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Objetivo: Apresentar um relato de experiência vivenciado pelos alunos do ensino
médio e analisar as experiências das pessoas com a tecnologia no seu cotidiano.
Materiais e Métodos: A pesquisa trata-se de uma atividade de ensino integrada às
atividades de pesquisa, vinculada à disciplina de Investigação Científica do Colégio
Betel Promove. O trabalho foi realizado através da aplicação de um questionário
semiestruturado a diferentes públicos, jovens, adultos e idosos. Devido o trabalho ter
objetivo educacional, não houve a necessidade da apreciação por um Comitê de
Ética em Pesquisa. Resultados: A realização de trabalhos de pesquisa na disciplina
de Investigação Científica proporcionou aos estudantes o primeiro contato com os
processos para realização de trabalhos científicos. Assim, com a pesquisa realizada
foi possível observar que todas as pessoas desfrutam da tecnologia no cotidiano,
apesar dos jovens usarem com mais frequência, principalmente em função das
redes sociais. Todas as outras pessoas precisam dela, pois está presente em quase
tudo ao redor: na alimentação, na limpeza, na saúde, na segurança, na diversão e
principalmente na educação, como foi possível observar na pandemia causada pelo
novo coronavírus com a utilização das aulas remotas, além de muitas pessoas
estarem trabalhando em casa. Conclusão: Os estudantes relataram que a
experiência como pesquisadores foi interessante e que os instigou a realizar novos
trabalhos. Conclui-se através dessa pesquisa, que a tecnologia está presente no
nosso dia a dia e que não somente os jovens necessitam e utilizam das tecnologias,
mas todas as pessoas, ficando ainda mais evidente durante a pandemia.
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