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Análise de conteúdo

Entrevistada: AP
Local da entrevista/meio de entrevista: Porto/entrevista presencial com gravação audio
Duração da entrevista: 11 minutos

Tema Categorias Sub-categorias Indicadores/unidades de registo Unidades de Contexto

Perfil da 
entrevistada 

Identificação 
da entrevistada 
enquanto 
professora

- Idade 
- Anos de serviço
- Área de ensino 
- Níveis de docência 

- 43 anos
- 10 anos
- línguas e literatura
- nível 3; licenciatura; na admissão
  dos alunos para a licenciatura

UC1- 43 anos.
UC2- Dou aulas e formação...há cerca de 10 anos.
UC3- Na área das línguas e da literatura.
UC4- Na formação, ao nível 3, na tutoria, ao nível da licenciatura
          e na admissão dos alunos para a licenciatura.

As Redes 
Sociais na 
web

Relação com 
as 
Redes Sociais 
(RS)

- As RS que conhece
- Utilização pessoal das RS
- Finalidades para a utilização
  das RS 
- Frequência de utilização 

- Várias
- Facebook
- Activismo

- Com alguma regularidade durante
  a semana

UC5- Várias, mas posso citar a mais conhecida, que é o Facebook.
UC6- Sim, costumo utilizar o Facebook.
UC7- com o objectivo do activismo direccionado para os direitos
          humanos.
UC8- Regularmente durante a semana, mas em alguns dias não
         utilizo, depende.

Opinião sobre 
o uso das RS

- Utilidade das RS
 
- Proveitos com a utilização
  das RS

- Desvantagens

- Opinião geral sobre as RS

- Útil para a partilha e divulgação
  de informação e de eventos
- Mobilização

- Pode haver dispersão, devido à
  grande quantidade de informação
  partilhada
- Pode haver interacções fúteis

- Sujeito a monotorização
- Ferramentas que podem ser úteis
  se forem correctamente
  direccionadas para o que se
  pretende fazer

UC9- pode ser útil, para a divulgação de eventos, para divulgar
         informação, para partilhar informação
UC10- para uma mobilização ou para uma conversa para falar sobre
           um determinado tópico, sim, há sempre pessoas que
           aparecem nas sessões por saberem do evento através do
           Facebook.
UC11- As redes sociais acabam por ocupar bastante tempo, há
           muita gente a partilhar muitas coisas, portanto, há uma
           grande dispersão.
UC12- Também há outro aspecto bastante fútil dessa partilha, mas
           no fundo faz parte da vida e faz parte da forma como as
           pessoas interagem umas com as outras.
UC13- de o Facebook, aparentemente, ser muito monotorizado
UC14- ferramentas, intrumentos, que podem ser úteis. Evidente, é
            preciso saber utilizá-las, direccionando para aquilo que
            queremos fazer.

As Redes 
Sociais e o 
Ensino

Experiências 
sobre a 
utilização das 
RS no ensino 

- Conhecimento de exemplos
  de utilização das RS no
  ensino 
- Experiências em processos
  de aprendizagem formal ou
  não formal através das RS 

- Não conhece exemplos

- Sem experiência de utilização das 
RS no ensino formal/não formal

UC15- No ensino...não.

UC16- Na minha experiência como tutora no ensino online, de facto,
            não utilizámos as redes sociais.



- Experiência de utilização
  das RS com os alunos

- Experiências de utilização
  de outras plataformas da
  web

- Resultados das experiências

- Utilização informal das RS com os 
alunos

- Partilha informal de informação 
sobre assuntos relacionados com 
os conteúdos formais do ensino

- Sem resultados conclusivos

UC17- todos os alunos tinham uma conta no Facebook e tornámo-
           -nos amigos, mas foi sempre numa base informal, não foi
           propriamente direccionado para o ensino.
UC18- É evidente que havia sempre partilha de assuntos que diziam
           respeito às matérias que estavam a ser dadas ou aos
           assuntos tratados, mas eram sempre partilhas que remetiam
           mais para a troca de informação  informal e lúdica, digamos.
UC19- de uma formação que dei, em que cheguei a criar um grupo
           no Yahoo, para motivar e incentivar os alunos a partilharem e
           a estudarem, mas não resultou, não foi conclusivo

