
INSCRIÇÃO 005. Entrevista realizada por meio de áudio em rede social 

(whatsapp) e transcrita abaixo. 

Onde e como foi seu primeiro contato com tecnologia digital? 

Meu primeiro contato com tecnologia digital foi provavelmente com oito ou nove anos 

quando eu vi um computador pela primeira vez, quando a tecnologia chegou à minha 

cidade com um primo meu que a mãe dele comprou um computador e eu adorava ir para 

a casa dele para fazer nada no computador, normalmente a gente o deixava até 

desligado para brincar de loja e tal, mas o primeiro contato com a tecnologia foi aí. 

Depois a gente ficava vendo vídeo, clipe de música... mas quase nunca usando a 

Internet, até porque na época a Internet era discada, era cara e tal, mas a partir disso foi 

crescendo o contato, como era de se esperar. 

O que significa para você usar a tecnologia digital? 

Para mim, usar a tecnologia digital é estar conectado com o mundo. Hoje em dia, boa 

parte do nosso dia a gente acaba passando em contato com a tecnologia de alguma 

forma, seja como forma de entretenimento, de conhecimento, de militância... em todos 

os sentidos, então, para mim, usar a tecnologia é estar em contato com o mundo e 

também receber muita informação de preferência verdadeira sobre tudo o que eu puder 

e conseguir. É uma forma muito importante não só de estar conectado, como também de 

aprender coisas novas e se aprofundar em assuntos já conhecidos. Além disso, hoje é 

minha forma de trabalho, eu uso para trabalhar, para ler, então é muito importante. 

Que mudanças a tecnologia trouxe para sua vida? 

A tecnologia mudou minha vida completamente apesar de eu não ter muita lembrança 

de como era antes da Era Tecnológica. Eu me lembro de brincadeiras e tal quando eu 

era muito criança, mas depois que começou a minha adolescência, a tecnologia já estava 

inserida no contexto social, então, foi uma mudança bem complexa, bem drástica e bem 

importante para a minha formação social, profissional, intelectual, de todas as formas. 

Então, as mudanças foram as maiores possíveis porque a partir da tecnologia eu 

consegui conhecer mais pessoas, ter mais informações sobre várias coisas, eu consegui 

me inteirar sobre o mundo... enfim, as mudanças foram bem grandes. 

Quais são os seus sentimentos em relação à tecnologia? 

Meu sentimento em relação à tecnologia é... bom, hoje em dia está meio difícil, mas 

acho que é de agradecimento mesmo por todo o desenvolvimento que trouxe até hoje, 

por tudo o que tem de positivo, mas também  é de muito receio sobre como ela está 

sendo usada. Então, é aquele agradecimento com o pé atrás... Eu acho que a 

responsabilidade está faltando, mas a tecnologia em si não tem culpa disso, o problema 

são as pessoas que a usam. Então, esse é o meu receio em relação à tecnologia! Mas, no 

geral, o meu sentimento é muito positivo no sentido de estar feliz por tudo de bom que 

ela tem a proporcionar. 

Quais foram as experiências mais positivas e mais negativas? 

As experiências mais positivas foram em relação ao conhecimento, minha área de 

trabalho, eu sou revisora  de texto, então acaba que eu utilizo a tecnologia o tempo 

inteiro para pesquisar coisas para revisão, para ter certeza de que está tudo certinho, 

então isso já me proporcionou momentos muito bons de conseguir entender que uma 

coisa que estava escrita estava errada e conseguir ajudar o autor a consertar isso. 

Também em questão de conhecer mais pessoas, de poder manter contato com pessoas 

que estão longe de mim – isso para mim também é muito importante. E as questões 



negativas são as referentes às mentiras e à falta de responsabilidade mesmo em relação 

ao uso da tecnologia.  
 


