
INSCRIÇÃO 018. 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? 

Acredito que foi na casa de uma tia que tinha computador há uns 12 ou 13 anos. Na 

minha casa não tinha computador naquela época. 

O que significa para você usar a tecnologia digital? 

Usar a tecnologia digital significa comodidade, facilidade, avanço, como poder estudar 

sem estar em uma sala de aula, poder conversar com alguém sem estar perto da pessoa, 

fazer coisas que anteriormente, antes da tecnologia digital, não eram possíveis.  

Que mudanças a tecnologia trouxe para sua vida? 

A tecnologia trouxe mudanças negativas e positivas para a minha vida. Hoje eu me vejo 

uma pessoa dependente de celular e de computador que tenha Internet. Me vejo, 

também, um pouco distante das pessoas por conta dessa conectividade de todo mundo, 

todo mundo conectado o dia todo... Mas trouxe também mudanças positivas: hoje eu 

faço trabalhos de faculdade mais rapidamente, eu ouço uma música na hora que eu 

quero, eu converso com alguém do outro lado do mundo. 

Quais são os seus sentimentos em relação à tecnologia? 

Acredito que a tecnologia possibilita muitas coisas que antes não eram possíveis, como 

já disse antes. Mas, quando eu ouço a palavra tecnologia, me vem um sentimento ruim, 

principalmente por causa da dependência das pessoas, da necessidade que elas têm de 

estarem sempre conectadas, sempre mostrando o que estão fazendo, etc. E, 

principalmente nessa época de eleição, esse compartilhamento constante de notícias 

verídicas ou não que influencia no comportamento das pessoas e no cotidiano de todo 

mundo. 

Quais foram as experiências mais positivas e mais negativas? 

As experiências mais positivas foram quando eu pude ir para as Olimpíadas no Rio de 

Janeiro comprando o ingresso e a passagem de avião na Internet e poder ter entrado na 

Universidade por meio do SISU que é um processo seletivo virtual. E as experiências 

mais negativas foram ter me tornado uma pessoa dependente da tecnologia e ter me 

distanciado dos meus pais por conta dessa dependência, tanto minha quanto deles. 

 


