
Como tudo começou: Onde foi seu primeiro contato com tecnologia digital? Como foi 

seu primeiro contato com tecnologia digital? O que você já fez com tecnologia e que não 

faz mais? Você se lembra de quando usou pela primeira vez, um mouse, enviou uma 

mensagem, fez uma busca na Wikipédia, entrou no Facebook? Que pessoa(s) foi/foram 

importantes no seu processo de aprendizagem.  

 

Meu nome é Edilane Araújo, tenho 43 anos e hoje atuo como professora na rede particular e 

estadual em Belo Horizonte e em Contagem. O meu primeiro contato com a tecnologia digital foi por 

meio de um emprego que eu tinha como auxiliar administrativo numa transportadora. Lá na verdade 

foi o meu primeiro contato com um computador né, com essa plataforma... mas eram plataformas 

que não eram online, em rede, como são hoje. Um dos principais programas que eu trabalhava se 

chamava DOS, e que acho que já não tem nenhum programa mais que utiliza essa tecnologia. Eu 

usei pela primeira vez nesses meados do ano de 1998/2000. Agora, com a internet mesmo foi mais 

ou menos no ano de 2001, quando entrei numa empresa de comércio exterior, e lá eu precisava de 

acessar sites de bancos pra poder fazer cotação e ver a cotação das moedas diárias, para eu 

passar para minha chefia imediata. As minhas primeiras buscas foram então nessa mesma época, 

eu lembro de um buscador que era o “Cadê?”, a gente buscava muito também pelo “Yahoo!”. Aí 

depois, não sei, a gente que começou usar o Google mesmo. Eu entrei no Facebook em meados de 

2010/2011, foi quando eu dei aula primeira vez numa escola particular, e todos os meninos faziam 

uso das dessa plataforma, aí eu senti a necessidade também de fazer uma conta para eu poder 

interagir com eles né. As pessoas que foram mais importantes no meu processo de aprendizagem 

com relação à tecnologia digital foram... tinha uma pessoa que mexia com computador nas empresa 

que eu trabalhava, mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e observadora também, então 

muito do que eu sei eu aprendi sozinha. Aí logo depois eu fiz um curso para poder saber mais 

profundamente mexer em algumas ferramentas do Excel e do Word, para poder ajudar nas minhas 

tarefas, no meu trabalho.  

 

Práticas atuais: Quais são as páginas web/ blogs que você mais visita? Você contribui 

com algum deles? Há diferenças no uso diário de tecnologia em sua vida de estudante, 

profissional, ativismo político, atividade religiosa, esporte, etc.? Você já vivenciou 

alguma proibição em relação ao uso de alguma tecnologia.  

 

Hoje em dia as minhas práticas atuais, as que eu mais acesso, são as redes sociais, né... eu me 

relaciono muito no Facebook, Instagram e no WhatsApp... eu tenho uma conta no Twitter mas 

quase que eu não acesso essa conta e não utilizo, até porque eu não sei muito língua estrangeira e 

os nos meus primeiros contatos eu não sabia muito bem traduzir o que tava pedindo. Hoje em dia 

como eu sou professora, atuo como professora desde 2006, as páginas que eu mais visito são 

páginas que veiculam notícias, já que eu não faço uso de mídias impressas... então eu visito alguns 



sites de notícias como o G1, Uol, Terra, e também visito algumas páginas que são do meu interesse 

para minha profissão. Tem uma plataforma que eu utilizo bastante de redação, se chama “Ópera 

10”, que é um blog. O YouTube também eu gosto muito de utilizar e buscar conteúdos de 

relevância, também gosto muito de algumas páginas, alguns blogs, como o “Recanto das Letras” e 

“Observatório da Imprensa”... procuro não acessar páginas que não são muito confiáveis, como a 

Wikipédia por exemplo. Hoje em dia eu não tenho contribuído com nenhum deles, o meu uso diário 

com a tecnologia, como profissional antes e hoje, por exemplo, é que hoje eu sou mais ativa, eu 

produzo mais conteúdo, tento interagir de uma forma a não compartilhar apenas conteúdos 

externos dos outros mas também produzir conteúdo. Eu nunca vivi nenhuma proibição em relação 

uso de alguma tecnologia, a não ser quando, em alguns tempos atrás, fizeram bloqueio de algumas 

plataformas como o WhatsApp, por exemplo, por uma medida judicial e etc né... mas, fora disso, me 

parece que eu não tive nenhuma proibição com relação ao uso de tecnologia. 

