
INSCRIÇÃO 010. Entrevista realizada por meio de mensagem em rede social 

(whatsapp). 

Onde e como foi seu primeiro contato com tecnologia digital? 

Para responder essa pergunta levarei em consideração meu primeiro contato com a 

internet.  

Eu estava no ensino fundamental e uma colega tinha ganhado um computador. A 

internet era discada, cara, e a linha de telefone ficava ocupada ao usar.  

Minha amiga convidou a mim e mais duas amigas para ir a casa dela "navegar". 

Tínhamos um tempo limitado de 30 minutos, que era o que a mão dela deixava durante 

à tarde. Pesquisamos uma música internacional que havíamos lido a letra num revista 

adolescente, mas que nunca tínhamos ouvido. Foi incrível! 

O que significa para você usar a tecnologia digital? 

Hoje é algo naturalizado, às vezes não parece ter havido um tempo sem tecnologia 

digital. 

O que é bizarro, uma vez que tive meu primeiro computador aos 22 anos de idade. E era 

algo que queria muito. Em minha cidade, a internet, por exemplo, é ainda hoje não 

acessível a todos.  

Apesar de perceber vários aspectos negativos, há mais positivos. 

Acredito que, sendo usada de maneira positiva, ela nos impulsiona. 

Que mudanças a tecnologia trouxe para sua vida? 

Sinto-me mais inserida no mundo!  Quando estava em minha cidade natal, sem 

tecnologia além de rádio e TV aberta, sentia não saber o que estava acontecendo além 

do que se passava em minha cidade. Um ponto negativo na mudança é que hoje leio 

muito menos que antes. 

Quais são os seus sentimentos em relação à tecnologia? 

Para mim, significa um grande avanço; otimismo de tempo; quebra de fonteiras; 

acessibilidade; aproximação de lugares; facilidade de pesquisa, descentralização 

da  informação. 

Quais foram as experiências mais positivas e mais negativas? 

As mais positivas é ponte que ela estabelece com o acesso à informação do mundo todo. 

A possibilidade de contato com os queridos distantes. A otimização do tempo. 

As mais negativas penso ser aquelas que ao nos inserir, nos isola. A perda de controle 

no uso da tecnologia é algo triste. 

 