Expectativas 
sobre a 
utilização das 
RS no ensino

- Pertinência da utilização das
  RS no ensino
 
- Preparação do sistema de
  ensino para englobar as RS

- Utilização usual das RS no
  ensino, num futuro próximo

- Faz sentido, para pôr grupos
  dispersos em contacto

- Não está a ver que a situação
  ocorra no ensino regular
- Os alunos já se encontram
  presencialmente numa sala de
  aula
- Utilização do Facebook para
  lazer, após as aulas

- Não está preparado
- Provavelmente, muitos
  professores não têm formação
  adequada
- Necessidade de organização e de
  coordenação
- Depende das ferramentas e da 
comunidade de aprendizagem

UC20- se há uma pessoa no Porto, outra em Faro, outra em Castelo
           Branco, é evidente que faz sentido haver a exploração dessa
           ferramenta para o ensino
UC21- Mas no ensino regular, digamos, no ensino secundário, não
           estou a ver essa situação a ocorrer.
UC22- porque os alunos se encontram numa sala de aula e não faz
            sentido eles estarem a conversar uns com os outros no
            Facebook.
UC23- Eu tenho filhas, portanto, sei que elas utilizam o Facebook
           em casa, depois das aulas, meramente como um instrumento
           de divertimento, de comunicação, para partilharem imagens e 
           fotografias entre os colegas.
UC24- ...não. Eu penso que não está preparado
UC25- porque provavelmente há muitos professores que não têm
           formação adequada para utilizarem as ferramentas da
           internet
UC26- teria de haver uma grelha, uma coordenação muito bem feita
           entre os professores
UC27- há sempre novas ferramentas a serem desenvolvidas. Essas
          ferramentas poderão ser utilizadas na aprendizagem formal
          dependendo das próprias ferramentas e da comunidade de
          aprendizagem.



Identificação 
das Unidades 
de Contexto

Transcrição da entrevista

UC1

UC2

UC3

UC4

UC5

UC6

UC7

UC8

UC9

UC10

UC11
UC12

UC13

UC14

- Bom dia, como lhe tinha dito, esta entrevista serve única e exclusivamente para um trabalho académico da Universidade Aberta, do  
mestrado em Comunicação Educacional Multimédia, por isso, agradeço a sua participação e vou começar por lhe perguntar a sua idade.
- 43 anos.
- Há quantos anos é que lecciona?
- Dou aulas e formação...há cerca de 10 anos.
- Em que área?
- Na área das línguas e da literatura.
- A que níveis é que ensina?
- Na formação, ao nível 3, na tutoria, ao nível da licenciatura e na admissão dos alunos para a licenciatura.
- Conhece alguma rede social na web?
- Sim, conheço.
- Pode especificar quais as que conhece?
- Várias, mas posso citar a mais conhecida, que é o Facebook.
- É utilizadora das redes sociais?
- Sim, costumo utilizar o Facebook.
- E com que finalidade é que utiliza o Facebook?
- Únicamente com o objectivo do activismo direccionado para os direitos humanos.
- Com que frequência é que utiliza as redes sociais?
- Regularmente durante a semana, mas em alguns dias não utilizo, depende.
- Aconselha o uso das redes sociais?
- Sim, de uma certa maneira pode ser útil, para a divulgação de eventos, para divulgar informação, para partilhar informação.
- Sente algum proveito na utilização das redes sociais?
- Sim. Não de uma forma sistemática mas quando se cria um evento, digamos, para uma mobilização ou para uma conversa para falar sobre 
um determinado tópico, sim, há sempre pessoas que aparecem nas sessões por saberem do evento através do Facebook.
- Vê algumas desvantagens na utilização das redes sociais?
- Depende do que se pretende fazer, não é? As redes sociais acabam por ocupar bastante tempo, há muita gente a partilhar muitas coisas,  
portanto, há uma grande dispersão. Na partilha de dados é preciso realmente saber o que nos interessa. Também há outro aspecto bastante  
fútil dessa partilha, mas no fundo faz parte da vida e faz parte da forma como as pessoas interagem umas com as outras. Posso também falar  
do facto de o Facebook, aparentemente, ser muito monotorizado mas, é evidente, é uma rede social.
- Refectindo na sua experiência, o que pensa das redes sociais em termos gerais?
- Em termos gerais, entre os prós e os contras, penso que são ferramentas, intrumentos, que podem ser úteis. Evidente, é preciso saber utilizá-
las, direccionando para aquilo que queremos fazer.
- Sabe da possibilidade da obtenção gratuita de blogues, mensagens, de conversação 



