
A minha história de aprendizagem usando as tecnologias digitais inciou-se em 

2009, quando eu decidi fazer minha primeira graduação de tecnólogo em Processos 

Gerenciais, ela – a graduação – foi toda on-line, assim, tive meu primeiro contato com o 

mundo virtual de aprendizagem, pois fui apresentado ao Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) da Universidade. Desse modo, neste ambiente, era possível 

acessar todos os conteúdos disponibilizados na grade curricular do curso, bem como 

interagir com professores, tutores e colegas de curso, fazendo socializações dos assuntos 

estudados nas aulas por meio de fóruns interativos na plataforma digital do curso. 

Entre os anos de 2012 e 2016, iniciei e terminei o curso de Licenciatura Plena 

em Letras com habilitação em Língua Inglesa e suas respectivas Literaturas. Mesmo as 

aulas, na Universidade, sendo de forma presencial, observei que além dos conteúdos 

estudados em sala de aula, de maneira presencial, era necessário complementar meu 

processo de aprendizagem nos aspectos linguísticos do idioma estudado, no meu caso, o 

inglês. Foi assim que decidi buscar alternativas fora da universidade para melhorar 

minhas habilidades no idioma, assim, algumas opções de praticar a língua inglesa foi 

utilizando aparatos tecnológicos, a exemplo disso, foi o uso de aplicativos para 

celulares, tais como Busuu e Duolingo, ambos os aplicativos têm a versão free e 

premium, mas em ambos os casos o aprendiz pode praticar o inglês. 

Atualmente, para praticar conversação em inglês utilizo grupos no WhatsApp 

com membros de vários lugares do mundo. Além do mais, faço uso do aplicativo 

Botled, no qual podemos aprender novas línguas e novas culturas. O APP permite 

enviar mensagens aleatórias para qualquer pessoa ao redor do mundo de forma simples 

e interativa. Em síntese, a depender do conteúdo da sua mensagem engarrafada, os 

destinatários podem decidir em guardar sua garrafa ou relançá-la ao mar. Se caso 

alguém mantiver sua garrafa enviada, você pode enviar e receber mensagens para essa 

pessoa de maneira dinâmica e interativa. Com o Botled, você não aprende só idiomas, 

você aprende novas culturas e novas formas de ver o mundo. 

Hoje, complemento minhas aprendizagens usando os recursos tecnológicos, seja 

fazendo cursos de especializações de longa ou curta duração, bem como procuro seguir 

alguns canais de língua inglesa no Youtube, para ficar mais por dentro de novos 

conteúdos relacionados ao ensino e aprendizagem de língua inglesa. 


