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O presente trabalho relato traz minhas experiências e vivências com as 

tecnologias digitais. Elas são muito importantes para as inovações e 

comunicação com o mundo, para o entretenimento, as pesquisas, etc. Meu 

primeiro contato com aa tecnologias digitais foi para fazer uma conta na rede 

social. Eu não tinha internet em casa, então precisei ir até a cidade e usar uma 

lan house para criar minha conta no Orkut na intenção de conversar on-line com 

meus parentes que moravam no estado da Bahia.   

Meu segundo momento usando uma tecnologia digital foi a inscrição para o 

vestibular que só era feito pela internet. Com isso, mais uma vez utilizei a lan 

house, além de sempre usá-la para acessar o Orkut e fazer algumas pesquisas. 

Comecei a fazer faculdade pela UNOPAR e comprei um notebook, mas para 

utilizar a internet e enviar algum trabalho ainda usava a lan house ou a internet 

da instituição. 

Atualmente, utilizo o Facebook e o WhatsApp para conversar com as pessoas e 

principalmente com meus filhos, pois sempre estou viajando ou trabalhando e 

preciso estar em contato com eles. Às vezes faço uma ligação também porque 

há assuntos que são melhores tratados conversando do que escrevendo. Utilizo 

bastante o You tube para baixar vídeos e filmes, e-mail para ações mais formais, 

Wikipédia e Google para pesquisas e sites interessantes sobre alguns temas. 

Evito politicagem nas redes sociais, pois resido em cidade pequena e meus pais 

têm medo de dar algum problema no meu emprego ou até mesmo nas nossas 

vidas pessoais. Participo de vários grupos no Facebook e no WhatsApp 

relacionados a moda, interação, carona, família, faculdade, entretenimento e 

música.  

Usei muito DVDs, mas hoje faço download de todas as músicas e filmes que 

quero e passo para o pen drive. Isso facilitou muito, pois antes tinha que comprar 

o DVD que só podia ser assistido em casa. Nos dias atuais levo o celular ou o 

notebook comigo e assisto meus filmes e ouço minhas músicas em qualquer 

lugar. Nas redes sociais que uso, se tiver algo postado que eu goste eu curto e 



comento; se for algo que eu me interesse bastante eu compartilho. Nos quizes e 

chats sempre há perguntas que eu respondo, para testar meus conhecimentos, 

e quando tenho tempo sempre dou uma olhada em coisas relacionadas ao 

senado. Curto e assino petições e abaixo-assinados que se relacionem a 

igualdade de direito, ou sejam contra-violência e o preconceito de qualquer tipo, 

a favor dos animais, etc. Como não assisto a televisão, sempre que possível vejo 

os resumos das notícias do Brasil e do mundo para me atualizar. 

Existem vários tipos de aplicativos que facilitam a minha vida. Um bom exemplo 

são os aplicativos dos bancos onde consigo pagar contas, transferir dinheiro, 

entre outras coisas. Basta ter internet. Sempre que possível, posto fotos para as 

famílias que moram distantes matarem a saudade e para os amigos virtuais 

curtirem porque é sempre bom estar recebendo elogios, já que isso levanta 

nossa autoestima. Sempre atualizo meu Facebook e meu WhatsApp que são as 

redes sociais que uso atualmente.  

Posso considerar que minha vida é tão movida pelas tecnologias digitais que, ao 

acordar, a primeira coisa que faço é pegar o celular, olhar as horas e dar uma 

leve visualizada no WhatsApp para dar bom dia. Sendo assim, o celular é umas 

das tecnologias digitais que não consigo ficar sem utilizar, pois preciso dele para 

ligar para minha família e me manter atualizada com o mundo através das redes 

sociais.  

O computador eu uso bastante para fazer meus trabalhos de faculdade e 

pesquisas. Também o utilizo para acessar o Facebook, para olhar minhas 

classificações nos concursos, olhar nota do Enem para amigos, atualizar o 

currículo lattes. Enfim, uso bastante o notebook, mas o celular eu uso todos os 

dias. No entanto, temos que ter certos cuidados, pois existem sites que são vírus 

e que podem danificar os nossos celulares e computadores. Por isso, evito entrar 

em sites desconhecidos e atualizo sempre meus antivírus.  

Antigamente, não precisávamos nos preocupar com vírus, pois mandávamos 

cartas ou cartões postais dos lugares que viajava; hoje em dia utilizamos as 

tecnologias para facilitar e economizar, mas enfrentamos os vírus. Todavia, 

perco menos tempo, envio e-mail em tempo real e na mesma hora a pessoa já 

responde, envio fotos e vídeos no mesmo momento que tiro a foto ou filmo e as 

pessoas já podem comentar sobre elas. Também utilizo a pesquisa por voz, tanto 



para pesquisar sites ou para procurar um contato na minha agenda. Outra 

ferramenta que utilizo é o Google Maps que me direciona a vários locais que 

quero encontrar. Nunca utilizei as tecnologias digitais para marcar encontros 

com pessoas que não conheço pessoalmente, porque tenho medo de ser alguém 

que vá me fazer mal, mas já marquei encontro com colegas, amigos, família e 

paquera pelas ferramentas das tecnologias digitais. 

As tecnologias existem para nos auxiliar, mas as pessoas mais velhas têm certos 

receios, até mesmo por não saberem utilizar as ferramentas, e acabam se 

privando de alguns usos. Às vezes por não serem letradas nesse mundo 

tecnológico, existe o medo do novo; já os jovens e as crianças, na sua maioria, 

dominam essas ferramentas melhor que os adultos, pois eles são curiosos e 

assim aprendem e passam a dominá-las muito rápido. 

Na minha comunidade, a maioria das crianças tem celular e muitas vezes os 

utiliza melhor que dos pais; Na comunidade vizinha também percebo que 95% 

dos   meninos e meninas têm celulares com acesso à internet. 

Percebo que as tecnologias em minha vida são ferramentas fundamentais para 

meu trabalho e para manter o contato com minha família. Através do celular, eu 

comunico com meus filhos e utilizo a internet para fazer pesquisas e enriquecer 

meu diálogo com os pais dos alunos e funcionários nas reuniões da escola onde 

trabalho. Gosto muito de vídeos motivacionais baixados na internet nas reuniões 

que faço. Nesse momento, utilizo também outros tipos textos de alguns autores 

que condizem com a reunião em pauta.  

Portanto, existe o lado positivo das tecnologias digitais que é o fato de em um 

clique você consegui falar com pessoas em tempo real, enviar e receber 

mensagens e fotos instantâneas, assim como conseguir ver as pessoas na hora 

exata do relógio. Porém, há também o lado negativo, pois a tecnologia está 

deixando as pessoas preguiçosas. Não queremos mais ler livros; porque 

achamos o resumo na internet, não vamos mais nas casas dos amigos e não os 

curtimos presencialmente, mas curtimos amigos que nunca vimos só nos 

conhecemos virtualmente.  

Acredito que a vida se tornou mais fácil com as tecnologias e ficou mais difícil 

para aqueles bate-papos sentados à beira da fogueira, para uma visita a casa 



da avó. Daqui uns tempos estaremos tão conectados a esse mundo tecnológico 

que não seremos mais presentes. 


