
INSCRIÇÃO 021. Entrevista realizada por meio de áudio em rede 

social (whatsapp) em julho de 2018 e transcrita abaixo. 

Onde e como foi seu primeiro contato com tecnologia digital? 

Meu primeiro contato com tecnologia digital foi o computador, que eu ganhei no 

prézinho,né, na terceira série, no bingo de festa junina. Era aquele bem antigo, Windows 

95, caixotão bem engraçado né, para a atualidade. Esse foi o meu primeiro contato! Na 

época era muito bom porque era um dos primeiros computadores que estavam 

surgindo… Não lembro, mas isso deve ter sido no ano 2000, talvez um pouco antes. 

O que significa para você usar a tecnologia digital? 

Para mim, assim, hoje em dia a tecnologia é tudo. Todo mundo usa e não vive sem, e é 

engraçado que até as gerações antigas que não tinham contato com essa tecnologia 

aprenderam e vêm usando às vezes até mais que os jovens, que têm contato assim desde 

a infância. 

Que mudanças a tecnologia trouxe para sua vida? Quais são os seus sentimentos 

em relação à tecnologia? Quais foram as experiências mais positivas e mais 

negativas? 

A tecnologia trouxe muitas mudanças para minha vida porque, através do celular e do 

computador, a gente tem acesso rápido ao mundo inteiro, acesso a coisas em segundos, 

em instantes, e a todo tipo de informação que a gente precisa. E esse é meu sentimento, 

assim, em relação à tecnologia: ela vem ajudando muito, facilitando muito a vida de 

muitas pessoas, de todo mundo. Mas também existem pontos negativos, na minha 

opinião, porque as pessoas hoje em dia estão cada vez mais afastadas de contato físico... 

estão cada vez mais presas à tecnologia. Então, o meu medo é esse, de cada dia isso se 

tornar mais forte, e as pessoas ficarem cada vez mais virtuais. Sem falar também das 

coisas que acontecem virtualmente, como os crimes, que é um fator muito ruim. 

 


