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INTRODUÇÃO

O OBJETIVO DO NOSSO TRABALHO É
CONHECER E VEREFICAR A OPINIÃO DAAS
PESSOAS EM RELAÇÃO AS NOVAS
TECNOLOGIAS E SE ESTÃO SABENDO USALAS OU NÃO . QUAIS OS DESAFIOS
ENFRETADOS POR ELAS AO MEXER NESTAS
NOVAS TECNOLOGIAS.

DEPOIMENTOS

ENTREVISTADOR: ALLAN MATEUS DE SOUZA
INSTITUIÇÃO DO ENTREVISTADOR: ETEC PROFESSOR
APRÍGIO GONZAGA
ENTREVISTADO: CAIO CESAR GOMES ALMEIDA
INSTITUIÇÃO DO ENTREVISTADO: IFSP
ITAQUAQUECETUBA

Perguntas feitas para o
entrevistado:

Respostas do entrevistado em
relação as perguntas feitas pelo
entrevistador:

1. Quais os motivos

• Resposta da primeira pergunta:

que te impedem de ter

"Hoje não tenho muitas

acessibilidade as

dificuldades para obter acesso,
por condições consigo ter uma

tecnologias de hoje?

boa acessibilidade, mesmo não

2. Qual a sua opinião

sendo as melhores das melhores."

sobre "as novas

• Resposta da segunda pergunta:"
Minha opinião é de que possa

tecnologias e inclusão

atingir o mínimo de pessoas, por

digital nos tempos de

conta que são muitas pessoas tem

pandemia?"
3. Qual sua opinião
sobre as novas
tecnologias na
educação e como está
sendo o seu processo

dificuldade em conseguir as
novas tecnologias, ainda mais em
tempos de pandemia."
• Resposta da terceira pergunta:
"Está sendo até um pouco difícil,
pelo fato da dificuldade de acesso
de muitos, como já dito antes
sobre condições. E também por
ser algo novo e inesperado que

de aprendizagem com

possivelmente iria vir a

estas?

acontecer. "

4. Você acha que o

• Resposta da quarta pergunta:
'Creio que sim, por conta de

avanço da tecnologia, e

quase tudo se voltar a tecnologia,

o ensino irá te

e o ensino cada vez que

beneficiar no mercado

melhorar, só vira o progresso.
Mais por fim, os dois me

de trabalho? Isso, na

beneficiará constantemente, e

sua opinião, é benéfico

não haverá um ponto final, pois

até que ponto?

tudo está sempre evoluindo."

ENTREVISTADOR: ALLAN MATEUS DE SOUZA
INSTITUIÇÃO DO ENTREVISTADOR: ETEC PROFESSOR
APRÍGIO GONZAGA
ENTREVISTADA: JAQUELINE SANTOS RICCI VOLPE
INSTITUIÇÃO DA ENTREVISTADA: ETEC PARQUE BELÉM

Perguntas feitas para a
entrevistada:
1. Quais os motivos que
te impedem de ter
acessibilidade as
tecnologias de hoje?
2. Qual a sua opinião
sobre "as novas
tecnologias e inclusão
digital nos tempos de
pandemia?"
3. Qual sua opinião
sobre as novas
tecnologias na educação
e como está sendo o
seu processo de
aprendizagem com
estas?
4. Você acha que o
avanço da tecnologia, e
o ensino irá te beneficiar
no mercado de
trabalho? Isso, na sua
opinião, é benéfico até
que ponto?

Respostas da entrevistada em relação as perguntas
feitas pelo entrevistador:
• Resposta da primeira pergunta: Uma questão
econômica, recentemente por conta da pandemia os
preços aumentaram em ralação a tecnologia já que
muita gente começou a depender de ter acesso a
aparelhos.
• Resposta da segunda pergunta: Nem todas as
tecnologia tem um valor acessível o que acaba
dificultando a inclusão daqueles que não tem
condições de consumir esse tipo de produto mas um
outro lado é que por não termos mais a liberdade de
viver socialmente, a tecnologia permite a quem pode de
continuar a vida de um jeito mais normal.
• Resposta da terceira pergunta: As tecnologias é uma
alternativa para viver um "novo normal" devido a
pandemia, a tecnologia acabou sendo necessária pra
dar continuidade na vida, meu processo de
aprendizagem não foi tão fácil porque o aplicativo que
utilizamos para a aula(teams) não é de tão fácil
entendimento no começo e as vezes acaba travando por
ser um aplicativo muito pesado para memória do
celular mas com o tempo foi possível uma adaptação.

• Resposta da quarta pergunta: Sim, é um benefício até o
momento que eu consigo ter acesso a alguma
informação dessa tecnologia para poder aprende-la
mesmo que eu nunca tiver usado tal tecnologia o fato
de poder saber usá-la, já é um diferencial.

ENTREVISTADOR: ALLAN MATEUS DE
SOUZA
INSTITUIÇÃO DO ENTREVISTADOR: ETEC
PROFESSOR APRÍGIO GONZAGA
ENTREVISTADA: NICOLE NASCIMENTO
INSTITUIÇÃO DA ENTREVISTADA: EE
CHARLES DE GAULLE
Perguntas feitas
para a
entrevistada:
1. Quais os motivos
que te impedem
de ter
acessibilidade as
tecnologias de
hoje?
2. Qual a sua
opinião sobre "as
novas tecnologias
e inclusão digital
nos tempos de
pandemia?"
3. Qual sua opinião
sobre as novas
tecnologias na
educação e como
está sendo o seu
processo de
aprendizagem
com estas?
4. Você acha que o
avanço da
tecnologia, e o
ensino irá te
beneficiar no
mercado de
trabalho? Isso, na
sua opinião, é
benéfico até que
ponto?

A Respostas da entrevistada em relação as perguntas
feitas pelo entrevistador:
• Resposta da primeira pergunta: Nenhum, pelo contrário
tenho um grande acesso a tecnologia hoje em dia, nunca
foi uma dificuldade.
• Resposta da segunda pergunta: Realmente é uma
forma bem prática de estudo onde é usada uma
plataforma fácil para os alunos, porém não é benéfico
para quem não tem tal acesso e alunos com dificuldade,
além de facilitar que o aluno procure as respostas e não
as estude realmente.
• Resposta da terceira pergunta: Não gostei muito dessa
forma de aprendizado por mais que seja a única. Além de
desmotivar totalmente meus estudos me fez desistir de
tentar fazer por muitas vezes não entender o conteúdo e
ter dificuldade na comunicação com os professores.
• Resposta da quarta pergunta: Sim claro, toda essa
evolução só não seria um problema se o total de alunos
tivesse acesso, assim alimenta mais e mais a
desigualdade social. Esse assunto é bem complicado
onde a tecnológica é uma igualdade sendo oferecida
para todos porém nesse e muitos outros casos teriam
que trabalhar mais a equidade adaptando a tecnologia
de acordo com as oportunidades de cada um.

AMANDA
CARVALHO

pessoa entrevistada:

• Quais os motivos que te impedem de ter
acessibilidade às tecnologias de hoje?
"Nenhum, porque as tecnologias de hoje estão deixando a
vida mais fácil."
• Qual a sua opinião sobre “as novas tecnologias e a
inclusão digital em tempos de pandemia”?
"Estão sendo mais fáceis de acessar e se tivermos uma
dúvida é só pesquisar no Google. Percebemos que a
tecnologia mudou muito quando surgiu a pandemia e
ainda continua melhorando."
• Qual a sua opinião sobre as novas tecnologias na
educação e como está sendo o seu processo de
aprendizagem com estas?
"Está sendo fácil, mas na aprendizagem é um pouco
difícil, porque quando temos dificuldades em alguma
matéria, as aulas online não conseguem tirar essa dúvida
e aí ficamos o dia inteiro pesquisando e não encontra
nada sobre o assunto."
• Você acha que o avanço da tecnologia, e o ensino
remoto irá te beneficiar no mercado de trabalho? Isso,
na sua opinião, é benefício até que ponto?
"Sim. Até o ponto de aprendermos mais e conseguirmos
passar em uma entrevista de emprego."

