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O objetivo deste texto é apresentar uma tecnobiografia que retrate os meus 

processos de aprendizagem em o contato com as tecnologias digitais. Meu 

primeiro contato com a tecnologia digital se deu quando o surgiu um telecentro 

na minha cidade, onde eu e uma amiga íamos para utilizar os computadores 

para fazer trabalhos escolares, entre outros.  E foi lá que fui incentivada a 

aprender a usar computador. No telecentro, muitas as pessoas iam fazer 

pesquisas e trabalhos escolares, e outros iam mesmo para aprender a mexer 

nos computadores. Para mim que nunca tinha tocado em um computador, foi 

uma grande descoberta o mundo digital. Isso me levou a fazer parte do mundo 

tecnológico e a conhecer novas tecnologias que podem nos ajudar no presente 

e no futuro.  

Lembro-me das primeiras vezes que usei um computador de mesa e o mouse. 

Eu tinha de mandar mensagens, entrar no Facebook, Gmail, entre outros. Eu 

senti que aquele momento foi complicado pelo fato de não ter costume com 

computador de mesa ou notebook. Em relação às pessoas que foram 

importantes no meu processo aprendizado, foi através das minhas amigas que 

tinham o domínio mais avançado do meio digital que me orientaram de forma 

que contribuíram bastante para o meu aprendizado que me são úteis até agora. 

Com as práticas atuais, em relação às páginas que mais visito, são de e-mails, 

notícias no Facebook, informações publicadas que possam representar para a 

nossa vida. Então visitar essas páginas faz com conheçamos um pouco sobre 

essas histórias e reflitamos sobre a nossa realidade. Sobre os limites de uso do 

mundo tecnológico, desde que quando nós começamos a ter uma relação com 

a tecnologia digital na minha comunidade não houve a nenhuma proibição. 

Sobre o celular digital, para mim realizou um grande objetivo, que foi a 

comunicação. Sobre a participação nas interações com os meios tecnológicos 

e redes sociais, algumas vezes posto fotos, faço comentários, ou leio anúncios 

que indicam sobre algo de um acontecimento que vão acontecer. Também 

muitas das vezes divulgo informações pelo WhatsApp como notícias, entre 



outros nos grupos que participo. Isso é uma maneira importante de socializar 

com as pessoas e que possibilita uma maneira mais rápida de comunicar. 

Pensando bem no dia de ontem, a tecnologia que utilizei após acordar foi o 

celular que usei para conversar com as amigas. Ao longo do dia, usei o 

notebook para enviar e-mail, mensagens no Facebook, entre outros. O 

notebook também foi utilizado em sala de aula nas leituras de textos. Esses 

meios trouxeram para mim uma valorização com a sociedade. Eu comecei a 

sentir uma possibilidade de interagir com estas tecnologias digitais que foram 

uma grande descoberta de conhecimento. 

Quando comecei a usar Facebook e o WhatsApp, comecei a postar fotos e a 

fazer comentários no dia a dia. Em relação ao que ainda não fiz e que 

realmente gostaria de fazer em redes sociais é conhecer um pouco como se 

lida o Instagram. 

Sobre o uso de tecnologia, percebo mais uso entre jovens e crianças do que 

com relação com as pessoas mais adultas. Por exemplo, o meu irmão quando 

tinham 5 anos de idade já sabia mexer com celular digital, tirar fotos, reproduzir 

músicas, entre essas coisas simples. Infelizmente, muitos aí não têm grande 

possibilidade de utilizar um celular digital para se comunicar.  

Podemos concluir que esses meios tecnológicos digitais atualmente trouxeram 

avanços na sociedade, pois possibilitaram, de forma bastante importante, 

melhorar nossa interação e comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 


