
INSCRIÇÃO 027. Entrevista realizada por meio de áudio em rede social 

(whatsapp) e transcrita abaixo. 

Onde e como foi seu primeiro contato com tecnologia digital? 

Meu contato começou com vídeo game, jogos eletrônicos depois eu ia para lan house, 

ainda assim para jogar, MSN, Orkut... me comunicava com outras pessoas por meio 

disso. E depois veio o celular na casa da minha avó. 

O que significa para você usar a tecnologia digital? 

Para mim, significa poder me comunicar com comodidade com qualquer pessoa. É um 

sentimento bom porque mudou muito a nossa forma de nos relacionarmos... Hoje em 

dia temos mais contato com as pessoas e conseguimos ficar conectados sempre.  

Que mudanças a tecnologia trouxe para sua vida? 

Acho que a tecnologia mudou muito a minha vida em relação a como me comunico e 

me relaciono com as pessoas. Acho que deixou tudo mais fácil, rápido e até dinâmico. 

Ao mesmo tempo, acho que faz com que as pessoas não tenham tanta inibição em 

falarem de coisas que podem agredir as outras, o que propaga mais violência. 

Quais são os seus sentimentos em relação à tecnologia? 

Meu sentimento em relação à tecnologia é bem confuso porque, como tudo, tem os 

pontos negativos e positivos. Mas creio eu que mudou bem a minha vida... eu 

administro tudo direitinho com o meu tempo.  

Quais foram as experiências mais positivas e mais negativas? 

As minhas experiências positivas são pela comodidade, diversão, ajuda bastante na 

comunicação principalmente. Negativas são sobre a dependência que a gente cria em 

ficarmos conectados 24 horas por dia... Então meu ponto positivo é a comunicação e a 

comodidade, e o negativo é a dependência. É tudo muito fácil com a Internet e com as 

modernidades... Outro aspecto é que a Internet facilita a denúncia de violências ao 

mesmo tempo em que é um novo espaço para que elas sejam praticadas. 
 


