
INSCRIÇÃO 022.  Entrevista realizada pessoalmente, gravada em áudio, e 

transcrita abaixo. 

Onde e como foi seu primeiro contato com tecnologia digital? 

Meu primeiro contato com tecnologia digital foi na minha casa, com o meu primeiro 

computador, daqueles que eram do tamanho de uma caixa gigantesca branca. Não, 

mentira, não foi. Meu primeiro contato foi na casa dos meus avós, em um daqueles 

computadores antigos de caixa branca. Nele, eu ficava jogando esses joguinhos, tipo 

Pacman, tinha outro também de que não me lembro do nome, enfim... Eu também 

brincava no Paint. 

 

O que significa para você usar a tecnologia digital? 

Usar a tecnologia digital significa ter acesso aos mais variados tipos de informação de 

forma rápida e acessível. Por exemplo, eu posso ter acesso a uma notícia que tenha 

acontecido do outro lado do mundo quase que instantaneamente do lado de cá, assim 

como ter acesso, pelas redes sociais, a pessoas que estão longe e que eu amo. Enfim, 

significa ter acesso a qualquer tipo de informação, entretenimento e interação, ainda que 

distante da fonte.  

 

Que mudanças a tecnologia trouxe para sua vida? 

A tecnologia trouxe mudanças mais ou menos no que se refere ao que eu respondi 

anteriormente, trazendo para perto de mim tudo o que está longe. Então, a distância 

atualmente é uma coisa muito relativa porque, por mais que você esteja distante, a 

tecnologia pode aproximar. A tecnologia, portanto, trouxe mudanças no sentido de 

aproximar tudo o que está longe, mas também de distanciar muita coisa que está perto, 

deixando um pouco mais distante a relação interpessoal, as experiências físicas, 

pessoais, e de relacionamentos físicos que a gente tem. Mas eu acho que o lado positivo 

da tecnologia supera o lado negativo, por exemplo, além do acesso, por meio da 

tecnologia, ao entretenimento de forma mais fácil, a gente também tem acesso ao estudo 

de uma forma muito mais simplificada e rápida. O que antes a gente demorava anos 

para encontrar em alguma enciclopédia ou ler livros gigantes para encontrar o que a 

gente precisava, a gente agora consegue encontrar de forma muito mais rápida, prática, 

num clique no Google. Acho que a tecnologia trouxe mais praticidade e facilidade para 

o dia-a-dia. Acho que isso se destaca em relação às mudanças que a tecnologia trouxe 

para a minha vida.  

 

Quais são os seus sentimentos em relação à tecnologia? 

Os sentimentos em relação à tecnologia de gratidão. Falar sentimento é esquisito, mas o 

que me vem em mente quando você fala disso é praticidade. Muito complexo isso de 

sentimento, mas são sentimentos bons! 

 

Quais foram as experiências mais positivas e mais negativas? 

As experiências mais positivas são todas essas que fazem com que o nosso dia-a-dia 

seja mais rápido e prático, e as formas de acesso a conhecimento, entretenimento e 

noticiários que se tornam mais rápidas, então essas são todas as experiências positivas 



que eu tenho com a tecnologia, além da proximidade de pessoas que estão longe, 

pessoas, coisas, lugares, paisagens. 

E o lado negativo foram os perfis falsos que fizeram com as minhas fotos. Eles me 

fizeram me sentir ameaçado e isso tudo foi uma forma da tecnologia extrapolar certo 

limite porque as pessoas criaram um perfil com a minha imagem, fingindo que eram eu 

e se relacionando com outras pessoas se passando por mim.  

Esse foi o momento em que a tecnologia foi negativa porque facilitou que outras 

pessoas se passassem por mim, já que todas as minhas informações pessoais e imagens 

estavam disponíveis nas redes sociais.  
 


