social quanto 

na área das políticas públicas, administração e educação. 

Enfim, respondeu o como usar os softwares que monitoram, que analisam e que 

mensuram as mídias sociais e as redes sociais em cenários prospectivos de futuro. 

Evidenciou-se os dados que poderiam ser extraídos dos relatórios e como poderiam 
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subsidiar as adequações nas políticas públicas na área da educação. Não somente no 

capítulo quatro foram escritos usos, mas no capítulo três estava expresso como usar os 

relatórios para a implementação de projetos e programas governamentais. 

A pesquisa iniciou-se com muita leitura e com muita experimentação. A base é 

Dussel (2007, p. 62) com as três esferas de institucionalidade política, os cidadãos, a 

legitimidade e a factibilidade política, ou seja, os conteúdos nos marcos da legitimidade 

com o Estado e com as instituições da sociedade civil e social. A terceira esfera, a 

factibilidade política que é a administração.  

Com a certeza de que o campo político atravessava o campo ecológico, o campo 

econômico e o campo cultural e que existem muitos outros, procurou-se a estratégia, os 

roteiros, softwares, as mídias sociais e as redes sociais, assim como modos de análises e 

de mensuração. 

Não foram encontrados textos acadêmicos que abordassem todos os elementos 

contidos na tese. Encontrou-se em áreas distintas e a partir das referências contidas nos 

textos lidos buscava-se mais materiais. 

Os textos acerca de políticas públicas, de educação, de administração, de marketing 

e de comunicação foram mais fáceis para encontrar e para comprar, mas as fontes de 

cenários prospectivos de futuro foram escritas no século passado e, muitas vezes, tinham 

os livros esgotados, entretanto as obras foram essenciais para ter a fonte das ideias que 

iniciaram pós-Segunda Grande Guerra Mundial. 

Foram leituras valiosas, mas centravam na indústria e na corporação ainda que as 

ideias tenham sido formadas por militares com o privilégio das estratégias. Tudo que foi 

escrito e lido acerca de cenários prospectivos de futuro pouco ou nada tinham referência 

com a área da educação. Desse modo, decidiu-se criar e adequar as metodologias para 

uma realidade bastante diferente da literatura existente. 

Como escrito anteriormente, tem-se a certeza de ter respondido à questão principal e 

atingido os objetivos, mas acredita-se na continuidade da pesquisa, pois trabalhar com os 

cenários prospectivos de futuro na gestão pública pode ser uma realidade. 

Essa pesquisa pode ter continuidade com o uso dos cenários prospectivos nas 

situações indicadas no capítulo quatro, posto que foram elaborados roteiros com 
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metodologias existentes e adaptados. A perspectiva multirreferencial é a mais indicada 

para a investigação, posto que à medida que postula que o conhecimento acerca dos 

fenômenos educativos pode ser construído por meio da conjugação e de aproximações de 

diversas disciplinas. Segundo (Martins, 2004, p. 90):  

[...] inscreve-se num universo dialético e dialetizante, no qual o pensamento 
e o consequente conhecimento são concebidos em contínuo movimento, num 
constante ir e vir, o que possibilitará a criação e, com ela, a própria construção do 
conhecimento. Reconhecer a necessidade de um olhar múltiplo para a 
compreensão dos fenômenos educativos implica um rompimento com o 
pensamento linear, unitário e reducionista característico do “paradigma de 

simplicidade” [...] e privilegiar o heterogêneo, como ponto de partida para a 

construção do conhecimento (Martins, 2004, p. 90). 

A palavra interdisciplinar costuma estar presente na área educacional e nos discursos 

em políticas públicas, porém as pesquisas carecem de muitos olhares e de múltiplas visões 

para a compreensão dos fenômenos. Os conhecimentos precisam privilegiar o 

heterogêneo e o holístico na escrita de roteiros baseados em teorias existentes para 

verificar quais ajustes precisam ser feitos nos cenários prospectivos de futuro para que 

possam ser replicados na gestão pública.  
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Ao longo da investigação muitos softwares foram analisados para o uso em políticas 

públicas e alguns foram retirados de uso como o TwentyFeet, todavia o relatório (Figura 

76) era potencial para uma análise global e merece ser mencionado. 
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Figura 76: Reprodução da Página do Relatório do Software TwentyFeet 

O TwentyFeet foi criado para medir várias fontes de dados de modo analytics. O 

programa computacional permitia coletar dados com procedências no Twitter, no 

Facebook, YouTube, MySpace e Google. Era gratuito para analisar as contas da rede 

social Facebook e do microblog Twitter. As possibilidades de gráficos eram inúmeras e 

mostravam os espaços virtuais nos quais as pessoas estão a partir de links encurtados. Os 

detalhes das páginas ou dos perfis são metrificados. O cálculo envolvia o valor médio de 

cliques que o link recebia ao longo de um determinado tempo. 

