
Guião de Entrevista 
 
Objetivo da pesquisa 

• Identificar expetativas dos docentes em relações ao uso das redes sociais 
em contexto educativo. 

 
Tipo de entrevista:  

• oral (gravada) 
• Semiestruturada (ou semidirigida): o guião de entrevista possui perguntas-

guias, podendo a sua ordem ser alterada ou alguma pergunta não ser 
formulada, tendo em conta a recolha de informação que se pretende junto 
do entrevistado. 

 
Dados Pessoais e Profissionais  
1. Idade/Data de nascimento. 
2. Formação académica. 
3. Grupo de docência e disciplina(s) leccionada(s). 
4. Anos de serviço docente. 
5. Faixa etária dos alunos para os quais leciona.  
 
O que pensam os professores sobre as redes sociais 
6. Para si, o que são redes sociais? 
7. Conhece alguns/algum tipo de rede social? Se sim, pode indicar um ou mais 
exemplos? 
8. Considera as redes sociais importantes no estabelecimento de relações entre as 
pessoas ou grupos sociais? 
9. Considera que há uma diferente utilização das redes sociais em função da idade?  
10. Fale sobre as características positivas e negativas das redes sociais. 
 
Como é que vê a sua (hipotética/real) participação numa rede 
social? 
11. Está registado em alguma rede social? Se sim, qual? 
12. Quais as motivações que estiveram na base desse registo? 
13. Com que frequência acede a essa rede social? 
14. Quais as principais atividades que realiza na rede social em que se encontra 
registado/a? 
 
Que expetativas têm sobre o seu uso no ensino? 
15. Acha que as redes sociais podem ser usadas em contexto educativo? Com que 
objetivo? Qual a sua opinião relativamente ao uso das redes sociais em contexto 
educativo? 
16. Pode dar-me um exemplo, ou mais exemplos, de possíveis utilizações das redes 
sociais em contexto educativo? 
17. Acha que existem vantagens em os professores usarem, em contexto educativo, 
as redes sociais? Quais? 
18. Acha que existem vantagens em os alunos usarem, para aprendizagem, as redes 
sociais? Quais? 
 
 
19. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa ao que foi dito aqui? 


