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A tecnologia é algo que evolui desde os séculos passados, por exemplo, antes se 

escrevia com pena e depois de muitos anos inovou para lápis a carvão, e atualmente 

ela apresenta a sociedade a cada dia um modelo de objeto diferente, como, estilo de 

roupa e aparelhos celulares, que muda o estilo e o formato. Desse modo, pode-se 

perceber que tudo está se transformando muito rápido e não paramos para pensar o 

quanto já se modificou e o que está sendo modificado.  

A tecnologia chegou no meu lar de repente e me deixou muito ansioso, querendo ficar 

constantemente no mundo virtual. Tem um Telecentro de Informática na Comunidade 

Quilombo Santa Cruz que todos da comunidade podem frequentar. Trata-se de um 

projeto governamental, que veio para a comunidade, através da associação. Sendo 

uma oportunidade de conhecer a informática, através de uma tela de um computador. 

Como já disse, no meu primeiro contato, eu não sabia como funcionava e o professor 

começou a me ensinar, como ligar o computador, a mostrar seus recursos, o Word, 

Excel, como entrar no Google, games etc.  

E mostrando o teclado do computador e suas funções, a primeira coisa foi escrever 

meu nome no Word. Logo em seguida, o professor nos apresentou um programa de 

Game, com a função de jogar com as letras. Elas iam aparecendo na tela do 

computador, eu e meus colegas íamos teclando as letras no teclado, formando textos, 

por exemplo, textos do gênero fábula. Além disso, o professor de informática ofereceu 

um bom suporte de aprendizado, juntamente à influência dos meus pais. Sendo um 

bom começo de letramento digital. 

As redes sociais envolvem as pessoas e quando comecei a fazer parte desse mundo 

virtual, uma delas foi o Orkut que era a de maior sucesso. Então comecei a usá-la, 

conhecer outras pessoas, compartilhar conversas, imagens, vídeos, músicas etc, algo 

viciante que começa a fazer parte do seu dia a dia. E assim fui aprendendo cada vez 

mais e hoje faço diversas coisas na web, tenho várias redes sociais, faço trabalhos 

on-line, vejo diversas páginas, e algumas delas são o Mercado Livre, Olx, Youtube, 

Facebook, WhatsApp, Messenger e o Google Drive. O Youtube e o Facebook são os 



que mais gosto, não pelo fato de ver vídeos, mas para postar e compartilhar no canal, 

“Vinicius Lima Oficial”.  

As novas tecnologias, atualmente, fazem parte da vida diretamente ou indiretamente 

de cada ser humano. Elas estão presentes no meu dia a dia, e na minha concepção, 

o mundo fica pequeno sem ela, pois tenho trabalhos acadêmicos para fazer, 

conversas no Facebook, Instagram, WhatsApp, operações bancárias e comerciais etc. 

Além disso, elas podem nos prejudicar se usadas inadequadamente. Por exemplo, 

uma amiga minha estava tendo uns problemas de desmaios e indo ao médico. Então, 

fez uma série de exames, constatou que os desmaios eram ocorridos, através da 

utilização do celular constantemente. Uso muito o WhatsApp, para comunicar sobre 

trabalhos, compras, divulgações, assuntos coletivos de grupos, ligações etc. Então, 

ele é um dos mais acessados por mim, sendo no meu ponto de vista, o melhor meio 

de comunicação virtual. 

Uma das tecnologias mais utilizadas no momento é o aparelho telefônico “celular”, ele 

está a todo momento nas mãos das pessoas. Há momentos durante o dia, que as 

pessoas utilizam automaticamente o celular, sem mesmo saber para que estão 

manuseando. Então, percebo que é viciante, ouço muitos amigos dizerem que não 

vivem sem o celular, algo preocupante para a vida pessoal. Tenho algumas 

tecnologias, como, notebook, aparelho de som, celular, televisão, rádio, impressora, 

moto, câmera fotográfica, e agora no momento estou com uma nova tecnologia na 

área da música que é o Teclado Musical.  

Faço viagens e, como não conheço os endereços, utilizo o Google Maps, como guia 

no trânsito através celular. Dentre os meios tecnológicos que pretendo conhecer e até 

mesmo utilizar é presenciar, é um Studio Musical, na qual quero poder gravar um CD. 

Analisando as tecnologias que estão no mercado, vejo que são muito importantes para 

a acessibilidade na sociedade. São meios tecnológicas que oferece as pessoas um 

certo conforto com diversas utilidades e capaz de trazer sérios riscos ao mesmo 

tempo, como disse anteriormente. 

O educador do campo é capaz de planejar aulas dinâmicas com alunos, uma delas 

são as importâncias de produções de músicas, poesias, poemas etc. Podem fazer 

esses produtos sobre coisas vivenciadas em suas comunidades, através de 



aplicativos do celular ou notebook na produção textual. Assim, os alunos produziriam 

textos sobre algo dos seus cotidianos, o que é bastante interessante para eles. 