2ª pessoa
entrevistada:
• Quais os motivos que te impedem de ter acessibilidade às tecnologias de hoje?
Eu tenho acesso às tecnologias de hoje... No caso as básicas como: celular, computador,
televisão, tablet...enfim, não estou privada de tecnologia.
• Qual a sua opinião sobre “as novas tecnologias e a inclusão digital em tempos de
pandemia”?
Como assim novas tecnologias? A inclusão digital na pandemia é muito importante, pois as
escolas e trabalhos normalmente feitos presencialmente estão sendo feitos de forma
digital, para não terem grandes prejuízos, as pessoas precisam desse acesso.
• Qual a sua opinião sobre as novas tecnologias na educação e como está sendo o seu
processo de aprendizagem com estas?
Se estiver se referindo ao computador e ao celular, acredito que são de muita ajuda,
principalmente na quarentena onde muitas das vezes não temos o auxílio direto do
professor e precisamos de alguém para nos explicar as matérias. Ao mesmo tempo elas
podem prejudicar pelo fato de nos disponibilizar acesso a diversos conteúdos, o que
facilita a dispersão e a procrastinação.
• Você acha que o avanço da tecnologia, e o ensino remoto irá te beneficiar no mercado
de trabalho? Isso, na sua opinião, é benefício até que ponto?
Creio que o ensino remoto por si só não é suficiente para aprendermos o que é
necessário, funcionaria se fosse um complemento ou se a pessoa estivesse fazendo por
opção (se ela fizer o ensino remoto por opção provavelmente ela consegue se organizar e
manter o foco para aprender, porém nem todas as pessoas são assim), portanto, creio que
o ensino remoto só é benéfico para aqueles que escolheram e se fosse uma ferramenta a
mais na educação, não a única.

3ª pessoa
entrevistada:

Quais os motivos que te impedem de ter acessibilidade às tecnologias
de hoje?
Eu tenho acesso às tecnologias de hoje... No caso as básicas como:
celular, computador, televisão, tablet...enfim, não estou privada de
tecnologia.
• Qual a sua opinião sobre “as novas tecnologias e a inclusão digital em
tempos de pandemia”?
Como assim novas tecnologias? A inclusão digital na pandemia é muito
importante, pois as escolas e trabalhos normalmente feitos
presencialmente estão sendo feitos de forma digital, para não terem
grandes prejuízos, as pessoas precisam desse acesso.
• Qual a sua opinião sobre as novas tecnologias na educação e como
está sendo o seu processo de aprendizagem com estas?
Se estiver se referindo ao computador e ao celular, acredito que são de
muita ajuda, principalmente na quarentena onde muitas das vezes não
temos o auxílio direto do professor e precisamos de alguém para nos
explicar as matérias. Ao mesmo tempo elas podem prejudicar pelo fato
de nos disponibilizar acesso a diversos conteúdos, o que facilita a
dispersão e a procrastinação.
• Você acha que o avanço da tecnologia, e o ensino remoto irá te
beneficiar no mercado de trabalho? Isso, na sua opinião, é benefício até
que ponto?
Creio que o ensino remoto por si só não é suficiente para aprendermos
o que é necessário, funcionaria se fosse um complemento ou se a
pessoa estivesse fazendo por opção (se ela fizer o ensino remoto por
opção provavelmente ela consegue se organizar e manter o foco para
aprender, porém nem todas as pessoas são assim), portanto, creio que
o ensino remoto só é benéfico para aqueles que escolheram e se fosse
uma ferramenta a mais na educação, não a única.

Kauany Mikaelle Vanda da Silva Lima - 18 anos e está cursando ZOOTECNIA

Kauany Mikaelle Vanda da Silva Lima 18 anos e está cursando ZOOTECNIA
Entrevistadora : Beatriz Salazar

1) Quais os motivos que te impedem de ter acessibilidade as
tecnologias de hoje? Resposta: Financeiro
2) Qual a sua opinião sobre "as novas tecnologias e a inclusão
digital nos tempos de pandemia"?
Resposta: Foi de extrema importância, dizemos que até ajuda
porém existe diferenças sociais, onde nem todos tem acesso o
que no caso não foi possível ajudar a todos.
3) Qual sua opinião sobre as novas tecnologias na educação e
como está sendo o seu processo de aprendizagem com estas?
Resposta: Também ajudou bastante mas ainda assim acredito
que é bom pra uns e ruim para outros, com acessibilidade e
dificuldades pessoais em aprendizagem. Eu tenho algumas
dificuldades com atenção nessas tecnologias usadas, acabo não
fixando tanto o conteúdo quanto presencial.
4) Você acha que o avanço da tecnologia, e o ensino remoto ira
te beneficiar no mercado de trabalho? Isso, na sua opinião, é
benéfico até que ponto?
Resposta: NÃO muito, o avanço da tecnologia é bom mas eu
tenho um certo receio com o que será feito com as mãos de
obras, com o estrago ambiental,etc.

Diana de Oliveira Salazar- 33
anos e está cursando
PEDAGOGIA na Uninove
Entrevistadora:
Beatriz Salazar
1- Quais os motivos que te impedem de ter acessibilidade as
tecnologias de hoje?
Resposta: Eu tenho tecnologias acessíveis.
2- Qual a sua opinião sobre "as novas tecnologias e a inclusão
digital nos tempos de pandemia"?
Resposta: De extrema importância, pois como estaríamos dando
continuidade aos estudos sem o uso dessas ferramentas enquanto
estamos de quarentena. O ruim é que nem todos tem acesso,
devido a baixa renda. Ou se alimentam ou pagam tecnologias
3.Qual sua opinião sobre as novas tecnologias na educação e como
está sendo o seu processo de aprendizagem com estas?
Resposta: No meu caso bom, devido eu faço meus horários de
acordo minha disponibilidade, o valor da mensalidade é baixo, e
aprendizagem depende mais de mim, as ferramentas estão
disponíveis, os tutores estão disponíveis em determinados
horários, então como desde o início do curso foi EAD não vi
diferença nesse período.
4.Você acha que o avanço da tecnologia, e o ensino remoto ira te
beneficiar no mercado de trabalho? Isso, na sua opinião, é benéfico
até que ponto?
Resposta: Sim, pois o ensino a distância já é mais valorizado e tem
uma busca por profissionais que cursaram EAD. Quem não tinha
tempo pra ir a uma faculdade encaixou o estudo nos tempos livres,
e assim adquiriu uma profissão

Gabriela Pereira Rodrigues

Gabriela Pereira Rodrigues15 anos cursando o ensino
médio na Escola Estadual
Rubens Moreira da Rocha
Entrevistadora: Beatriz
Salazar

1-Quais os motivos que te impedem de ter acessibilidade as
tecnologias de hoje?
resposta: Nada impede eu ter acesso a tecnologia.
2- Qual a sua opinião sobre "as novas tecnologias e a inclusão digital
nos tempos de pandemia"?
Resposta: Eu acho que foi bom a tecnologia para esse período de
pandemia, pois não podemos estudar mesmo não sendo dentro da
escola, porém tem muitas pessoas que não tem acesso e acaba
ficando atrasado, e querendo ou não como não tem uma pessoa ali
te explicando, tirando suas dúvidas, a gente acaba não aprendendo
muita coisa.
3-Qual sua opinião sobre as novas tecnologias na educação e como
está sendo o seu processo de aprendizagem com estas?
4-Você acha que o avanço da tecnologia, e o ensino remoto ira te
beneficiar no mercado de trabalho? Isso, na sua opinião, é benéfico
até que ponto?
Resposta: eu acho que pode me ajudar dependendo da área que eu
vou trabalhar, pq vai chegar um ponto que a tecnologia vai estar
tão avançada que as pessoas não vai ter mais emprego, então eu
acho que a gente tem que meio que trabalhar com coisas desse
meio tá tecnologia.

