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ANEXO 

 

Questionários: perguntas feitas aos astrólogos 

 

2011 2020 

Nome/idade/cidade/tempo de atuação 

profissional como astrólogo 

Nome/idade/cidade/tempo de atuação 

profissional como astrólogo 

Você tem: 

( ) site 

( ) blog 

( ) twitter 

( ) facebook 

( ) envia newsletter? Se sim, com qual 

periodicidade? 

( ) site 

( ) blog 

( ) twitter 

( ) facebook 

( ) linkedin 

( ) Instagram 

( ) Youtube 

( ) Podcasts 

( ) Whatsapp 

( ) Telegram 

( ) TikTok 

( ) outros. Quais? 

( ) envia newsletter? Se sim, com qual 

periodicidade? 

Na sua opinião, o que mudou na Astrologia 

com a Internet? 

Na sua opinião, o que mudou na Astrologia 

com a Internet? 

Você utiliza as redes sociais em seu trabalho 

como astrólogo? 

Você utiliza as redes sociais em seu trabalho 

como astrólogo? 

Se sim, de que maneira e com que objetivos? Se sim, de que maneira e com que objetivos? 

O uso é exclusivamente profissional? O uso é exclusivamente profissional? 

Quais redes sociais são utilizadas em seu 

trabalho? 

Quais redes sociais são utilizadas em seu 

trabalho? 

Seus objetivos são atingidos? Seus objetivos são atingidos? 

Na sua opinião, o que mudou na Astrologia 

com as redes sociais? 

Na sua opinião, o que mudou na Astrologia 

com as redes sociais? 

Qual o papel das redes sociais para a 

Astrologia? 

Qual o papel das redes sociais para a 

Astrologia? 

Você acha que a mídia convencional divulga 

a Astrologia de forma adequada e completa? 

Você acha que a mídia convencional divulga 

a Astrologia de forma adequada e completa? 

Na sua opinião, a Internet ajuda a divulgar 

melhor o que é de fato Astrologia e tudo que 

ela abrange? 

Na sua opinião, a Internet ajuda a divulgar 

melhor o que é de fato Astrologia e tudo que 

ela abrange? 

Qual o papel das redes sociais na divulgação 

da Astrologia e na prática profissional como 

astrólogo? 

Qual o papel das redes sociais na divulgação 

da Astrologia e na prática profissional como 

astrólogo? 

Você acredita que a Internet aproxima o 

público leigo da Astrologia? 

Você acredita que a Internet aproxima o 

público leigo da Astrologia? 

Você acredita que as redes sociais possam ter 

criado uma nova maneira de falar sobre 

Astrologia e de escrever horóscopo? 

Você acredita que as redes sociais possam ter 

criado uma nova maneira de falar sobre 

Astrologia e de escrever horóscopo? 

 Na sua opinião, as redes sociais contribuem 

para a boa imagem da Astrologia ou 

reforçam estereótipos e preconceito? 

 O que você mais gosta e/ou utiliza em seu 

trabalho em termos de Internet e redes 

sociais, com relação à Astrologia? 
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 O que você menos gosta e preferia que não 

existisse em termos de Internet e redes 

sociais, com relação à Astrologia? 

O que mais você gostaria de acrescentar 

sobre a relação entre Astrologia  e Internet, 

incluindo a Astrologia nas redes sociais? 

(essa pergunta inclui possíveis justificativas 

às respostas acima) 

 

 

Questionários: perguntas feitas ao público leigo 

 

2011 2020 

Nome/Idade/Profissão Nome/Idade/Profissão 

Na sua opinião, o que mudou na Astrologia 

com a Internet? 

Na sua opinião, o que mudou na Astrologia 

com a Internet? 

Na sua opinião, o que mudou na Astrologia 

com as redes sociais? 

Na sua opinião, o que mudou na Astrologia 

com as redes sociais? 

Qual o papel das redes sociais para a 

Astrologia? 

Qual o papel das redes sociais para a 

Astrologia? 

Você acredita que a Internet aproximou você 

da Astrologia? 

Você acredita que a Internet aproximou você 

da Astrologia? 

Você acredita que as redes sociais possam ter 

criado uma nova maneira de falar sobre 

Astrologia e de escrever horóscopo? Se sim, 

por quê 

Você acredita que as redes sociais possam ter 

criado uma nova maneira de falar sobre 

Astrologia e de escrever horóscopo? Se sim, 

por quê 

O que você espera encontrar nas redes sociais 

em relação à Astrologia? 

O que você espera encontrar nas redes sociais 

em relação à Astrologia? 

O que você espera dos astrólogos que 

utilizam as redes sociais? 

O que você espera dos astrólogos que 

utilizam as redes sociais? 

Você encontra o que está buscando? Você encontra o que está buscando? 

 Qual rede social você acha que comunica 

melhor a Astrologia? 

Twitter 

Facebook 

Linkedin 

Instagram 

Youtube 

Podcasts 

Site/blog de astrólogos 

O que mais você gostaria de acrescentar 

sobre a relação entre Astrologia e Internet, 

incluindo a Astrologia nas redes sociais? 

Pode escrever à vontade. 

O que mais você gostaria de acrescentar 

sobre a relação entre Astrologia e Internet, 

incluindo a Astrologia nas redes sociais? 

Pode escrever à vontade. 

 

 

 

 

 
 

 


