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Meu contato com as tecnologias digitais se deu quando comprei meu primeiro 

celular e tive dificuldade de manuseá-lo. Até então, estava acostumada com o 

celular de botões, e aquilo tudo era uma grande novidade. Fiquei totalmente 

impressionada com as novas possibilidades que meu novo celular tinha a me 

oferecer. Levei algum tempo para aprender todas as suas funções, mas no final 

deu tudo certo. 

Com as novas possibilidades tecnológicas, não baixo mais músicas no celular, 

pois sempre uso o Youtube. E também não entro mais na minha página no 

Facebook pelo computador, pois com o celular ficou mais fácil compartilhar 

uma foto ou escrever uma mensagem. E faço sempre assim se gostei de algo, 

posto ou compartilho. Quando comecei a acessar redes sociais, lembro que 

tinha umas primas que moravam na cidade que sempre me ajudavam com 

minhas dúvidas, pois elas sempre estavam antenadas com as novidades. 

Acredito que as redes sociais, de alguma forma viciam, pois já acordamos 

pegando o celular para ver as novidades. 

As páginas da web que costumo visitar no meu dia a dia são o You tube, a 

plataforma Moodle, o Facebook e o Google. Esse último eu uso para realizar 

alguma pesquisa a parte. Sempre que posso, faço algumas postagens de fotos 

e mensagens diversas que acho interessantes. As novas tecnologias nos dias 

atuais tornaram-se indispensáveis, pois dependo delas para realização de 

trabalhos acadêmicos e até mesmo para me comunicar com a família e 

amigos. Isso faz uma grande diferença, pois facilita bastante no cotidiano. 

Acho que o Facebook é uma das páginas que mais acesso quando tenho 

tempo vago, pois gosto de postar fotos, ver as postagens de amigos e algumas 

notícias que aparecem. Mas, não gosto de muita exposição de minha vida 

pessoal e posto apenas o básico, como mensagens, de incentivos, de 

comprimentos. Em um dia normal, o primeiro aparelho tecnológico que uso é o 



celular. Em seguida, o computador. Mas ao decorrer do dia sempre permaneço 

usando o celular, pois é prático e rápido, e posso resolver qualquer coisa por 

ele. Devido o celular oferecer muitas possibilidades, deixei de ver televisão já 

faz algum tempo.  

Comparando a geração mais velha, como meus pais e avós, com as crianças 

de hoje, percebo uma enorme diferença, elas são totalmente revolucionárias. 

Meus pais mal sabem fazer uma ligação em um celular de botões, diferentes 

das crianças que com apenas dois anos, já sabem entrar em redes sociais 

como o Youtube para procurar desenhos e vídeos animados. Essas diferenças 

também se dão entre comunidades. Percebo que algumas possuem mais 

condições financeiras para adquirir aparelhos tecnológicos, já outras mal 

sabem o que são ou para que servem um aparelho digital. 

Como tudo tem seus pontos negativos e positivos, com a tecnologia não seria 

diferente. Ela facilita bastante nossa vida, ainda mais nos dias atuais em que 

tudo tem que ser feito muito rápido, na correria, ninguém tem tempo para nada, 

aí a solução é resolver muitas coisas pela internet, coisa que demoraria horas 

para ser feito como, pagar contas, uma ligação e até mesmo uma simples 

mensagem feita em questão de minutos.  

No entanto a tecnologia não é só flores, pois tem muita gente mal intencionada 

que dela se aproveita para tirar proveito, como fazer publicações com imagem 

de pessoas sem suas autorizações, criar perfis falsos em redes sociais, dentre 

outros problemas sérios que estão acontecendo nos dias atuais. Assim, 

devemos sempre ficar atentos com quem nos relacionamos em redes sociais e 

alertando nossas famílias e amigos dos perigos e das coisas que acontecem. 

Como educadores, temos muitas coisas que podemos tirar proveito da 

tecnologia, como, por exemplo, exercícios virtuais, jogos educativos, uso de 

gramática e até mesmo ensinar para que serve um email e como criá-lo. A 

tecnologia é uma ferramenta de grande valia para o educador, o que temos que 

fazer é criar estratégias que possam nos ajudar a usá-lá de modo que beneficie 

o aluno de forma significativa. 


