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Foi no natal de 2010, que ganhei meu primeiro computador. Não tinha acesso a internet, 

mas eu estava feliz mesmo assim, pois eu não ligava muito para isso. Queria explorar os 

recursos disponíveis, digitar trabalho de escola e divertir-me com vários joguinhos.  

Meus amigos diziam que a vantagem de ter um computador é ter o acesso a internet. 

Conversei com minha mãe e ela concordou com a instalação.  

Em pouco tempo eu já estava conectada às redes sociais. A primeira vista pareceu algo 

sem graça, mas a partir do primeiro momento em que as postagens e atualizações 

começaram a ser feitas, eu me encantei. Era tudo maravilhoso! Tudo instantâneo. Fotos, 

vídeos, comentários, informações e muito mais! Agora eu podia falar com amigos e 

familiares distantes! Eu podia ter amigos do mundo todo!  

A partir daí, eu já não passava um dia sem acessar minhas contas. Ficava horas e horas 

em frente ao computador. Fiquei encantada com a facilidade e agilidade na troca de 

informações. Em apenas um click, as noticias surgiam!  

Porém, estar conectada sem limitar o tempo, fez com que eu parasse de me exercitar, 

dedicasse menos tempo aos estudos e não me alimentasse direito. Minha família 

também sentiu meu afastamento. Foi preciso que a minha mãe conversasse bastante 

comigo e me explicasse que o uso em excesso estava me prejudicando.  

Hoje, entendo que não estar nas redes sociais é uma desvantagem, pois através delas, 

temos o mundo dentro de casa, porém é preciso fazer uso responsável. Nós usuários, 

devemos estar atentos à overdose tecnológica e não substituir o contato físico pelo 

virtual. 

Não consigo imaginar o mundo sem as redes sociais. Reconheço sua importância para 

nossa vida. Pensando no tempo em que não tinha computador, vejo que agora a minha 

vida mudou. Com as redes sociais meus caminhos se ampliaram. Vivo em um mundo 

novo.  

 