Brunna
Etec Aprígio Gonzaga

A entrevistada é Aluna da E.E.
Nossa Senhora da Penha

1.
Quais os motivos que te impedem de ter acessibilidade às
tecnologias de hoje?
2. Qual a sua opinião sobre "as novas tecnologias e a inclusão
digital nos tempos
de pandemia
3. Qual sua opinião sobre as novas tecnologias na educação e
como está sendo o seu
processo de aprendizagem com estas?
4. Você acha que o avanço da tecnologia e o ensino remoto irá te
beneficiar no mercado
de trabalho? Isso na sua opinião, é benéfico até que ponto

1. Felizmente nada me impede de ter acesso à
tecnologia.
2. Acho um método eficaz se for orquestrado da
maneira certa, com bastante informações e tutoriais.
3. A tecnologia não está sendo usada corretamente
na minha escola e isso atrapalha o meu aprendizado.
4. Acho até certo ponto, porque também
precisamos aprender a lidar com o trabalho
presencial, o que não é exercido no
trabalho remoto.

Brunna
Etec Aprígio Gonzaga
Entrevistada é Aluna da
E.E Dr. Vital Fogaça de
Almeida
1.

Quais os motivos que te impedem de ter
acessibilidade às tecnologias de hoje?
2. Qual a sua opinião sobre "as novas
tecnologias e a inclusão digital nos tempos
de pandemia
3. Qual sua opinião sobre as novas tecnologias
na educação e como está sendo o seu
processo de aprendizagem com estas?
4. Você acha que o avanço da tecnologia e o
ensino remoto irá te beneficiar no mercado
de trabalho? Isso na sua opinião, é benéfico até
que ponto

1. Felizmente nada me impede de ter acesso à
tecnologia.
2. Acho um método eficaz se for orquestrado da
maneira certa, com bastante informações e tutoriais.
3. A tecnologia não está sendo usada corretamente
na minha escola e isso atrapalha o meu aprendizado.
4. Acho até certo ponto, porque também
precisamos aprender a lidar com o trabalho presencial,
o que não é exercido no
trabalho remoto.

Aluna da E.E Dr.
Vital Fogaça de
Almeida

1. No momento nada me impede.
2. Acho muito importante essa inclusão nesses
tempos tão conturbados, principalmente para alertar e atualizar a população
sobre esse novo vírus.
3. Por um lado acho bem interessante esse
estudo a distância, para não nos deixar totalmente desamparados, mas não são
todos os alunos que têm acessibilidade e isso é preocupante. meu processo de
aprendizagem está bem complicado, não tenho muita concentração nos
estudos, me
distraiu muito fácil em casa.
4. Como o mercado de trabalho atual estar se
atualizando a cada instante, acho que esse método de aprendizado é benefício
para aprendermos a trabalhar com planilha e gráficos. mas é uma situação
delicada pois nem todos conseguem aprender de fato.

ENTREVISTADORA: CECILIA HAZIME TEIXEIRA
TAKATA
ENTREVISTADO: KAIQUE REIS
ESCOLA: ETEC PROFESSOR CAMARGO ARANHA

1- Quais os motivos que te impedem de ter acessibilidade as tecnologias
de hoje?
R: Eu consigo ter acesso a maioria das tecnologias.
2- Qual a sua opinião sobre "as novas tecnologias e a inclusão digital nos
tempos de pandemia"?
R: Foi bastante importante, pois possibilitou a ter maior acesso às
plataformas digitais.
3- Qual sua opinião sobre as novas tecnologias na educação e como está
sendo o seu processo de aprendizagem com estas?
R: Foi algo importante na sociedade pra melhorar aprendizagem dos
alunos, mas ainda tem seus erros. No momento está sendo bem tranquila,
mas as vezes tenho problemas com o sistema que tem alguns defeitos.
4- Você acha que o avanço da tecnologia, e o ensino remoto ira te
beneficiar no mercado de trabalho? Isso, na sua opinião, é benéfico até
que ponto?
R: Não muito, pois é algo que as vezes é meio complicado de entender
acabando não sendo tão eficiente, quanto o presencial.

Entrevistadora: Cecilia Hazime Teixeira
Takata
Entrevistado: Arthuro Vinícius
Escola: FIAM-FAAM Campus Liberdade
1- Quais os motivos que te impedem de ter acessibilidade as tecnologias de hoje?
R: No momento tenho acessibilidade a uma certa quantidade de softwares. Mas a falta de dinheiro para realizar um
upgrade no computador/celular dificulta a utilização de alguns programas.
2- Qual a sua opinião sobre "as novas tecnologias e a inclusão digital nos tempos de pandemia"?
R: As tecnologias estão evoluindo demais, esses tempos a China colocou um carro para voar , mas em questões do diaa-dia os softwares estão cada vez mais pesados e exigindo muito do processadores dos computadores. Cada vez fica
mais caro, cada vez mais ficamos para trás e se pensarmos na inclusão, no momento da nossa economia não existe.
Quer usar uma nova versão de software? Tenha um computador de 2 mil pra cima. Quer utilizar as novas versões de
android? Compre um celular por mais de 2 mil reais.
A própria Microsoft está tirando vários suportes dos seus hardwares, "forçando" a usar o Windows 10. A Sony
retirando o apoio da PSN para quem utiliza os vídeos-games antigos. Para quem cria programas, a Adobe fechará o
suporte para o Flash Player este ano...
Enfim, podemos usar, mesmo que seja um processador barato, mas estaremos sempre atrás de quem terá mais, e
daqui um tempo não teremos mais o apoio das marcas. Hoje em dia o status vence a construção de um equipamento,
sabemos que hoje em dia eles são criados para se "autodestruir" daqui1 ano e meio.

3- Qual sua opinião sobre as novas tecnologias na educação e como está sendo o seu processo de aprendizagem com
estas?
R: As instituições tem muito o que aprender. Profissionais que constroem esses sites e codificam estão errando muito.
Do que eu presenciei tive vários problemas de adaptações, sem dizer sobre quem não tem um computador ou acessos
aos canais de televisão para aprender.
4- Você acha que o avanço da tecnologia, e o ensino remoto ira te beneficiar no mercado de trabalho? Isso, na sua
opinião, é benéfico até que ponto?
R: Sabemos que as escolas e faculdades servem para tirar nossas dúvidas, é difícil implementar a teoria com a prática e
cada dia que passa fica difícil de ter apoio em empresas para utilizarmos isso. O ensino remoto tem muitas
dificuldades, piores que no ensino presencial, os estilos de ensinar remotamente não são estáveis. Junta tudo isso e
teremos alunos que não absorvem as materias e empresas que não apostam em ensinar o jovem. Não vejo nada
benéfico enquanto os pensamentos e estruturas de ambos não ligar para a visão do jovem, se nem a Nubank que é
"humanizada", não acha negros para realizar seus trabalhos, agora imagina um deles, sem um computador e internet
descente, quando consegue ver a aula - depois de dificuldades no portal - se depara com um professor prolixo, tem
chance aonde?

