
INSCRIÇÃO 023. 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, que eu me lembre, foi no computador do 

trabalho do meu pai. Quando eu era pequena, eu ia com ele às vezes para o trabalho dele 

- ele tinha uma sala e lá tinha um computador, aqueles de internet discada e tal - e eu 

ficava lá jogando jogos no computador. Não lembro exatamente quando, mas eu era 

bem pequena. 

O que significa para você usar a tecnologia digital? 

Eu acho uma facilidade, tanto nos estudos quanto em comunicação com as pessoas, para 

pesquisas, acho que ela facilitou muito e economiza tempo das pessoas. 

Que mudanças a tecnologia trouxe para sua vida? 

As mudanças que trouxe… ah, eu acho que é mais uma distração, né, mais uma forma 

de passar  o tempo, passar o tédio, igual eu falei, uma ferramenta muito  boa para 

estudo, pesquisa, conhecimento, tudo o que você quiser saber. Qualquer assunto você 

pesquisa no computador, se você quiser ver um filme, você vê no computador, se você 

quer ler um livro, você pode ler no computador. Então, muitas coisas a gente consegue 

fazer por causa da tecnologia.  

Quais são os seus sentimentos em relação à tecnologia? 

Eu gosto de tecnologia porque... não, na verdade, meus sentimentos em relação à 

tecnologia não são tão positivos assim, eu sou uma pessoa old fashion, então eu 

preferiria viver na época em que as pessoas escreviam cartas e iam à casa dos outros 

conversar do que ficar conversando via Internet, sabe?! Meus sentimentos são mais 

negativos por causa das relações porque eu acho que deixa tudo mais distante e mais 

frio. Eu prefiro relações mais perto, com mais contato corporal e tal.  

Mas em relação a conhecimento, à pesquisa e à facilidade que a tecnologia traz, eu sou 

muito a favor, então meu sentimento em relação é bem positivo. Eu adoro o fato de estar 

pensando em alguma coisa, tendo alguma dúvida, e só ter que entrar no computador ou 

no meu celular para conseguir solucionar minha dúvida. 

Quais foram as experiências mais positivas e mais negativas? 

As experiências mais positivas... eu acho que é a facilidade de a gente poder buscar 

informações, conhecer pessoas através da internet. Tem gente que consegue emprego 

através da Internet, então, acho que ela facilita muita coisa. Economiza tempo, a gente 

agora pode resolver muitos problemas com a Internet, fazer compras com ela, pagar 

conta pela Internet… Então, assim, economiza nosso tempo que já é bem curto. 

E as mais negativas é isso que eu falei, eu acho que a tecnologia torna tudo muito 

impessoal, então acaba que a gente fica muito tendo relação pessoal só pela tecnologia. 

Parece que a gente deixa de ter relacionamento com as pessoas para se relacionar com a 

tecnologia, só com ela. Você fica lá no seu quadradinho, no seu computador, no seu 

celular e aí você vai para a rua e repara: cada um com seu celular, cada um no seu 

quadrado, e eu acho isso tudo muito esquisito e me dá medo, então é uma coisa 

negativa. 

  



 

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. 

 


