
INSCRIÇÃO 016. Entrevista realizada por meio de áudio em rede social 

(whatsapp) e transcrita abaixo. 

Onde e como foi seu primeiro contato com tecnologia digital? 

Meu primeiro contato com a tecnologia digital... Sinceramente, eu não me lembro do 

exato momento em que isso aconteceu, mas eu creio que foi na minha infância quando 

eu ganhei o primeiro aparelho telefônico, o primeiro celular. Então, acho que tem muito 

tempo e creio que a minha experiência foi ótima! Eu devo ter ficado super empolgada e 

feliz tanto com o presente quanto com a novidade que ele apresentava no momento para 

mim. 

O que significa para você usar a tecnologia digital? 

Para mim, significa facilidade, praticidade. Hoje em dia, são muito mais fáceis diversas 

operações, diversas atividades no aparelho telefônico, então eu acho que o maior 

benefício da tecnologia digital é a facilidade que ela apresenta. 

Que mudanças a tecnologia trouxe para sua vida? 

Eu acho que a tecnologia mudou muita coisa: me aproximou de pessoas que eu não via 

há muito tempo, a facilidade no dia-a-dia, tem aplicativo de banco, de transporte, de 

diversas coisas desse tipo, então acho que me deixou um pouco mais cômoda e facilitou 

muito as tarefas do dia-a-dia. Hoje, ao invés de eu ter que ir ao local, no meu telefone eu 

consigo fazer tudo. 

Quais são os seus sentimentos em relação à tecnologia? 

O sentimento que eu tenho é de gratidão. Sou grata por tudo o que ela me oferece, claro 

que com limite para não viciar e não trazer problemas (e acabar ao invés de ajudar, 

piorar), então, o sentimento que eu tenho em relação à tecnologia, no mais, é de gratidão 

mesmo. 

Quais foram as experiências mais positivas e mais negativas? 

 

Experiência positiva eu acho que é quando eu consigo colocar algum aplicativo bacana 

no celular, quando eu sei manusear o aparelho, acho que essas são as experiências 

positivas. E negativa é quando acontece de ter algum vírus, ou algumas vezes que eu já 

perdi documentos, fotos... Acho que essas foram as piores experiências: eu ter que 

perder coisas que eu não esperava e que me fizeram falta com o passar do tempo. 