O software enviava alerta que tinha como objetivo ter a informação ou o dado a partir 

da conta cadastrada. Era uma medida estabelecida por algoritmos parametrizados e não 

customizados pelo usuário. Na mesma linha tem o Crowdbooster (2017) que tem relatório 

(Figura 77) que potencializa as análises de dados básicos do Twitter e do Facebook, como 

impressões e o crescimento de seguidores pela influência nas redes sociais. As 

possibilidades de gráficos são grandes e trazem a estatística de tráfego de informações. 

Gratuito para contas no Twitter e no Facebook, mas com páginas, não perfil. 
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Figura 77: Reprodução da Página do Relatório a partir Sítio do Software Crowdbooster 

O software mensura a presença online e subsidia as decisões com dados e gráficos 

que podem ser exportados em formatos compatíveis com softwares aplicativos ou dados 

nas nuvens. É potencial para encontrar fãs engajados e seguidores.  

O NodeXL é também uma interface para coleta de dados e visualização das redes 

sociais. É indicado para pesquisas em ciências sociais e com mídias. Os elementos a 

serem analisados podem ser extraídos do Flickr, do YouTube ou do Twitter. As redes 

sociais são espaços férteis para a pesquisa, existe um projeto acadêmico coordenado por 

Gaffney (2012) chamado 140Kit com o objetivo de ter mais subsídios para as pessoas 

interessadas em ter dados extraídos do Twitter. É possível monitorar termos, localizações 

e usuários. 

 

Figura 78: Reprodução da Página do Relatório a partir Sítio do Software NodeXL 
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A Figura 78, além de mostrar uma tabela numérica, evidencia gráficos de 

relacionamento com usuários das redes sociais solicitadas. Os tracejados mostram a rede 

viva das menções acerca das participações e do engajamento entre as pessoas. É feita a 

delimitação de tempo e os gráficos representam imageticamente como o grupo se 

comportou em relação ao assunto, isto é, se replicou ou mencionou pessoas nas respostas 

ou na criação do conteúdo. A representação imagética subsidia o gestor, todavia o 

aprofundamento deve ser feito numericamente e qualitativamente. 

Em mensurações somente com Facebook, a conta gratuita permite acompanhar até 

três páginas com coleta de dados e com comparações e mais relatório semanais com as 

taxas de crescimento das páginas analisadas. Nas checagens do aplicativo, é possível ter 

acesso ao número e ao crescimento de fãs, à taxa de interação por posts e a divisão por 

tipos de posts. Existem métricas somente com o Twitter como com o Facebook e são 

gerados muitos gráficos para análises. 

Em busca geral e segmentada também é possível encontrar resultados por termos ou 

expressões ou palavras, configurar alertas, descobrir influenciadores, ter dados das 

pessoas que mencionam o programa ou o projeto e ter dados para avaliar volumes de 

menções em relação à política pública. Nessa categoria de programas computacionais 

estão o Kurrently, o Topsy, KeyWord Tool e Social Mention, entre outros gratuitos. 

O Kurrently (Figura 79) e o Topsy (Figura 80) não estão mais disponibilizados, mas, 

durante a investigação demonstraram serem softwares com potencialidades para estudar 

as palavras ou expressões nos mecanismos de busca. O primeiro busca informações nos 

mecanismos de busca e o segundo inclui o Twitter nos resultados. 

 

Figura 79: Reprodução da Página de Busca do Software Kurrently 
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Ambos são parecidos com os mecanismos de busca e, no layout, apresentam a 

configuração dos espaços que trazem os resultados. O Kurrently (Figura 79) não 

delimitava o período da busca e o Topsy (Figura 80) poderia complementar com o período 

da busca, com a inclusão do Twitter, de links, de fotos e vídeos. 

 

Figura 80: Reprodução da Página de Busca do Software Topsy 

Outro complemento para as palavras buscadas é o KeyWord Tool (Figura 81), pois 

acrescenta resultados do YouTube e de outros buscadores.  

 

Figura 81: Reprodução da Página de Busca do Software KeyWord Tool 

A junção desses softwares daria possibilidades de estudos e de brainstorming ou 

tempestade de ideias, ou seja, os técnicos juntos com as equipes de comunicação ou de 

projeto fariam exercícios mentais tanto com a inserção de palavras relacionadas com as 

políticas governamentais quanto com os resultados dos softwares. Tais exercícios com a 

tecnologia como uma estratégia (Silva, 2001) potencializam saber o que as pessoas 

conectadas escrevem ou postam acerca de um assunto político. 

Com o gasto do tempo para os exercícios e com a soma dos salários dividida pelo 

tempo de trabalho com a tempestade de ideia, a equipe técnica faria simulações de 

resolução de problemas fictícios ou reais explorando a criatividade de cada pessoa ou do 

grupo. 
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Ainda que um dos assuntos deste trabalho seja softwares, é importante escrever que 

a gestão pública na área da educação carece da constante busca por aperfeiçoamento e da 

inovação. Brainstorming é um dos modos de trabalho para o desenvolvimento de soluções 

que precisam ser sustentáveis para toda a organização governamental. O inovar seria a 

busca pela qualidade educacional com práticas e com ideias ainda não exploradas.  

 