ENTREVISTADORA: CECILIA HAZIME
TEIXEIRA TAKATA
ENTREVISTADO: FELIPE SOARES

1- Quais os motivos que te impedem de ter acessibilidade as tecnologias de hoje?
R: Não tenho nenhum problema em acessar as tecnologias, o maior empecilho
seria a internet, que algumas vezes deixa a desejar.
2- Qual a sua opinião sobre "as novas tecnologias e a inclusão digital nos tempos
de pandemia"?
R: Na minha opinião, a tecnologia exclui as pessoas de várias maneiras diferentes
começando pelas pessoas que não tem acesso aos aparelhos, são cercadas de
opiniões, julgamentos apenas por não fazerem parte do grupo que tem essa
condição, e dentro do grupo ''privilegiado'' a separação é maior ainda, visto que
para fazer parte de uma comunidade muitas vezes é necessária dedicação para
tal, compartilhar das mesmas opiniões, tanto sobre o tema para que a
comunidade foi feita quanto outras polémicas como politica, futebol, etc. Essa
ação aliena as pessoas, cria uma zona de conforto. A verdade é que a pandemia
intensificou isso, as relações se dão em maioria pela rede, criam-se mais grupos
de pessoas e para uma nova ideia surge outro grupo separando ainda mais as
pessoas, dividindo-se assim até sobrarem pessoas iguais na mesma comunidade.
por isso a maioria das ideias na internet não passam de ideias, são feitas pelas
mesmas pessoas que aprovam, concordam e tem a mesma visão.
3- Qual sua opinião sobre as novas tecnologias na educação e como está sendo o
seu processo de aprendizagem com estas?
R: Acredito que isso foi uma grande evolução no método de ensino, e pode ser
muito boa pensando a longa distância, isso é claro se forem tomadas iniciativas
para distribuir as tecnologias e a internet de forma igualitária e não elitista,
fazendo todos terem as mesmas oportunidades. O meu processo de
aprendizagem não é totalmente ruim, afinal venho de uma escola de grande
prestígio, mas de qualquer forma, continua sendo difícil, pois não possuímos as
mesmas interações e explicações que teríamos numa aula presencial, e me sinto
meio prejudicado em alguns quesitos.
4- Você acha que o avanço da tecnologia, e o ensino remoto ira te beneficiar no
mercado de trabalho? Isso, na sua opinião, é benéfico até que ponto?
R: Acredito que o avanço da tecnologia é deveras vantajoso, dependendo de qual
área você deseja ingressar no mercado de trabalho, para mim ao menos é bem
vantajoso. Mas não veja vantajem nenhum com o ensino remoto, pelo contrário,
sinto que estou cada vez mais prejudicado, no quesito conhecimento.

Entrevista

Guilherme França(entrevistador): quais os motivos que te impedem de ter
acessibilidade as
tecnologias de hoje ? Você acha o avanço da tecnologia , e o ensino remoto
ira
te beneficiar no mercado de trabalho ? isso na sua opinião , é benéfico até
quando ?
Larissa Campos(entrevistada): Por nascer nessa geração que já sabe mexer
em um celular
acredito que eu não tenha dificuldades. talvez possa ajudar mas pode me
prejudicar já que é bem difícil
manter a concentração e o comprometimento com a entrega de atividades
deveres e
etc. É benéfico até que continue aprendendo a matéria e fazendo as
atividades.
Guilherme:
Qual sua opinião sobre as novas tecnologias e a inclusão digital em tempos
de
pandemia ?
Larissa:
As novas tecnologias em sua maioria são para ajudar, e para que tem
recurso e
muito bom pois está funcionando bem e com uma ótima organização, mas
para que
não tem acesso a internet ou não tem recursos perderam um ano inteiro de
estudos.
Guilherme:
Qual sua opinião sobre as novas tecnologias na educação e como está sendo
seu
processo de aprendizagem com estas ?
Larissa:
Foram importantes para uma parte dos estudantes, pós foi um meio de não
perder
o ano letivo, mas o ponto negativo e que alguns que não tem acesso fácil a
internet perdeu um ano inteiro. Não estou tendo problemas com o
aprendizado
está indo muito bem aliás.

Gregory Paes

Quais os motivos que te impedem de ter acessibilidade as
tecnologias de hoje?
1dinheiro
2condições financeiras
3 acho que questão financeira, já que os aparelhos nn são
baratos
Qual a sua opinião sobre "as novas tecnologias e a inclusão
digital nos tempos de pandemia"?
1 útil
2Acho que incluir a tecnologia no nosso dia a dia pode
facilitar muito a vida das pessoas principalmente nos
tempos de pandemia que estamos longe de muitas coisas
3 eu entendo que a parte digital é importante, por conta do
distanciamento social, mas poucos pensaram que nem todos
teriam acesso, então por mim deveriam ser criadas políticas
públicas pra incluir quem não tem acesso
Qual sua opinião sobre as novas tecnologias na educação e
como está sendo o seu processo de aprendizagem com estas?
1o processo de aprendizagem tá difícil por que tive que me
adapta, mas é a única solução
2 Admiro as novas tecnologias, porém não acho que esse é o
melhor método de aprendizado
3 eu enxergo que a educação a distância foi muito mal
implantada, pois poucos estão realmente aprendendo, além
de que as aulas também estão mal colocadas

Você acha que o avanço da tecnologia, e o ensino remoto ira
te beneficiar no mercado de trabalho? Isso, na sua opinião, é
benéfico até que ponto?
1não, já que nao tera gastos como transporte e nem nada do
tipo
2 Creio que sim, porém acho que tudo que é demais pode
causar problema, então a tecnologia e a realidade devem ser
coisas que andam juntas e não uma sobreposta da outra.
3 eu enxergo que o ensino remoto pode sim ser benéfico,
porém com organização e não englobando tantas matérias e
esforço como o que está sendo aplicado, que acaba mais
atrapalhando do que ajudando

Entrevistadora: Janinne Vitória
Mendes de Brito Telez
Entrevistado (a): Natasha Candida
Campos Gonzalez
Escola: Pública (Etec Tiquatira)
1- Quais os motivos que te impedem de ter acessibilidade as
tecnologias de hoje?
Resposta: Eu nāo tenho nenhum impedimento, porém sei que estou em
uma posiçāo privilegiada, sei usar os programas, aplicativos e aparelhos
sem dificuldade.
2- Qual a sua opinião sobre "as novas tecnologias e a inclusão digital
nos tempos de pandemia"?
Resposta: Acho que se falarmos que todos se adaptaram estariamos
mentindo, pois pessoas de baixa renda e algumas das vezes, até mesmo
idosos, nāo estāo totalmente inclusas as tecnologias, ou por conta da
dificuldade para lidar ou com a falta de acesso.
3- Qual sua opinião sobre as novas tecnologias na educação e como
está sendo o seu processo de aprendizagem com estas?
Resposta: Aos poucos a gente se acostuma, porém o processo de
aprendizagem nāo é o mesmo, sinto que estou com o ensino defasado. É
complicado principalmente por nāo ter essa divisāo do horario de ir para
escola e do horario de estar em casa e de lazer, isso acaba afetando até
mesmo a saúde mental de alguns alunos. Porém, as tecnologias e
aplicativos sāo simples de mexer.
4- Você acha que o avanço da tecnologia, e o ensino remoto irá te
beneficiar no mercado de trabalho? Isso, na sua opinião, é benéfico
até que ponto?
Resposta: Para ser sincera nāo. Como foi dito anteriormente esse sistema
de ensino é complicado por diversos motivos, ainda mais que muitos dos
professores nāo sabem usar o sistema direito devido a dificuldades de
aprendizado, entāo eu nāo vejo vantagens.

