
Mestrado em Comunicação Educacional Multimédia 
Metodologias de Investigação em Educação 

Emanuel Filipe Marques Silva – Grupo “Resistentes”  1 

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA 

Emanuel Filipe Marques Silva (N.º 1006326) – Grupo “Resistentes” 

Janeiro de 2011 

1- Que idade tem? 

Tenho 37 anos de idade. 

2- Há quantos anos é professor? 

Lecciono há cerca de 13 anos. 

3- Qual a sua área de docência? 

Sou professor na área das Tecnologias de Informação e Comunicação. 

4- Qual(is) o(s) nível(is) de ensino que lecciona? 

Comecei por dar aulas no nível secundário, actualmente também dou aulas ao 3º ciclo. 

5- Conhece alguma rede social na web? 

Na Internet há várias redes sociais que conheço. Em algumas sou utilizador, outras conheço 

apenas “de vista”, pelo nome. 

6- Se não conhece, pode explicar a razão? 

Há redes sociais que de facto ainda não tenho conhecimento pois esta área tem tido grande 

fomento, muitas vezes até comparo com o brotar dos cogumelos, pois há redes sociais a 

surgir diariamente. 

7- É utilizador das redes sociais? 

Sim, sou e penso que nunca mais irei dissociar-me delas. 

8- Com que finalidades utiliza as redes sociais? 

Utilizo as redes sociais no seu conjunto de ofertas, desde o convívio social, passando também 

por contactos com os alunos ou profissionais. Também utilizo as diversas 

ferramentas/aplicações que são disponibilizadas com a agenda/calendário que por exemplo 

permite ter sempre disponível os aniversários dos meus amigos. 

9- Qual a frequência de utilização, diariamente, 1 a 3 vezes por semana ou raramente? 

Sendo eu professor e curioso das novas tecnologias, utilizo as redes sociais diariamente. 

10- Aconselha o uso das redes sociais? 

Aconselho com certeza e sem qualquer preconceito. 

11- Quais os proveitos da utilização das redes sociais? 

Para mim, ao utilizar as redes sociais, consigo estar quase sempre online o que me ajuda a 

estar em permanente contacto com os contextos em que estou inserido. No contexto 

educativo, consigo estar mais tempo disponível para ajudar os meus alunos. 
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12- Quais as desvantagens na utilização das redes sociais? 

Considero que as redes sociais, quando usadas ingenuamente, podem trazer alguns 

dissabores pois no mundo virtual também há quem use a informação disponibilizada para 

fins menos próprios, pode ser de facto perigoso, mas cabe também aos professores alertar 

para estes perigos. 

13- Refletindo na sua experiência, o que pensa das redes sociais, em termos gerais? 

Como já referi anteriormente, as redes sociais são uma ferramenta muito útil para a 

promoção do relacionamento interpessoal e do convívio com os amigos onde é possível 

partilhar inúmeras coisas, gostos, preferências, … 

No contexto educativo a experiência que tenho é muito boa, pois consigo ajudar os meus 

alunos fora da sala de aula. Por este prisma, o conceito de aprendizagem ganha novo 

significado que é bastante mais próximo do aluno. 

14- Sabe da possibilidade da obtenção gratuita de blogues, mensagens, conversação síncrona e 

assíncrona, grupos de estudo abertos ou fechados? 

Tenho conhecimento que há ferramentas de acesso gratuito algumas das quais são comuns 

no contexto da população estudantil. 

15- Conhece exemplos de utilização das redes sociais no ensino? 

Podendo considerar um conjunto alargado de aplicações, conheço o moodle, o facebook, o 

myspace, o MSN e os grupos, blogs,… 

16- Já experimentou um processo de aprendizagem formal/não formal através das redes sociais? 

Sim, experimentei e creio que foi uma experiência muito rica onde pude partilhar muitas 

experiências com os colegas. 

17- Já fez alguma experiência de utilização das redes sociais com os seus alunos? 

Com os meus alunos já experimentei a utilização do facebook e dos grupos do MSN com 

resultados muito positivos, pois os alunos empenharam-se muito e conseguiram aprender 

para além do que estava no programa.  

18- Se já fez, de que forma foi feita? (preparação prévia dos alunos; recetividade dos alunos; 

resultados obtidos) 

A utilização das redes sociais no contexto educativo requer muita preparação, adequação 

dos conteúdos e grande capacidade de resposta, para além de existir uma responsabilidade 

acrescida quanto à gestão das expectativas dos alunos sempre com o objectivo de ajudar os 

alunos a adquirir mais competências e conhecimentos. 

19- Refira a pertinência de utilização das redes sociais no ensino. 

O ensino do futuro passa obrigatoriamente pelo aproveitamento do conceito das redes 

sociais. Contudo esta evolução precisa do apoio do governo e do ministério que tutela esta 
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pasta. Não é suficiente a iniciativa dos professores sem esse apoio pois esses esforços serão 

em vão e não produzem os resultados esperados. 

20- Considera que o actual sistema educativo está preparado para englobar as redes sociais 

como recurso de aprendizagem? 

Não, porque há falta de elasticidade nos conteúdos programáticos assim como no processo 

de avaliação dos alunos. 

21- Pensa que num futuro próximo vai ser usual a utilização das redes sociais na aprendizagem 

formal? 

Neste momento a utilização das redes sociais na aprendizagem formal já é uma realidade, já 

existem inúmeros cursos em regime de e-learning que funcionam com o apoio das redes 

sociais. Começando a haver estudos que demonstrem bons resultados, estou seguro que as 

redes sociais estarão disseminadas em toda a realidade educativa em curto/médio prazo.  

 


