
Voeli 58 anos
Professora
Aposentada Birigui - SP

- Na infância presente era só no Natal e o sonho de infância era ganhar uma
bicicleta, mas só teve depois que começou a trabalhar (sonho dela e dos irmãos);
- Os presentes naquela época eram coisas simples. A única boneca que teve foi
ganhando em um album de figurinha;
- Irmão com cancer devido ao fumo e muito cigarro;
- Fez curso de datilografia;
- Fazia trabalhos para professores (com a datilografia);
- Comparou os regimentos que datilografava naquela época, porque não podia
conter erros com o avanço da tecnologia e facilidade de hoje. Teria ajudado muito o
trabalho dela se tivesse o computador aquela época;
- Só teve contato com o computador quando os filhos eram adolescentes e eles
começaram a utilizar
- Fez curso de datilografia;
- Fazia trabalhos para professores (com a datilografia);
- Comparou os regimentos que datilografava naquela época, porque não podia
conter erros com o avanço da tecnologia e facilidade de hoje. Teria ajudado muito o
trabalho dela se tivesse o computador aquela época;
- Só teve contato com o computador quando os filhos eram adolescentes e eles
começaram a utilizar;
- Fez compra vendo programa de tv shoptime (pelo telefone), mas nunca comprou
pela internet porque se sente mais segura conversando com a pessoa;
- Acha que são sites confiáveis e os filhos já fizeram compras (Shoptime, Submarino,
Lojas Americanas, Ponto Frio);
- Fez curso de excel e alguns cursos básicos, a própria escola proporciona cursos
para o professor

- Telefone para falar com os irmãos;
- MSN pra falar com os filhos;
- Panela elétrica para fazer o almoço
de domingo;
- Manda e-mail;
- Vê noticias;
- Passa fotos e vídeos para o computador
(mas tem dificuldade)

- Computador
- Celular (discar, receber, mandar msg, tira
foto);
- TV (com internet mas nunca usou e não
sabe usar);
- Câmera Digital;
- Filmadora;
- Máquina de fazer pão;
- Microondas (só usa para esquentar, nunca
se interessou em fazer comida);
- Panela elétrica;
 
Aprende a utilizar os produtos através do
manual (pelo menos o "como usar") Esc

- Acessar Internet;
- Gravar novela, jornal;

 
- Utiliza site de banco somente para ver
saldos;
- Tem medo de fazer transação online e
alguma coisa dar errada;
- Só utilizou caixa eletronico 2 vezes, o
marido vai para ela;
- Não gosta de caixa eletronico e se
precisa ir tem que pedir ajuda;

- "...Ícones mais direto!"
- "Tinha que ter algo mais fácil dizendo clique aqui, para
fazer isso é aqui!"
- "Eu não sei organizar meu computador"
- "Passo as fotos e depois não sei onde foram parar... eu me
perco completamente"
- "Eu usei bastante computador quando trabalhava na
escola, eu fazia pesquisa, eu imprimia matéria para passar
para os alunos alguma coisa diferente, ou prova, avaliação...
pesquisava jogos de matemática para passar para os
alunos.. então eu digitei muitos textos, eu fiz muito trabalho
em função da escola."

- Precisa de ajuda;
- Falta de interesse;
- Interesses são outros;
- Ocupações são outras;

- Mapa afetivo com os espaços afetivos da casa.
- Analisar é a segurança/praticidade que ela sente
quando conversa pelo telefone (na compra, com os
irmãos, com a filha durante a noite).
- "Eu não sei organizar meu computador" Como que
ela imagina que deve ser organizado o computador?
Como uma faxina na casa? Como uma organização
pós-mudança?
- Não tem interesse em fazer as coisas no PC (ex:
aprender a baixar musica, gravar cd/dvd, passar
fotos).. como estimular esses interesses? 2 sessões

Sônia Barbosa 55 anos
Professora
Pedagoga Ponta Grossa

- Filho deixou a mae com medo do computador, dizendo para ela não fazer tal coisa
pois poderia estragar;
- Bolsa de estudo da UEPG para ser professora online de Pedagogia;
- Filho deixou a mae com medo do computador, dizendo para ela não fazer tal coisa
pois poderia estragar;
- Bolsa de estudo da UEPG para ser professora online de Pedagogia;
- Escreve tudo na mão, não consegue escrever nada direto no computador, tem
insegurança de escrever;
- Teve dificuldades de encontrar as coisas que a professora recomendava;- Filho
deixou a mae com medo do computador, dizendo para ela não fazer tal coisa pois
poderia estragar;
- Bolsa de estudo da UEPG para ser professora online de Pedagogia;
- Escreve tudo na mão;
- Teve dificuldades de encontrar as coisas que a professora recomendava (por ex:
entre ao lado esquerdo no calendário...);
- Não entendia alguns termos (por ex: barra de rolagem);
- Faz os relatórios dos alunos tudo na mão (fichas);
- Experiência com o celular touch foi mais fácil porque tinha mais pessoas ajudando,
já o computador não.

- Acessa e-mail (hotmail);
- Utiliza bastante o google;

- Computador
- Celular touch screen (discar, receber,
mandar msg, tira foto);
- TV;
- Máquina de lavar;
- Microondas (só usa para esquentar, nunca
se interessou em fazer comida);

- Escrever texto direto no
computador (escreve tudo a mão
antes);
- Adicionar foto no perfil (onde é
tutora online)

- "Eu ia para aquele caixa eletronico e
como eu sofria. Eu tinha medo de mexer
e levava minha filha pequena comigo";
- "Tinha medo de cancelar e não vir o
dinheiro da gente, perder o dinheiro";
- "Uma vez eu mexi la e o dinheiro nao
veio e eu fiquei nervosa, fiquei agoniada
e chamei minha filha pra falar com o
homem, e o moço atras avisou que o
dinheiro saiu depois";

- "Eu acho muito complicado computador";
- "Eu acho que assim.. as coisas mais claras para nossa
idade sabe, as coisas mais claras, mais simples, eu não sei
de que forma te dizer mais simples porque pra vocês que
são jovens tudo é tão simples no computador..";
- "Eu vim conhecer computador agora";
- "Parece que tudo que tem vídeo, que a pessoa está
falando com você parace que é mais real, do que só
escrever";
- "Morro de medo de fazer compra online, Deus me livre. Eu
nunca fiz e acredito que nunca vou fazer. A gente escuta na
televisão, meu Deus do céu que fulano alugou a casa na
praia e era online e deu zebra, e outro comprou um produto
e veio outra coisa, não sei porque essas coisas mas isso
assusta a gente";
- "Tenho muito medo de acessar site de banco, porque
ainda faço muita burrada no computador";
- "De vez em quando tenho que ligar em Curitiba para meu
filho, aconteceu isso.. isso... ";
- "Meu filho diz: mãe você não pode mexer em tal lugar,
clicar pra aceitar isso...";
- "Eu não vivo mais sem microondas, mas não cozinho nele,
é mais para esquentar";
- "Não tenho mania e nem paciência de ler manual"; - Precisa de ajuda;

Nome Idade Profissão Cidade Marcos Significativos Atividades Quais tecnologias utiliza?
Maiores Dificuldades no
Computador Maiores Dificuldades na TV Site de Banco e Caixa Eletrônico Falas

Porque acha que não consegue
fazer as coisas... O que podemos fazer Gravação