Entrevistadora: Janinne Vitória Mendes de
Brito Telez
Entrevistado (a): Giovanna Vitória Cota
Mascarenhas
Escola: Pública (Estela Borges)

1- Quais os motivos que te impedem de ter acessibilidade as
tecnologias de hoje?
Resposta: Eu felizmente não tenho essa dificuldade para ter acesso à essas
novas tecnologias, mas falando no geral, há pessoas com problemas
financeiros ou que simplesmente não tem um meio de comunicação assim
dos "melhores".
2- Qual a sua opinião sobre "as novas tecnologias e a inclusão digital
nos tempos de pandemia"?
Resposta: São úteis para o momento em que estamos passando, podendo
incluir o ensino à distância nas escolas e diversas outras coisas como;
cursos online que as própria escolas mandam para podermos fazer, para
termos um conteúdo "a mais" (mesmo que a minoria dos estudantes
tenham pouco acesso a essa tecnologia).
3- Qual sua opinião sobre as novas tecnologias na educação e como
está sendo o seu processo de aprendizagem com estas?
Resposta: Achei uma forma bem diferente do ensino que estamos
acostumados. O meu processo de aprendizagem não está um dos
melhores, pois há muitas matérias em que tenho dificuldade, mesmo com
todos os conteúdos que os professores mandam bem explicados, ainda é
bem difícil eu conseguir me adaptar com esse método.
4- Você acha que o avanço da tecnologia, e o ensino remoto irá te
beneficiar no mercado de trabalho? Isso, na sua opinião, é benéfico
até que ponto?
Resposta: Em partes sim, pois existem diversos cursos online, nos quais
possam me ajudar futuramente a ter um aprendizado mais complementar,
para que quando eu entrar no mercado de trabalho não tenha tantas
dificuldades. Porém, entra a questão de conseguir entender e tentar tirar um
aproveito disso, algumas vezes dificultam por termos alguns meios de
distração e isso acaba tirando o nosso foco de aprender e nos qualificar
ainda mais.

Entrevistadora: Janinne Vitória Mendes
de Brito Telez
Entrevistado (a): Vinicius Santana do
Carmo Silva
Escola: Pública (Etec Zona Leste)
1- Quais os motivos que te impedem de ter acessibilidade as
tecnologias de hoje?
Resposta: Hoje em dia pouca coisa, pois meu pai está trabalhando e
estamos com uma estabilidade financeira, assim consigo realizar tarefas
pedidas e estar por dentro de tudo.
2- Qual a sua opinião sobre "as novas tecnologias e a inclusão digital
nos tempos de pandemia"?
Resposta: Eu acho muito importante, pois nessa pandemia nós não
podemos ter "contato físico" com outras pessoas por causa do vírus, então
com as novas tecnologias conseguimos manter contato por vídeos
chamada. A tecnologia ajudou principalmente as escolas com o EAD
(ensino a distância) para todos conseguirem estudar.
3- Qual sua opinião sobre as novas tecnologias na educação e como
está sendo o seu processo de aprendizagem com estas?
Resposta: Se não fosse a tecnologia, nós não conseguiríamos estudar ou
tentar usufruir dos aprendizados. Em relação ao meu processo, eu estou
muito bem, mas a meu ver, o EAD não é tão funcional como as aulas
presenciais.
4- Você acha que o avanço da tecnologia, e o ensino remoto irá te
beneficiar no mercado de trabalho? Isso, na sua opinião, é benéfico
até que ponto?
Resposta: Eu acho que não vai me beneficiar tanto, pois a aula presencial é
mais funcional. Esses recursos, na minha visão será um benefício até o fim
da pandemia, após isso acredito que possa prejudicar os alunos, por
sobrecarregar e não conseguirmos manter a atenção e foco devido.

Júlia Nogueira
Pessoa entrevistada: Fernando Idade: 16 anos
Série: Cursando o 1º ano do EM

Quais os motivos que te impedem de ter
acessibilidade às tecnologias de hoje?
R: “As tecnologias estão muito avançadas
são caras.”
Qual a sua opinião sobre "as novas
tecnologias e a inclusão digital nos tempos
de pandemia"?
R: “Eu acho que facilitou a vida de muitas
pessoas, assim como alunos ou empregados,
beneficiando até mesmo empresas online.”
Qual sua opinião sobre as novas tecnologias
na educação e como está sendo o seu
processo de aprendizagem com estas?
R: “As tecnologias nas escola estão sendo
algo bom, mas não está sendo bem usado
pelos alunos, se as escolas usassem do jeito
certo seria um ótimo benefício.”
Você acha que o avanço da tecnologia, e o
ensino remoto irá te beneficiar no mercado
de trabalho? Isso, na sua opinião, é benéfico
até que ponto?
R: “Sim, eu acho que vai beneficiar em
algumas áreas, em outras nem tanto, mas as
pessoas que tinham o meio da internet para
o trabalho se beneficiou bastante.”

Pessoa entrevistada: Júlia Idade: 15 anos Série: Cursando
o 1º ano do EM

Quais os motivos que te impedem de ter acessibilidade às
tecnologias de hoje?
R: “Não possuo tanto dinheiro para usufruir das
tecnologias de hoje, pois elas exigem um alto poder
aquisitivo.”
Qual a sua opinião sobre "as novas tecnologias e a
inclusão digital nos tempos de pandemia"?
R: “Acredito que na teoria a ideias e as intenções foram
muito boas, porém na prática não funcionou muito bem,
pois muitas pessoas não possuem acesso às novas e até
mesmo antigas tecnologias deixando elas excluídas deste
processo de aprendizagem.”
Qual sua opinião sobre as novas tecnologias na educação
e como está sendo o seu processo de aprendizagem com
estas?
R: “Não estão sendo utilizadas da melhor maneira que é
possível, se tornou um processo mecânico onde são
passadas atividade e as mesmas devem ser feitas, não há
nenhuma preocupação com a fixagem do conteúdo, eu
particularmente não estou conseguindo aprender tão
bem os conteúdos, me dedico ao máximo para tentar
aprender os conteúdos, mas parece impossível não entra
na minha cabeça e me sinto muito insuficiente, pois são
muitas atividades e quero dar conta de tudo o que acaba
me desgastando bastante.”
Você acha que o avanço da tecnologia, e o ensino remoto
irá te beneficiar no mercado de trabalho? Isso, na sua
opinião, é benéfico até que ponto?
R: Os avanço tecnológico poderá me beneficiar muito
futuramente no mercado de trabalho, o ensino remoto
me ensinou que sou eu por eu mesma, me darão tarefas
desafiadoras e o que me resta é cumpri-las mesmo que eu
tenha uma grande dificuldade, isso pode me beneficiar
no mercado de trabalho, pois serei uma profissional que
aceitarei os desafios e me dedicarei 100% para cumprilos com êxito. Acredito que a tecnologia deixará de ser
algo benéfico a partir do momento que tudo girar em
torno dela e as pessoas deixarem de valorizar as umas às
outras.

Pessoa entrevistada: Raquel Idade: 18 anos
Série: Cursando 2º semestre da faculdade
de fisioterapia
Quais os motivos que te impedem de ter
acessibilidade às tecnologias de hoje?
R: Muitas vezes pelo dinheiro, junto a nova
tecnologia veio um preço mais elevado.
Eu acho que a tecnologia chegou para dar
muitas oportunidades, tanto de estudos
quanto de trabalho. Com a pandemia foi
proporcionado novas experiências para
muitos.
Qual a sua opinião sobre "as novas
tecnologias e a inclusão digital nos tempos
de pandemia"?
R: Com o home office ou os estudos em EAD,
fez com que tenhamos mais tempo livre, por
economizar o tempo de condução ou
trânsito, então junto a isso temos mais tempo
para fazer algum curso a mais e até mesmo
se dedicar mais.
Qual sua opinião sobre as novas tecnologias
na educação e como está sendo o seu
processo de aprendizagem com estas?
R: A tecnologia é o novo futuro, então incluir
ela na educação vai trazer muito benefícios
aos jovens, assim mesmo quem não consegue
ter o acesso em casa, podendo ter na
escola, vai deixar de ser uma pessoa leiga.
Você acha que o avanço da tecnologia, e o
ensino remoto irá te beneficiar no mercado
de trabalho? Isso, na sua opinião, é benéfico
até que ponto?
R: Como estudo para a área da saúde, em
específico a fisioterapia, o avanço da
tecnologia vem sendo essencial na profissão.
Já o estudo remoto nem tanto, pela perda
de muitas aulas práticas que são de extrema
importância, então o benéfico não foi tão
grande.

