
INSCRIÇÃO 009.  Entrevista realizada pessoalmente, gravada em áudio, e 

transcrita abaixo. 

Onde e como foi seu primeiro contato com tecnologia digital? 

Meu primeiro contato com tecnologia digital foi quando meu marido comprou um 

computador para os meus filhos. Acredito que tenha sido em 2007. Apesar de eu não 

mexer porque eu não sabia, eu achava muito interessante ver meus filhos descobrindo 

todo um novo mundo de possibilidades ali sem sair de casa. 

 

O que significa para você usar a tecnologia digital? 

Significa algo muito bom porque facilita bastante a vida. Eu converso com as pessoas 

que estão longe, posso pagar contas por meio dela, enfim, posso fazer muitas atividades 

que facilitam meu cotidiano e também me colocam em contato com pessoas queridas. 

 

Que mudanças a tecnologia trouxe para sua vida? 

A tecnologia trouxe muitas mudanças para a minha vida porque agora tenho contato 

constantemente com a minha família que mora em outra cidade. Ela trouxe mais 

proximidade com elas e também mais informação porque agora tenho acesso a muitas 

notícias facilmente. 

 

Quais são os seus sentimentos em relação à tecnologia? 

Eu gosto muito da tecnologia, mas ao mesmo tempo eu tenho medo dela porque tudo 

fica muito exposto. As nossas vidas, nossas fotos, nossas informações pessoais estão 

disponíveis a qualquer um que acessá-las nas redes sociais! Tenho bastante receio disso! 

 

Quais foram as experiências mais positivas e mais negativas? 

As experiências positivas são todas as que se referem a estar em contato com as pessoas 

que eu amo: conversar com quem está longe, saber onde meus filhos estão quando saem 

e viajam. Já as experiências negativas... eu só consigo me lembrar de quando roubaram 

o celular da minha filha e se passaram por ela com uma ligação que me assustou 

demais. Acho que é justamente no que eu disse sobre o medo... tudo está exposto tanto 

para o bem quanto para o mal! 
 