 

Participação: Você participa de redes sociais? Se sim, como é sua participação. Se não, 

por quê? Você posta comentários em notícias ou anúncios de produtos? Você participa 

de votações na web? Se sim que tipo(s) de votação? Você já fez uploads de imagens e 

vídeos para receber comentários? Se sim onde?  

  

Eu participo então das redes sociais né, como eu já disse, a minha participação hoje, eu penso que 

é bastante ativa. Eu tento não usar para poder apenas postar minha vida pessoal, mas para poder 

postar, principalmente, sobre as minhas ideias e sobre as coisas que eu acredito, e também 

algumas provocações para poder fazer com que as pessoas reflitam. Eu não costumo postar 

comentários em anúncios de produtos, mas em notícias eu costumo postar sim porque muitas 

vezes eu leio comentários que são equivocados, ao meu ver, e aí eu tento não comentar fazendo 

oposição direta, mas tentando fazer com que a pessoa pense, ou colocando algum fato importante 

que eu tenho conhecimento para fazer com que aquela pessoa saiba que talvez aquele 

posicionamento dela não é o mais correto. Eu não costumo participar em votações, costumo 

participar as vezes de assinaturas de alguma consulta pública ou algum abaixo-assinado virtual, se 

for do meu interesse e algo que eu acredito eu faço o uso dessa plataforma para poder contribuir. 

Eu faço publicações de imagens e de vídeos para poder, de certa maneira, saber interagir com as 

pessoas... hoje em dia na rede social, eu percebo as vezes que a maioria dos meus amigos utilizam 

muito dessa plataforma apenas como uma exposição da vida pessoal, então isso às vezes me 

incomoda um pouco e em determinados momentos eu costumo postar imagens e vídeos para fazer 

com que as pessoas possam, de certa forma, conhecer o conteúdo que eu pesquiso, porque eu 

percebo que a tecnologia hoje ela é utilizada, às vezes, de uma forma equivocada, as pessoas têm 

muito acesso à informação, mas elas não sabem às vezes fazer o uso de buscas interessantes ou 



de conteúdos relevantes, e aí eu gosto sempre de compartilhar, não como algo impositivo, mas 

como uma possibilidade de interação.  

 

Um dia em sua vida: Pense no dia de ontem, qual ou quais tecnologia(s) você usou logo 

depois de acordar? Que tecnologia(s) você usou ao longo do dia.  

 

Com relação ao dia de ontem e quais as tecnologias que eu usei logo depois de acordar  e quais as 

tecnologias que eu usei ao longo do dia... eu sempre uso meu celular, eu tenho um Smartphone 

para poder ficar sempre por dentro das notícias ou do que está sendo comentado pelas pessoas, 

utilizo também plataformas na minha profissão como o YouTube, a Netflix, para poder, as vezes, 

montar uma aula ou algum conteúdo, algum trecho de algum documentário que eu necessite, eu 

faço o uso dessa tecnologia durante os meus dias.  

  

Transições: Que práticas sociais você mudou em função da tecnologia? Ex. Catalogar  

endereços de pessoas, marcar encontros, usar mapas, etc.  O que você ainda não fez 

que pretende fazer?  

 

Eu mudei muito as minhas práticas sociais, antes eu falava muito ao telefone fixo, e hoje em dia 

quase que a gente não usa mais o telefone fixo em casa, por exemplo, né... então uma 

preocupação antiga que era a de ficar de olho no consumo de um telefone fixo, por exemplo, para 

conta não vir alta, hoje em dia eu já não tenho mais porque a minha interação com as pessoas 

acontece no celular ou numa ligação de voz, por áudio no WhatsApp ou por mensagem digitada 

mesmo. Eu uso a tecnologia hoje para catalogar os meus telefones dos meus contatos, uso ainda 

um pouco a agenda do celular, mas eu ainda faço muita utilização da agenda física. Agora, em 

questão de localização eu faço uso do celular para saber de um endereço... antes eu fazia outras 

pesquisas, por exemplo, eu ia no Google e pesquisava um local, antes ainda do Google eu ia no no 

catálogo de telefone né, e hoje eu já não tenho mais nenhuma prática dessa, eu já coloco no GPS o 

lugar que eu quero ir e ele me leva. Ainda uso o raciocínio em cima desse roteiro, dessa rota né... 

eu não vou seguindo apenas a rota [do GPS], as vezes quando eu percebo que eu mesma sei o 

caminho mais fácil, eu prefiro seguir a minha intuição ao invés de seguir a tecnologia. O que eu 

pretendo fazer que ainda não fiz... eu pretendo saber acessar algumas outras plataformas que eu 

percebo que alguns jovens hoje conseguem utilizar, por exemplo, a pouco tempo essa semana que 

eu comecei a usar o Spotify, eu não utilizava... então eu quero começar a ficar por dentro dessas 

outras novidades, para que eu possa fazer o uso da tecnologia também ao meu favor.  