Entrevistador: Kauan
Entrevistada: Viviane Santos
Faculdade Campos Elíseos-SP

quais os motivos que te impedem de ter acessibilidade as
tecnologias de hoje ? Voce acha o avanço da tecnologia , e o ensino
remoto ira te beneficiar no mercado de trabalho ? isso na sua
opinião , é benefico até quando ?
Qual sua pinião sobre as novas tecnologias na educação e como
está sendo seu processo de aprendizagem com estas ?
Qual sua opinião sobre as novas tecnologias e a inclusão digital
em tempos de pandemia ?quais os motivos que te impedem de ter
acessibilidade as tecnologias de hoje ? Voce acha o avanço da
tecnologia , e o ensino remoto ira te beneficiar no mercado de
trabalho ? isso na sua opinião , é benefico até quando ?
Qual sua pinião sobre as novas tecnologias na educação e como
está sendo seu processo de aprendizagem com estas ?
Qual sua opinião sobre as novas tecnologias e a inclusão digital
em tempos de pandemia ?

1 - Recursos financeiros, normalmente as tecnologias
atuais tem um custo financeiro maior.
2 - O avanço da tecnologia possibilita um meio mais
rápido para contratação, como muitas empresas tem
feito com seus processos seletivos online, porém o
ensino remoto ainda possuí muitos problemas, o que
dificulta uma preparação mais adequada para o
mercado de trabalho.
3 - As novas tecnologias são importantes para a
educação, pois o mundo está em constante evolução,
por isso se torna essencial a inserção de tecnologia na
educação, porém, precisa ser trabalhada de uma forma
que seja eficaz na aprendizagem, não somente para
ocupar o tempo ocioso dos educandos e ainda com
acessibilidade para que todos consigam utilizar para
um aprendizado significativo.
4 - Em tempos como esse se torna primordial, mas é
necessário que todos tenham acesso a uma internet de
qualidade e meios para conseguir acessar tal educação.

Entrevistador: Kauan
Entrevistada: Gabriela
Etec Adolpho BerezinMonguaga
quais os motivos que te impedem de ter acessibilidade as
tecnologias de hoje ? Voce acha o avanço da tecnologia , e o ensino
remoto ira te beneficiar no mercado de trabalho ? isso na sua opinião
, é benefico até quando ?
Qual sua pinião sobre as novas tecnologias na educação e como está
sendo seu processo de aprendizagem com estas ?
Qual sua opinião sobre as novas tecnologias e a inclusão digital em
tempos de pandemia ?quais os motivos que te impedem de ter
acessibilidade as tecnologias de hoje ? Voce acha o avanço da
tecnologia , e o ensino remoto ira te beneficiar no mercado de
trabalho ? isso na sua opinião , é benefico até quando ?
Qual sua pinião sobre as novas tecnologias na educação e como está
sendo seu processo de aprendizagem com estas ?
Qual sua opinião sobre as novas tecnologias e a inclusão digital em
tempos de pandemia ?

1- Os motivos são econômicos. No meu ponto irá
me prejudicar em certos aspectos.
É benéfico pois, não ficamos "expostos" a
pandemia no processo de ir e voltar da escola.
2- No meu ponto de vista elas são muito úteis,
porém sei que são muitas as pessoas que não tem
o acesso às plataformas educacionais por falta de
recursos, como um smartphone, computador, etc.
3- Eu acho que é u´til até certo ponto , pois sinto
muita preguiça em estudar assim

Etec Prof. Aprígio Gonzaga
Aluno(a): Leonardo Gimenes Prado Valentin
Curso: Etim-Logística 1D
Entrevistado(a): Carolina Gimenes
Prado Valentin
Instituição de ensino: Etec Tereza
Nunes
Novotec- Recursos Humanos
Quais os motivos que te impedem de ter acessibilidade as
tecnologias de hoje?
Nenhum, até mesmo porque no início do ano de 2019 eu fiz
três cursos que me
ajudaram bastante a trabalhar com os aplicativos do Office
(Word, Excel e Power
Point). Eu sou muito privilegiado, possuo computador, celular e
internet.
Qual a sua opinião sobre "as novas tecnologias e a inclusão
digital nos tempos
de pandemia"?
As novas tecnologias são necessárias para que nós possamos
dar continuidade
ao estudo nos tempos de pandemia. As inovações
tecnológicas estão
contribuindo bastante nas realizações das atividades.
Qual sua opinião sobre as novas tecnologias na educação e
como está sendo o
seu processo de aprendizagem?
As novas tecnologias estão me ajudando bastante na
realização de algumas
atividades e reuniões. O meu processo de aprendizagem está
sendo um pouco
complicado, mas não está sendo impossível. As matérias de
exatas são mais
difíceis de entender, principalmente nos tempos de pandemia.
Você acha que o avanço da tecnologia, e o ensino remoto irá
te beneficiar no
mercado de trabalho? Isso, na sua opinião, é benéfico até que
ponto?
Sim, eu acredito que o avanço da tecnologia irá beneficiar
todos os alunos.
Infelizmente, o ensino remoto não será muito benéfico, eu não
estou
conseguindo absorver e entender as matérias de exatas.

Entrevistado(a): Fernando Salles
Instituição de ensino: Etec Getúlio Vargas
Administração integrado ao ensino médio

Quais os motivos que te impedem de ter acessibilidade as
tecnologias de hoje?
"A condição financeira faz com que eu não consiga acessar todas as
tecnologias.
Eu tenho acesso as tecnologias, mas tem algumas tecnologias que eu
não tenho
acesso, como computador, tablet etc."
Qual a sua opinião sobre "as novas tecnologias e a inclusão digital
nos tempos
de pandemia"?
"É muito importante ter acesso a tecnologia, principalmente durante a
pandemia.
A tecnologia, de alguma forma, uni as pessoas."
Qual sua opinião sobre as novas tecnologias na educação e como
está sendo o
seu processo de aprendizagem?
"A tecnologia na educação é importante pois ela nos oferece mais
acesso a
informações. O meu processo de aprendizagem está sendo
beneficiado pelas
informações que consigo encontrar na internet."
Você acha que o avanço da tecnologia, e o ensino remoto irá te
beneficiar no
mercado de trabalho? Isso, na sua opinião, é benéfico até que ponto?
"Sim, pois nesse período de pandemia eu aprendi mais a mexer com
a tecnologia
(fazer atividades, trabalhos e entre outros). É benefício até o ponto
em que a
informação da internet consegue explicar direitinho sobre tais
assuntos, mas
nada substitui o aprendizado presencial."

Entrevistado(a): Laís Lopes Ferreira
Instituição de ensino: EE. Oswaldo Catalano

Quais os motivos que te impedem de ter acessibilidade as
tecnologias de hoje?
"Eu tenho dificuldade em acessar o notebook e tenho muita
dificuldade em
trabalhar com o Word e Excel."
Qual a sua opinião sobre "as novas tecnologias e a inclusão digital
nos tempos
de pandemia"?
"As novas tecnologias são importantes, pois sem elas, não
poderíamos dar
continuidade aos estudos que foram iniciados antes da pandemia ser
anunciada."
Qual sua opinião sobre as novas tecnologias na educação e como
está sendo
o seu processo de aprendizagem?
"As tecnologias são importantes e necessárias para que possamos
dar
continuidade aos estudos. Infelizmente o meu processo de
aprendizagem está
um pouco defasado. Eu sempre tive muita dificuldade em absorver
os
conteúdos, tudo piorou com a pandemia."
Você acha que o avanço da tecnologia, e o ensino remoto irá te
beneficiar no
mercado de trabalho? Isso, na sua opinião, é benéfico até que ponto?
"O avanço da tecnologia irá me beneficiar futuramente, facilitando a
rotina de
todos nós. Mas infelizmente, o ensino remoto não irá me beneficiar."

