
ROBERTA. Entrevista realizada pessoalmente, gravada em áudio, e 

transcrita abaixo. 

Onde e como foi seu primeiro contato com tecnologia digital? 

Foi quando o papai comprou um computador para mim. Eu jogava joguinho que já 

vinha no computador porque na época não tinha internet na minha casa. 

O que significa para você usar a tecnologia digital? 

A tecnologia digital é a coisa mais importante que temos hoje. A gente a usa para tudo, 

para trabalhar, divertir, conversar com as pessoas. 

Que mudanças a tecnologia trouxe para sua vida? 

Essa pergunta é complicada porque, como eu tenho 19 anos, desde muito novinha me 

lembro cercada por tecnologia digital e em muitas das minhas memórias ela já está 

presente. Mas acho que as mudanças que a tecnologia, limitando ao smartphone, por 

exemplo, trouxe foi a praticidade de conseguir me comunicar facilmente e sem custos 

com praticamente qualquer pessoa. 

Quais são os seus sentimentos em relação à tecnologia? 

Meus sentimentos em relação à tecnologia são bons porque eu converso com quem está 

longe de mim, eu agilizo as coisas, gasto menos tempo para ir a tal lugar fazer tal coisa 

porque dá para fazer pela internet. São bons em relação à praticidade que a tecnologia 

gera.  

Eu acho que ela facilita algumas coisas. Por exemplo, a minha melhor amiga morava 

longe e eu conseguia conversar com ela o que a gente demorava um tempão para 

conseguir porque antes nós conversávamos por carta, e aí ficou mais fácil. Mas, em 

relação às pessoas que estão perto de nós, a tecnologia digital atrapalha porque a gente 

passa mais tempo conversando com quem está longe que com quem está perto. 

Quais foram as experiências mais positivas e mais negativas? 

Positiva é a praticidade. Negativa é que afasta a gente das pessoas que estão fisicamente 

próximas a nós. Eu acho que a Internet acaba bombardeando muita informação para a 

gente e a gente não consegue digerir aquilo tudo e começa a fazer bagunça na nossa 

cabeça ou, então, começa a desenvolver problemas psicológicos, dependendo do 

assunto. Por exemplo, política, ficou muito mais agressivo e tudo porque agora as 

pessoas conseguem ver mais expostamente a opinião do outro. E quando não concorda, 

já chega ali mesmo sendo, às vezes, até ofensivo. Antes, como não tinha isso, o voto era 

mais secreto. Hoje nós sabemos claramente quem vota em quem. 

 