  

Comparações: que diferenças no uso de tecnologia você percebe em relação às 

gerações mais velhas (pais, avós, conhecidos) e mais novas (filhos, crianças 



conhecidas, alunos). Você consegue identificar diferenças entre culturas, amigos 

estrangeiros e entre gêneros? 

 

Em relação à gerações mais velhas, eu percebo que ainda tem muitas pessoas que têm muitas 

dificuldades principalmente em interação... Muitas vezes os mais velhos têm um computador, ou às 

vezes eles têm o celular, mas eles usam muito superficialmente, então eles não sabem ainda fazer 

o uso mais profundo de todas os aplicativos ou de todas as facilidades que o aparelho dispõe, então 

as pessoas mais velhas, com relação à inclusão digital, ainda estão mais longe do que os mais 

novos já sabem fazer. Os mais novos são totalmente digitais já, e são crianças que acessam 

conteúdos no YouTube, canais de conhecimento, canais de desenhos e para comunicar com os 

colegas também né, e os adolescentes para poder conversar interagir... eu consigo identificar essas 

diferenças entre essas épocas, então é muito claro essa diferença entre a interação que os mais 

velhos fazem com tecnologia e a interação que os mais novos fazem com tecnologia. Com relação 

aos meus amigos, e entre homens e mulheres, mais ou menos na minha idade são interações muito 

parecidas com as minhas, eu ainda vejo algumas pessoas com alguma dificuldade, e eu acho que 

mais por conta de ainda não ter colocado a tecnologia no seu cotidiano, por exemplo, com os meus 

amigos professores, alguns ainda tem alguma dificuldade... Mas tem melhorado bastante, as 

pessoas têm ficado muito mais atentas a essa as necessidades.  

 

Avaliação: Quais são os seus sentimentos em relação à tecnologia? Quais foram as 

experiências mais positivas e mais negativas? O que você usa ou usaria como 

professor? Justifique. 

 

O meu sentimento com relação à tecnologia hoje é um misto de sentimentos, eu sinto que é uma 

relação bacana, mas até certo ponto. Eu acho que tem um pouco de dependência também, e de 

vício né... Eu hoje me incomodo muito porque tenho perdido muito tempo com as redes sociais, 

então as experiências mais positivas são essas possibilidades mesmo de estar junto, de poder 

interagir com uma facilidade enorme, de poder responder a uma publicação imediatamente, de 

poder ajudar alguém, de estar ali sempre presente... essa é uma das questões muito positivas que 

eu vejo, mas com relação às questões negativas eu percebo que, não com os outros, mas entre eu 

e o aparelho mesmo, uma dependência e um vício de estar o tempo todo olhando as notificações, 

estar presente para responder o tempo inteiro, ser rápido nas respostas... então isso aí eu acho que 

escraviza, e isso me incomoda muito e que pretendo modificar. Com professora, eu utilizo muito a 

tecnologia, eu utilizo nas minhas aulas... de 100% das minhas aulas eu acho que eu posso falar que 

50%, mais ou menos, tem algum artifício que eu utilizo da tecnologia, seja uma entrevista ou um 

documentário, um vídeo né… ou seja em imagens ou mesmo buscas de pesquisas rápidas em sala 

de aula. Gostaria muito de saber utilizar algumas plataformas, tipo Google formulários, que  preciso 



aprender para poder, talvez interagir melhor com os meus alunos, em alguns momentos. Eu utilizei 

o app provas ano passado, em uma das escolas que eu trabalhei, mas agora eles não estão 

utilizando mais, e a gente deixou de utilizar... mas, a tecnologia sempre tem rondado as minhas 

práticas, seja como produção de conteúdo para uma aula expositiva, ou mesmo para provocações 

assim né, com vídeos e imagens, como uma ilustração do que eu tenho explicado, e como mote 

para o debate. 

 


