
INSCRIÇÃO 008. 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 quando eu era bem nova, acho que eu 

tinha aproximadamente uns seis anos... Não sei exatamente. Foi quando começou a 

onda de computadores e meu pai comprou um aqui para casa. Desde novinha eu 

comecei a mexer em computador, tecnologia, desde coisas mais simples, como fazer um 

Power Point, brincar no Paint e tal até jogar joguinhos no computador e tudo mais. 

Então, eu creio que o fato de eu ter tido contato com a tecnologia desde criança facilita 

bastante a minha intuição com, por exemplo, aplicativos em celulares, desenvolvimento 

de alguns trabalhos no computador e tal porque já estou nesse meio desde criança.   

O que significa para você usar a tecnologia digital? 

Usar tecnologia digital para mim... eu creio que é a todo momento! Porque a gente 

sempre está conectado no celular, a gente sempre mexe nos computadores também 

desde realizar uma pesquisa na Internet até mandar um sms para uma pessoa seja uma 

pessoa que mora na sua cidade ou outro país. A tecnologia digital possibilitou tudo isso, 

então usar para mim seria aproveitar desses recursos tecnológicos que nós temos hoje, 

por exemplo computadores, televisão, celulares, smartphones e tudo o mais.  

Que mudanças a tecnologia trouxe para sua vida? 

Eu considero que a tecnologia facilitou muitas coisas. Para realizar uma pesquisa, 

antigamente, antes do computador, eu lembro que nós tínhamos que usar dicionários 

para fazer algumas pesquisas ou até mesmo livros físicos. Com esse aumento desses 

recursos tecnológicos, é possível você achar tudo na Internet. Não tem algo que você 

não ache. Eu, pelo menos, todas as vezes em que eu procurei algo na Internet, eu nunca 

fiquei sem resposta. Então, tem um acervo, uma base de dados gigante na Internet. 

Então, teve uma mudança de praticidade na minha vida, facilidade de encontrar 

informações, realizar pesquisas, em aprofundar em certos conhecimentos, certas 

pesquisas, etc. 

Quais são os seus sentimentos em relação à tecnologia? 

Eu me considero uma pessoa dependente da tecnologia. Acho que nos dias atuais a 

maioria das pessoas é dependente dessa tecnologia. Eu, por exemplo, como sou 

professora utilizo tecnologia para pesquisar novas formas de ensinar um conteúdo que 

os alunos consideram mais difícil, procurar textos diferentes, músicas que eu consigo 

utilizar dentro de sala de aula e até mesmo para procurar uma série, um filme a que eu 

quero assistir em um momento de lazer. Então, eu gosto muito da tecnologia mesmo, 

me considero uma pessoa dependente, afinal, desde criança sou envolvida com a 

tecnologia e isso só foi aumentando com o passar do tempo. Considero uma coisa muito 

importante no nosso mundo atual.  

Quais foram as experiências mais positivas e mais negativas? 

As experiências mais positivas eu considero na realização de trabalhos e no 

desenvolvimento dos meus planos de aula. Eu sempre procuro encontrar um meio de 

explicar um conteúdo que os alunos acham mais difícil de uma maneira simplificada ou, 

então, um resumo bem feito, uma música já criada que dê para associar ao conteúdo. 

Isso tem facilitado muito a aprendizagem dos alunos na sala de aula – é o que eu tenho 

percebido. Então, para isso, eu utilizo o computador, o Power Point, músicas, textos que 

são encontrados pelo computador ou até mesmo explicações na minha sala que me 



baseio em vídeos a que eu assisti, por exemplo. As experiências mais negativas eu 

considero também em sala de aula. Como nós temos certo vício em tecnologia na nossa 

sociedade atual (inclusive as nossas avós, pessoas que não tiveram esse acesso desde 

mais novas, até elas têm se adaptado a utilizar o whatsapp e tudo mais). Então, a 

sociedade de certa forma tem obrigado esse uso de tecnologias digitais. O que eu 

considero negativo na escola é porque, durante as aulas, os alunos têm se distraído pelo 

uso do celular... Então, esse uso, esse vício – eu considero assim – tem realmente 

prejudicado o desenvolvimento das aulas e a concentração dos alunos durante a 

explicação de um conteúdo.  
 