LUCAS CRUZ VITIELLO
Quais os motivos que te impedem de ter
acessibilidade as tecnologias de hoje?
R: Falta de recursos básicos, como internet por
exemplo, que nem sempre está à minha
disposição Falta de desenvolvimento do país
Dinheiro Qual a sua opinião sobre "as novas
tecnologias e a inclusão digital nos tempos de
pandemia"?
R: Acho que servem de grande ajuda, sendo
capaz de auxiliar a maioria das pessoas, como
nas aulas online. Perfeita, pois ajudou muitas
pessoas Acho uma coisa muito importante,
porque quanto mais tecnologia, mais
estaremos com os olhos na modernidade Qual
sua opinião sobre as novas tecnologias na
educação e como está sendo o seu processo
de aprendizagem com estas?
R: A tecnologia tem um impacto significativo
na educação, e podemos ver isso de diversas
maneiras, como na aula online, na facilidade de
realizar pesquisar na internet, entre outros.
Achei bacana o uso das tecnologias, mas o uso
delas está prejudicando muito o aprendizado
No período de pandemia, algumas matérias se
tornaram difíceis e outras facilitaram

Entrevistadora: Maria Julia Campos

Pessoa

Entrevistado: Leandro

Escola: Colégio da Polícia Militar

1- Quais os motivos que te impedem de ter acessibilidade as tecnologias de hoje?
Resposta: Depende, não tenho
acesso as tecnologias de alto custo, e sim, as tecnologias básicas para o dia a
dia.
2- Qual a sua opinião sobre "as novas tecnologias e a inclusão digital nos tempos de pandemia"?

Resposta: Acho muito importante.
Nossa geração e nosso século, evoluiu e continua evoluindo com a tecnologia
para o dia a dia. Adaptar as pessoas as plataformas digitais, é uma coisa
complicada, pois nem todo mundo tem acesso a esses materiais, mas é necessário.
3- Qual sua opinião sobre as novas tecnologias na educação e como está sendo o seu processo
de aprendizagem com estas?
Resposta: Isso é novo para
muitos, e ainda temos muito o que fazer por aqueles que não tem acesso aos
meios digitais., minha escola se adaptou muito bem aos meios digitais, e estou
tendo aulas normalmente.
4- Você acha que o avanço da tecnologia, e o ensino remoto irá te beneficiar no mercado
de trabalho? Isso, na sua opinião, é benéfico até que ponto?
Resposta: Sim, acho que alunos e
trabalhadores, irão ter experiência tecnológica, e isso abrange o currículo de
tal. Acho que o benefício é o conhecimento, e as vantagens em coisas que buscam
pessoas com esse conhecimento, mas sempre há aqueles que não usam a tecnologia,
como uma coisa benéfica.

Entrevistadora: Maria Julia
Pessoa
Entrevistada: Leticia
Escola: Conde Domingos

Campos

1- Quais os motivos que te impedem de ter acessibilidade as tecnologias de
hoje?
Resposta: Hoje em dia nada.
2Qual a sua opinião sobre "as novas tecnologias e a inclusão digital nos
tempos
de pandemia"?
Resposta: Eu acho um pouco complicado, porque todos que temos acesso ao
mundo digital temos o privilégio
de continuar estudando “normalmente”, porém também existem pessoas que
não tem
acesso e assim ficam em desvantagem.
3Qual sua opinião sobre as novas tecnologias na educação e como está
sendo o seu
processo de aprendizagem com estas?
Resposta: O lado bom da tecnologia na educação é que podemos aprender,
mesmo que a distância, mas como eu disse, isso
é apenas possível para quem tem acesso e condições para. meu processo de
aprendizagem está bom, considerando as condições, acho que aulas
presenciais
rendem bem mais, porém hoje em dia a aula online é o que temos.
4Você acha que o avanço da tecnologia, e o ensino remoto irá te beneficiar no
mercado
de trabalho? Isso, na sua opinião, é benéfico até que ponto?
Resposta: Acredito que sim, a tecnologia facilita os estudos e pesquisas, por
isso acho que será um grande benefício, porém com o avanço da tecnologia,
também vem o lado ruim, como um
vício ainda maior, a dependência.

Entrevistadora: Maria Julia Campos
Pessoa
Entrevistada: Isabelle
Escola: Etec Camargo Aranha
1- Quais
os motivos que te impedem de ter acessibilidade as tecnologias de hoje?
Resposta: No momento nada me
impede, logo eu tenho acesso a tecnologia que eu preciso, mas sei que sou muito
privilegiada por isso
2- Qual a sua opinião sobre "as novas tecnologias e a inclusão digital nos tempos
de pandemia"?
Resposta: É um assunto um tanto
quanto delicado, até porque nós sabemos que a tecnologia não chegou a todos e
essa inclusão não existe, por esse motivo o EAD não serve e não serviu para
todos

3- Qual sua opinião sobre as novas tecnologias na educação e como está sendo o
seu
processo de aprendizagem com estas?
Resposta: Meu processo na educação
em EAD tem sido um tanto quanto complicada, acredito que ninguém estava
preparado para o que nós estamos vivendo, diversos imprevistos acontecem,
internet caí, o site trava e as vezes o sistema até sai do ar, tirando as
pessoas que não tem acesso à internet e tem que se locomover até a escola pra
realizar a entrega e retirada de atividades.
4Você acha que o avanço da tecnologia, e o ensino remoto irá te beneficiar no
mercado
de trabalho? Isso, na sua opinião, é benéfico até que ponto?
Resposta: Eu acho que não, o meu
curso demanda muito das aulas práticas, do contato dos alunos com o professor,
coisa que nesse momento está sendo impossível, então isso me atrapalharia muito
se o meu futuro no mercado de trabalho dependesse disso.

Mell Guimarães
1R: acho que o dinheiro de ter uma
banda

larga

melhor

e

comprar

utilitários novos, como da Apple etc

2R:

o

ensino

remoto

não,

mas

o

avançado da tecnologia para ajudar

trabalhadores irá sim. não acho que
seja benéfico.

3-

R: com a situação do Brasil muitas
crianças e adolescentes ficam sem o

contato com as tecnologias, então eu
acho meio desregulado e ineficiente

4-

R: as tecnologias que estamos usando
eu já conhecia, mas os aplicativos de

ensino causam bastante ansiedade e
estresse

1R: eu tenho o básico que é o suficiente
para eu conseguir fazer minhas
atividades, mas acho que dinheiro.

2R: não, é bom ter a prática e um
professor presente para o ensino, por
isso não gosto do EAD. Só é benefício
para quem realmente não pode sair de
casa ou tem alguma dificuldade de
locomoção, de resto acho que não é
benefício a ninguém.

3R: com a desigualdade que temos
atualmente ninguém fica 100% dentro
da margem de inclusão, não acho
eficiente.

4R: os aplicativos de ensino causam
muito ansiedade, mas acho que isso não
tem como mudar já que é algo
psicológico, as "novas" tecnologias já são
conhecidas, como por exemplo vídeos
chamadas e o compartilhamento de tela,
em relacao a aprendizagem acho que
ninguém está aprendendo realmente e
que deveriam passar todo mundo de
ano.

Sara
Nome da
Entrevistada: Ana
Beatriz Garcia

Quais os motivos que te impedem de ter acessibilidade as tecnologias de hoje?
R: Eu, particularmente, tenho acesso a maioria das tecnologias atuais, principalmente as necessárias para um
conveniente estudo nos dias de hoje, diferente de muitos estudantes pelo Brasil
que estão sofrendo as indesejáveis consequências dessa pandemia.

