
Projeto Prosear

-Em média, quanto tempo de
internet/eletrônicos você usa por dia? 
Resposta: Mais ou menos 5 horas.

-Você se considera uma pessoa viciada na
internet? Por quê? 
Resposta: Não, porque aqui tenho amigos e
muitas coisas para fazer e dificilmente fico na
internet, só uso para estudar e trabalhar. 

-Seus pais deixam você usar a internet por
muito tempo? 
Resposta: Deixam, porque uso para pesquisar e
ler livros, desde a nona série eu utilizo a internet
então já estou acostumado. 

-Nesta pandemia você conseguiu se
aprimorar no o uso da tecnologia? Me fale
alguns exemplos .
Resposta: Eu já tinha um grande domínio, mas
quando começou a pandemia eu comecei a usar
mais ferramentas que costumava não utilizar,
então acredito que sim, pois aprendi a utilizar
melhor certas ferramentas como o e-mail.
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"A Pandemia nos mostrou que podemos ter saudade." 

Hoje vamos entrevistar um
jovem de Moçambique chamado
André Kelvin Carlos Nuvunga,
que tem 19 anos e estuda na
Universidade Pedagógica de
Moçambique e ele vai responder
algumas perguntas sobre
diversos temas. 
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-Você acredita que a Internet é
usada para o bem ou para o mal?
Por quê? 
Resposta: Acredito que é usada para o
bem, porque na internet, nós fazemos
trabalhos, eu fiz até intercâmbio.
Aprendemos novas culturas, sem a
internet não saberia como é a fala no
Brasil, conseguimos mais informação.
Sei que existem pessoas que se
aproveitam para o mal, mas
teoricamente é usada para o bem

- Na sua opinião a cultura do
cancelamento está certa? Por
quê? 
Resposta: Eu acho que as pessoas
deveriam aprender a medir as suas
palavras, não só na internet, mas nas
redes sociais. Porque todos os dias
as pessoas te julgam pelo o que você
é e o que você pensa e na internet a
coisa fica pior, pois elas não sofrem
as consequências do que fazem. 

-Se você tivesse que descrever como é ser
jovem em uma pandemia, como você se
descreveria? 
Resposta: Eu me descreveria como um jovem
muito inspirador e motivado, porque a
pandemia me ensinou a refletir cada situação
da vida e a gostar mais do outro, pois
estávamos sempre com outra pessoa e a
pandemia mostrou que podemos sentir
saudades de coisas.
Podemos sentir saudade da vida que tínhamos
antes, principalmente aquelas coisas que
parecem não ser importantes, mas são.

-Como é o seu dia a dia em Moçambique?
Você gosta de morar aí?
Resposta: Gosto de morar aqui principalmente
pelas pessoas, pois os moçambicanos são um
povo muito unido. Nós temos uma cultura
diversificada e nos ajudamos muito, por exemplo
no meu bairro não tem muita violência então
acho que é bom viver aqui. Em Moçambique é
muito fácil ter contato com a natureza já que a
maioria das ruas é de areia dentro dos bairros,
então acho que isso ajuda. 
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Essa foi a entrevista com o André Kelvin,
um jovem moçambicano. Feito por Rafaela
Raiol, Rafaela Zaneti, Thiago Giorgi e Sofia
Cardoso. Obrigado por ler. 


