
 

 

Tema: "Democratizar a Tecnologia – mostrar todos os benefícios do desenvolvimento 
tecnológico e contribuir para um mundo mais eficiente e descentralizado" 

 

 

CONTE-NOS SOBRE UM PROJETO QUE O APAIXONA. 

I'm a person who believes in a decentralized world and I think one way to 

accomplish this goal is by democratizing technology so it become more accessible 

to more people- democratization of technological resources has the power to 

change people’s lives. When you teach and allow people (how) to use technology 

you open doors to them and to their community. They no longer belong to 

“undeveloped regions of the world” because it stops being an important issue to 

mention- they have “first world” jobs, “first world” degrees, “first world” and “third 

world” impressions of how to see life. These people become rich in knowledge- so 

why it is so important to decentralize the technological recourses and the 

knowledge in the current world we live in. Democratizing technology is giving 

people a voice- a very loud one- so they can talk to everyone about their life- and 

even companies would receive this gift too. A tech company entering a new market 

has much thinking to do. Spreading technology all over the tiny places (and also 

the big ones!) of the world creates new jobs, new degrees, (new and) better skilled 

workers and new improved training courses besides the local economy increase 

and the strengthening of the local culture. 

 

Sou uma pessoa que acredita em um mundo descentralizado e acho que uma maneira de atingir 

esse objetivo é democratizar a tecnologia para que ela se torne mais acessível a mais pessoas - a 

democratização dos recursos tecnológicos tem o poder de mudar a vida das pessoas. Quando você 

ensina e permite que as pessoas (como) usem a tecnologia, você abre as portas para elas e para 

sua comunidade. Eles não pertencem mais às "regiões subdesenvolvidas do mundo" porque deixa 

de ser uma questão importante mencionar - eles têm empregos de "primeiro mundo", diplomas de 

"primeiro mundo", impressões de "primeiro mundo" e "terceiro mundo" de como ver vida. Essas 

pessoas se tornam ricas em conhecimento - então por que é tão importante descentralizar os 

recursos tecnológicos e o conhecimento no mundo atual em que vivemos. Democratizar a 

tecnologia é dar às pessoas uma voz - muito alta - para que possam falar com todos sobre seus a 

vida - e até mesmo as empresas também receberiam esse presente. Uma empresa de tecnologia 

que está entrando em um novo mercado tem muito o que pensar. A difusão da tecnologia em todos 

os lugares minúsculos (e também grandes!) Do mundo cria novos empregos, novos diplomas, 

(novos e) trabalhadores mais qualificados e novos cursos de formação aprimorados, além do 



 

 

aumento da economia local e do fortalecimento da cultura local. ***traduzido para português com 

o Google tradutor 

 

PARTICIPANDO DO DEARMOON, COMO EVOLUIRÁ SEU PROJETO E 

COMO VOCÊ PODERÁ CONTRIBUIR COM A SOCIEDADE? 

Being called to be a crewmember of the DearMoon Project will necessarily put 

some spotlights right in my plan of democratizing tech all over the world. By having 

the media attention my audience (mostly digital) would grow and I could send my 

message to a lot more of people than I would do normally- if I wasn’t part of this 

project. I want to contribute to society by improving access to technological 

resources and devices so that the technological field creates new interests and 

values that are able to match every lifestyle all over the Earth. Besides the need of 

diversity increasing of inclusiveness in tech- technology will only fill empty spaces 

in people’s lives when it start being designed with this people and no longer for 

them. After being chosen as a crew member of DearMoon Project I would try hard 

to get technological companies to strengthen local cultures and thoughts— world 

is such a big place we shouldn't be always looking at the same things the same 

way and thinking about the same global situations day by day. I would try tirelessly 

to make the world a better place and I would try doing it by the weakest point of the 

human race: the technological materials. We are always so focused on our screens 

and our high-tech devices that sometimes we forget about the world and everything 

that is out there- out from the screen. Therefore, I think the most effective way to 

get people’s attention is talking ABOUT the technology they have THROUGH the 

technology they hold. Therefore, with the help of the social networking services 

(and other media channels) I would make people aware of the importance of 

technology democratization- by giving access to technology you give opportunities. 

Ser chamado para ser um membro da equipe do Projeto DearMoon irá necessariamente colocar 

alguns holofotes no meu plano de democratizar a tecnologia em todo o mundo. Por ter a atenção 

da mídia, meu público (principalmente digital) cresceria e eu poderia enviar minha mensagem para 

muito mais pessoas do que faria normalmente - se não fizesse parte deste projeto. Quero contribuir 

com a sociedade melhorando o acesso a recursos e dispositivos tecnológicos para que o campo 

tecnológico crie novos interesses e valores que se adaptem a todos os estilos de vida em todo o 

planeta. Além da necessidade de diversidade, o aumento da inclusão na tecnologia, a tecnologia 

só preencherá espaços vazios na vida das pessoas quando começar a ser projetada com essas 

pessoas e não mais para elas. Depois de ser escolhido como um membro da equipe do DearMoon 



 

 

Project, eu tentaria muito fazer com que as empresas de tecnologia fortalecessem as culturas e 

pensamentos locais - o mundo é um lugar tão grande que não deveríamos estar sempre olhando 

para as mesmas coisas da mesma maneira e pensando da mesma maneira situações globais no 

dia a dia. Eu tentaria incansavelmente fazer do mundo um lugar melhor e tentaria fazê-lo pelo ponto 

mais fraco da raça humana: os materiais tecnológicos. Estamos sempre tão focados em nossas 

telas e dispositivos de alta tecnologia que às vezes nos esquecemos do mundo e de tudo o que 

está lá fora na tela. Portanto, acho que a maneira mais eficaz de chamar a atenção das pessoas é 

falando SOBRE a tecnologia que possuem ATRAVÉS da tecnologia que possuem. Portanto, com 

a ajuda dos serviços de redes sociais (e outros canais de mídia), gostaria de conscientizar as 

pessoas sobre a importância da democratização da tecnologia - ao dar acesso à tecnologia você 

dá oportunidades. ***traduzido para português com o Google tradutor 

 

 