Qual a sua opinião sobre "as novas tecnologias e a inclusão digital nos tempos de pandemia"?
R: Acredito que muitos estão sendo prejudicados, e essa “inclusão digital” é muito elitizada, visto que uma boa
parte dos brasileiros não tem acesso à internet. Entretanto, essa foi a maneira que diversas escolas entraram em
consenso para que o ensino não fosse tão afetado durante o ano. Logo, é mister que o Governo Federal tome as
atitudes devidas para que os alunos não tenham que “correr atrás” de algo que nunca esteve ao alcance deles.

Qual sua opinião sobre as novas tecnologias na educação e como está sendo o seu processo de aprendizagem com
estas?
R: Eu, como aluna de escola particular que tem acesso a um bom computador, celular, impressora, internet,
apostilas e cursinho on-line, reconheço que tenho um desproporcional e gigantesco privilégio em relação aos
alunos que não estão recebendo nenhum tipo de ajuda com os estudos nesse momento. Assim, apesar de se tornar
um tanto quanto cansativo sempre estar no meu quarto (e não ver meus amigos há 7 meses), acredito que minha
educação não está sendo tão prejudicada. Logicamente, atividades remotas, por exemplo, nem se comparam a uma
prova presencial com preparamento e aulas antecipadas com o professor, porém isso é o cabível no
momento.
Você acha que o avanço da tecnologia, e o ensino remoto irá te beneficiar no mercado de trabalho? Isso, na sua
opinião, é benéfico até que ponto?
R: Como mencionado anteriormente, em
relação aos outros que não estão tendo o seu acesso garantido a educação, sim,
mas acho esse conceito de “competição entre alunos” super errado e maléfico,
obviamente a melhor maneira de os avaliar não é colocando uns contra os outros.
Mas em relação a “até que ponto” isso pode ajudar, vejo mais aspectos
negativos.

Nome do Entrevistado:
Pereira Santos

Igor

Quais os motivos que te impedem de ter
acessibilidade as tecnologias de hoje?
Bom, no meu caso, o que me impede de ter
acesso as novas tecnologias é o preço delas, pois atualmente as tecnologias
estão com um preço absurdo e minha condições atuais não me permite obtê-las,
são
muito caras para mim.

Qual a sua opinião sobre "as novas tecnologias e a inclusão digital nos tempos de
pandemia"?
Eu acho as tecnologias boas, ela facilita e
facilitou muitas coisas, e nesse tempo de pandemia foi essencial para os
comércios, empresas, escolas, etc continuarem funcionando e para evitar
aglomerações em certos lugares, assim evitando que o corona vírus se espalhasse
em uma velocidade maior do que se espalhou.

Qual sua opinião sobre as novas tecnologias na educação e como está sendo o seu
processo de aprendizagem com
estas?
A tecnologia na educação também é boa, pois
dependendo do ambiente é mais fácil de se concentrar para assistir os vídeos
aula, do que na escola onde a diversas pessoas. E quanto ao meu aprendizado,
acredito que esteja sendo bom.

Você acha que o avanço da tecnologia, e o ensino remoto irá te beneficiar no
mercado de trabalho? Isso, na sua opinião,
é benéfico até que ponto?
O ensino remoto é bom em diversos aspectos,
porém não acho que isso me beneficia no mercado de trabalho.

Sophia Zuini

Entrevistado 1
Quais os motivos que te impedem de ter acessibilidade as tecnologias de
hoje?
R:
Dinheiro.

Qual a sua opinião sobre "as novas tecnologias e a inclusão digital nos
tempos
de pandemia"?
R: Maravilhoso, uma ótima maneira de se distrair.

Qual sua opinião sobre as novas tecnologias na educação e como está
sendo o seu processo de aprendizagem com estas?
R: Achei desorganizado a forma de educação, não consegui aprender
nada.

Você acha que o avanço da tecnologia, e o ensino remoto irá te beneficiar
no mercado
de trabalho? Isso, na sua opinião, é benéfico até que ponto?
R:
O avanço da tecnologia criou áreas no mercado de trabalho, então me
beneficia por ter mais opções que eu possa trabalhar/estudar. O ensino
remoto não acho que me beneficie.

Entrevistado 2
Quais os motivos que te impedem de ter acessibilidade as
tecnologias de hoje?
R: Dinheiro.

Qual a sua opinião sobre "as novas tecnologias e a inclusão digital
nos tempos de pandemia"?
R:
Não só as novas tecnologias que ficaram menos acessíveis para o
todo mundo, como também, a inclusão digital ficou pior do que
antes da pandemia.

Qual sua opinião sobre as novas tecnologias na educação e como
está sendo o seu
processo de aprendizagem com estas?
R: Elas são ótimas, apesar de terem seus problemas, mas o processo
de aprendizagem
acabou piorando.

Você acha que o avanço da tecnologia, e o ensino remoto irá te
beneficiar no mercado
de trabalho? Isso, na sua opinião, é benéfico até que ponto?
R:
Depende de como ela for utilizada, ela tem seus lados positivismo
como negativos.
Com o avanço tecnológico no mercado de trabalho as profissões
acabaram menos
qualificadas, porque agora existem máquinas que fazem um
trabalho melhor e mais
rápido. Mas também com as novas tecnologias as pessoas podem
fazer qualquer
coisa com tecnologia, fazer cadastros, pagar contas, fazer compras,
etc.

Entrevistado 3
Quais os motivos que te impedem de ter acessibilidade as tecnologias de
hoje?
R: Não tenho condições financeiras.

Qual a sua opinião sobre "as novas tecnologias e a inclusão digital nos
tempos de pandemia"?
R:
Na minha opinião a ideia até que é boa, mas muita gente não tem condições
de ter um celular ou um computador por ser pobre.

Qual sua opinião sobre as novas tecnologias na educação e como está
sendo o seu processo de aprendizagem com estas?
R:
Eu não aprendendo nada nas aulas online pelo simples motivo, as vídeo
chamadas travam muito com os professores e quando mandam lição
escrita, eles simplesmente lançam lições em cima da gente sem explicação
nem nada e a gente que tem que se virar pra fazer.

Você acha que o avanço da tecnologia, e o ensino remoto irá te beneficiar
no mercado de trabalho? Isso, na sua opinião, é benéfico até que ponto?
R:
Sim, até porque você está utilizando dessa tecnologia e está aprendendo a
utiliza-la, então em um trabalho ou em casa que use computador ou celular
acaba sendo mais fácil a realização da tarefa.

Entrevistado 4
Quais os motivos que te impedem de ter
acessibilidade as tecnologias de hoje?
R:
Preço e acessibilidade.

Qual a sua opinião sobre "as novas tecnologias e a
inclusão digital nos tempos de pandemia"?
R:
Achei que nos ajudaram muito, com elas foi
possível ter aulas online e home work, impedindo
assim com que as pessoas saiam e sejam
contaminadas.

Qual sua opinião sobre as novas tecnologias na
educação e como está sendo o seu processo de
aprendizagem com estas?
R:
Achei importante e interessante, mas também é
injusto pois nem todos tem acesso à internet e
tecnologia, então atrapalha muito.

Você acha que o avanço da tecnologia, e o ensino
remoto irá te beneficiar no mercado de trabalho?
Isso, na sua opinião, é benéfico até que ponto?
R:
Depende muito, é bom porque posso trabalhar em
casa de forma rápida e simples, mas continua
sendo ruim para quem não tem acesso a internet e
a tecnologia.
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Todos os
Alunos
participantes
Allan Mateus
Amanda Carvalho
Beatriz Salazar
Brunna Leone
Cecília Hazime
Gulherme França
Gregory Paes
Jannine Vitória
Júlia Nogueira
Kauan Oliveira
Lucas Vitiello
Leonardo Gimenes
Maria Júlia
Sara Vitória
Sophia Zuini

