
INSCRIÇÃO 004. Entrevista realizada por meio de áudio e mensagem em rede 

social (whatsapp) e transcrita abaixo. 

 

Onde e como foi seu primeiro contato com tecnologia digital? 

Eu não me lembro muito bem, mas eu acredito que o meu primeiro contato foi quando 

eu era criança com TV e depois de algum tempo com celulares, que ainda não eram in 

touch, mas já modificavam nossas vidas. Eu não me lembro exatamente de quando foi... 

O que significa para você usar a tecnologia digital? 

Eu já parei para pensar sobre o que significa muita coisa na minha vida, mas nunca 

sobre tecnologia. Acho que representa só necessidade mesmo porque é muito difícil só 

viver hoje em dia sem em nenhum momento usar a tecnologia digital. 

Que mudanças a tecnologia trouxe para sua vida? 

A comunicação foi a maior mudança que a tecnologia me trouxe. Mas não sei dizer se 

foi mais benéfica ou maléfica. Foi benéfica no sentido de que é muito mais rápido e 

fácil conseguir falar com alguém hoje em dia, mesmo que esteja em outro país! 

Acontece de forma instantânea!  Isso também ajuda as pessoas a se manterem 

conectadas. Porém essa conexão é muito rasa. É confortável  para me contentar com 

conversas via internet, respondo quando quero, tenho tempo para pensar nessa resposta 

e tenho até a escolha de ignorar alguém! Sinto que perdi habilidade para socializar. 

Quais são os seus sentimentos em relação à tecnologia? 

Meu maior sentimento é de gratidão porque a tecnologia  só tem ajudado a população 

que sabe usá-la na medida certa. 

Quais foram as experiências mais positivas e mais negativas? 

Negativas: bombardeio de informações que muitas vezes são fake news. Está cada vez 

mais complicado não encontrar esse tipo de notícias por aí. 

Positivas: registrar e guardar momentos especiais através de vídeos e fotos. 

 