UC15

UC16, UC17

UC18
UC19

UC20
UC21
UC22
UC23

UC24, UC25

UC26

UC27

síncrona e assíncrona, de grupos de estudo abertos ou fechados? 
- Sim, sei.
- Conhece algum exemplo de utilização das redes sociais no ensino?
- No ensino...não.
- Já experimentou um processo de aprendizagem formal ou não formal através das redes 
sociais?
- Na minha experiência como tutora no ensino online, de facto, não utilizámos as redes sociais. É evidente que, depois, todos os alunos tinham  
uma conta no Facebook e tornámo-nos amigos, mas foi sempre numa base informal, não foi propriamente direccionado para o ensino.
É evidente que havia sempre partilha de assuntos que diziam respeito às matérias que estavam a ser dadas ou aos assuntos tratados, mas  
eram sempre partilhas que remetiam mais para a troca de informação  informal e lúdica, digamos. Lembro-me também de uma formação que 
dei, em que cheguei a criar um grupo no Yahoo, para motivar e incentivar os alunos a partilharem e a estudarem, mas não resultou, não foi  
conclusivo, ou seja, quando lhes dei as dicas para explorarem e continuarem o grupo vivo, digamos, não resultou de todo.
- Pensa que é pertinente a utilização das redes sociais no ensino?
- Tudo depende de que grupo se trata, se é um grupo disperso... se há uma pessoa no Porto, outra em Faro, outra em Castelo Branco, é  
evidente que faz sentido haver a exploração dessa ferramenta para o ensino, ainda que tenha que ser bem utilizada. Mas no ensino regular,  
digamos, no ensino secundário, não estou a ver essa situação a ocorrer. Para já, porque os alunos se encontram numa sala de aula e não faz  
sentido eles estarem a conversar uns com os outros no Facebook. Eu tenho filhas, portanto, sei que elas utilizam o Facebook em casa, depois  
das aulas, meramente como um instrumento de divertimento, de comunicação, para partilharem imagens e fotografias entre os colegas. Não 
as estou a ver a irem ao Facebook para trabalharem, até porque elas também têm outros trabalhos para fazer, portanto, não estou a ver como  
isso se pode operacionalizar.
-  Pensa que o actual sistema educativo está preparado para englobar as redes 
sociais como recurso de aprendizagem?
-  ...não.  Eu penso que não está preparado, para já,  porque provavelmente há muitos professores que não têm formação adequada para  
utilizarem as ferramentas da internet e depois, como lhe disse, é evidente que se temos os alunos numa sala de aula não faz sentido utilizar as  
redes sociais, a não ser que, por exemplo, seja para pôr os alunos de várias escolas em contacto, para trocarem saberes entre eles, mas isso 
teria de estar, realmente, muito bem organizado, ou seja, teria de haver uma grelha, uma coordenação muito bem feita entre os professores...  
por exemplo, através das redes sociais, podia-se pôr em contacto alunos da escola Soares do Reis, aqui no Porto, com a escola António Arroios  
de Lisboa... se bem que, os alunos destas escolas estão mais vocacionados para o “fazer”, para o “concretizar”... teria que ser, realmente,  
qualquer coisa de muito bem estudado.
- Para finalizar a entrevista, pensa que num futuro próximo vai ser usual a utilização das redes sociais na aprendizagem formal?
- Não vou poder prever o que vai acontecer, mas é preciso ter em conta que as ferramentas estão sempre a mudar, a serem melhoradas, e
há sempre novas ferramentas a serem desenvolvidas. Essas ferramentas poderão ser utilizadas na aprendizagem formal dependendo das 
próprias ferramentas e da comunidade de aprendizagem... Mais alguma questão?
- Não, é tudo... Só me resta agradecer a sua disponibilidade para esta entrevista. Obrigado.


