
INSCRIÇÃO 024. Entrevista realizada por meio de áudio em rede social 

(whatsapp) e transcrita abaixo. 

 

 

Onde e como foi seu primeiro contato com tecnologia digital? 

Meu primeiro contato com a tecnologia digital... Eu acho que foi em laboratório de 

informática do colégio. A gente tinha aula de informática, às vezes a gente tinha 

joguinho, eu lembro que a gente jogava Mario, mas nem sempre... Às vezes a gente 

fazia uma pesquisa, eu acho que foi no colégio o meu primeiro contato com tecnologia 

digital. 

O que significa para você usar a tecnologia digital? 

Acho que a tecnologia digital significa um novo estilo de vida, uma nova forma de se 

relacionar com o mundo e com as pessoas. Acho que ela substituiu... não substituiu, mas 

ela entrou muito forte na questão das redes sociais e realmente ser uma ferramenta cada 

vez mais presente na área profissional, então você faz o networking e isso pode te abrir 

muitas portas. Além disso, também, acho que ela significa acesso à informação.  Então, 

hoje em dia, livros, artigos, tudo a gente faz por meio da tecnologia digital, a leitura, o 

acesso a isso, a gente não precisa mais ir à biblioteca para ficar procurando tese, 

dissertação, etc. 

Isso é um facilitador muito grande! 

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

em relação à tecnologia? 

Sobre as mudanças que a tecnologia trouxe para a minha vida... acho que é isso que eu 

falei na resposta anterior, sobre o relacionamento – isso até me incomoda um pouco e 

assim eu já respondo sobre os sentimentos. Independente do avanço tecnológico que 

houve, acho que a gente não pode perder a questão do contato com as pessoas, com o 

papel, por exemplo, a gente tem acesso a textos, a livros online, mas eu ainda gosto de 

imprimir, de marcar, de ter aquilo ali físico, então eu acho que a tecnologia digital 

deixou tudo abstrato demais e às vezes eu não consigo lidar muito bem com isso, tanto 

na questão do uso como ferramenta de trabalho e de estudo quanto na questão de 

relação interpessoal mesmo. 

Quais foram as experiências mais positivas e mais negativas? 

Eu acho que experiência positiva com relação ao uso da tecnologia digital foi quando eu 

fiz meu intercâmbio que a maioria das  coisas eu resolvi pela Internet mesmo, tanto o 

contato com a moradia, com outras pessoas que iriam viajar, com a Universidade, os 

documentos... acho que essa foi a experiência mais positiva que eu tive com tecnologia 

digital e pensando em coisas grandes, se isso não valer, acho que a questão do acesso 

mesmo à informação. Eu me lembro de que aqui em casa não tinha impressora, não 

tinha computador, eu acho ainda, e o colégio mandava muita pesquisa, e eu tinha que 

ligar para a minha mãe no trabalho todos os dias que eles mandavam pesquisar alguma 

coisa, e ela que pesquisava para mim e para a minha irmã também na época, e aí ela 

imprimia no trabalho dela e trazia aqui para casa. Então a gente tinha que ler tudo o que 

ela imprimia para a gente poder fazer nosso trabalho. Então, por exemplo, ela imprimia 

100 folhas, então ter o acesso eu mesma com o computador foi uma revolução 

significativa na minha vida... isso pelo que eu me lembro. 
 


