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As redes sociais têm uma importância muito grande em vários segmentos de vital
serventia, em ações como exemplo na área de saúde, educação, mobilidade, compras e
vendas, levando informações, aproximando pessoas e dando um toque especial no que
se faz necessário para a uma vida conectada.

A tirinha faz alguma crítica quanto ao uso das redes sociais?

É possível encontrar uma contradição na charge? Justifique sua resposta.

HORA DE REFLETIR
REDES SOCIAIS: PESQUISAS APONTAM QUE USO EM EXCESSO PODE CAUSAR
VÍCIO E DEPRESSÃO
"Uso excessivo de redes sociais pode causar vício e depressão". É o que afirma a
pesquisa desenvolvida, em 2011, pela Academia Americana de Pediatria. O professor
universitário Gabriel Oliveira, no entanto, alerta: "devemos destacar o termo excessivo".
Ele avalia que é necessário impor um limite, em especial entre adolescentes, mas que há
benefícios nas redes sociais que também devem ser considerados, como a socialização e
as mobilizações virtuais.
Os pesquisadores responsáveis pelo estudo o denominaram de 'Depressão
Facebook', a qual atinge, especialmente, adolescentes que ficam horas do dia navegando
nas redes sociais. De acordo com a pesquisa, o uso sem moderação poderia acarretar
atos de cyberbullying, ansiedade social, isolamento severo e vício que se assemelha ao
de substâncias químicas. Nesse sentido, é essencial que os pais acompanhem a vida
virtual dos filhos.
Na avaliação de Gabriel, a forte adesão de adolescentes às redes sociais reflete
características próprias da juventude, como formação da identidade, necessidade de
socialização e autoafirmação.
Segundo a pesquisa, os jovens que desenvolvem depressão, já manifestam
tendência ao isolamento ou ansiedade e buscam na internet uma forma de interagir com
outras pessoas. Quando essa relação não se estabelece, eles ficam deprimidos. O estudo
alerta para que os pais avaliem se o período dedicado aos relacionamentos virtuais não
está interferindo na construção de relacionamentos reais.
Fonte: UOL Notícias

Qual a importância das tecnologias digitais na sociedade e também na minha vida? Eu as
uso com que finalidade (diversão, comunicação, atividades escolares/profissionais)?
Deve-se ter cuidados ao utilizá-las? Se sim, quais? Se não, por quê?

MAS COMO UMA MOEDA, EXISTE UM OUTRO LADO...
“Hoje é possível pela internet atendimento médico, na educação em sala de aula ou fora
dela tirar dúvidas com professores e colegas em faculdades, colégios, na mobilidade com
os aplicativos saber sobre o trânsito onde está livre ou congestionado, ônibus, chamada
de TAXI ou aplicativos de carros com motorista particular, comprando e vendendo objetos
mais diversos desde uma simples caneta a uma bela casa de praia, aproximando famílias
distantes muitas separadas pelas circunstâncias da vida, levar notícias nas mais diversas
formas e áreas demostrando a sua importância.
Com todas essas possibilidades tem um segmento que hoje tem tirado bastante proveito
dessa ferramenta sobre tudo para informar os seus trabalhos também por outro lado
servindo como ferramenta de críticas e fiscalização, uma vez que tem algumas pessoas
que também através das redes sociais comete falhas inconcebíveis ao ponto de serem
abertos inquérito de crime cibernético.

Só resta lembrar que todo o cuidado é muito pouco, pois com apenas um clique você
navega no mundo.”
Fonte: <http://visaocidade.com.br/2017/11/as-redes-sociais.html>.

REALIDADE
A sociedade através de seus indivíduos está conectada. É importante pensar sobre o uso
da tecnologia, destacando a importância da mesma para a comunicação, pesquisas,
trabalhos escolares e diversão, bem como advertem para os cuidados que devemos ter
ao acessá-la. Lembrando que os participantes da pesquisa são da “era digital”, nasceram
a partir da metade dos anos 1990. O mundo desses jovens sempre foi habitado por
internet, celular, e-mail e, de certa forma, são convocados e incitados por novidades a
todo o momento. A tecnologia produziu novos sujeitos e a vida contemporânea está
definitivamente ligada à tecnologia.
Com base neste cenário, na busca de uma maior compreensão, é importante analisar as
seguintes temáticas:


Acesso à internet;



Vida online;



Rede de segurança;



Discriminação;



Relacionamento online.
Brasil Digital: O futuro é agora - é o tema da revista do Painel
Telebrasil 2018.
Edição, com 104 páginas, consolida os debates realizados no
evento, que reuniu a indústria de Telecomunicações.
Disponível em:
<
https://issuu.com/convergenciadigital/docs/62paineltelebrasil2018>
.

Vídeos complementares:
AS REDES SOCIAIS - Você Sabia? <https://www.youtube.com/watch?v=1ieBAX7v2B8>.
Redes Sociais, por Viviane Mosé <https://www.youtube.com/watch?v=eYRAFPwkjps>.
O impacto das redes sociais na vida das pessoas, por Leandro Karnal
<https://www.youtube.com/watch?v=2EkrD3eNe5c>.

Você consegue se imaginar sem poder pesquisar suas dúvidas no
Google ou sem manter-se conectado com seus amigos e parentes
durante seu dia? Provavelmente não. Já não existe mais sociedade
sem a troca de informações nas mais diversas plataformas. Com este
foco esta atividade tem o objetivo de suscitar questões e novos
olhares sobre os recursos da Sociedade da Informação. O texto
destina-se alunos dos primeiros períodos do curso de Sistemas de
Informação e pessoas usuárias.
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