ALUNO(A): Monoela Matos de Jesus
ESCOLA: Escola Municipal Maria Rita Alves de Jesus
ANO EM CURSO: 9º Ano

TURNO: Matutino

MODALIDADE: DISSERTAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO: 1º Lugar

PROFESSORA ORIENTADORA: Railma da Silva Anunciação

VÁRIOS PONTOS LIGADOS A UM SÓ NÓ
É inegável que as diversas opções de aplicativos de relacionamentos sociais
ocupam uma parte muito grande do tempo das pessoas, principalmente dos
adolescentes. Twitter, Facebook, Instagram, Youtube e Google, são algumas das
principais e também mais utilizadas no Brasil. Embora as redes mencionadas
facilitam a vida das pessoas, elas também apresentam um lado que pode trazer
perigo para a sociedade.
Muitas são as facilidades que as redes sociais proporcionam as pessoas e a
sociedade. Isso porque, através delas, temos acesso a diversos assuntos que nos
mantém informados e por dentro das noticias que se passam até do outro lado do
mundo. Com elas, nós também podemos entrar e manter contato com amigos e
familiares que estão a quilômetros de distância. As redes sociais também podem
ser grande aliada das pessoas que querem divulgar seus talentos em áreas
diversificadas.
No entanto, as redes sociais, assim como trazem benefícios, trazem também
alguns malefícios para as pessoas e para a sociedade em geral. Em primeiro lugar,
há muitas pessoas que se aproveitam das redes sociais para fins inapropriados,
como para a prática de crimes. Isso significa que se faz necessário muita atenção
para não ser vítima dos destruidores sociais. Mesmo sabendo que a conectividade
de olhares é grande e não há privacidade em modo virtual, as pessoas não hesitam
em se expor. Além disso, as consideráveis quantidades de horas gastas nos
ambientes virtuais têm levado muitos jovens ao isolamento social.

A partir disso, pode-se notar que as redes sociais trazem grandes benefícios
para a sociedade, mas desde que usadas de forma adequada. Sejam em ambientes
educacional, profissional, social, cultural ou político, cabe a cada individuo
descruzar os braços para tornar o ambiente virtual cada vez democrático e livre de
perigos.
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PROFESSORA ORIENTADORA: Railma da Silva Anunciação

DOIS LADOS DE UMA MESMA MOEDA

As redes sociais são fundamentais na vida da sociedade e das pessoas.
Porém, apesar de ter coisas boas, também tem lados ruins.

Elas facilitam na aprendizagem, pois permite fazer grupos de estudos,
repassando informações importantes para o desenvolvimento dos alunos. Também
auxiliam na leitura e na escrita, já que as pessoas precisam passar informações de
uma forma compreensível. Além disso, as redes sociais permitem que as pessoas
aprendam a viver em democracia. Também são usadas para a diversão e o
entretenimento.

Por outro lado, as redes sociais também têm seus pontos negativos.
Primeiro, porque são propagados vídeos com conteúdos inadequados. Segundo,
elas podem causar sérios problemas como depressão: as pessoas se viciam em
jogos inadequados que entram e não têm como sair, como o caso do jogo da “baleia
azul”. Por fim, existem algumas pessoas que criam perfis falsos com as fotos de
outras para praticarem crimes como exploração sexual.

Diante do que foi exposto, existem o lado positivo e o negativo nas redes
sociais. As pessoas precisam saber utilizar os lados que são bons pra elas. Também
é necessário maior rigor nas políticas de segurança dessas redes.
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AS REDES SOCIAIS E OS RELACIONAMENTOS PESSOAIS

A socialização entre semelhantes é algo que acontece nas culturas do
mundo inteiro. No mundo moderno, as formas de socialização estão sendo
modificadas com a presença das redes sociais que vêm sendo algo muito
importante na sociedade, porém, se não tomarmos cuidados ao usá-las, passam a
ser um objeto muito perigoso.

Nos relacionamentos, as redes sociais podem se apresentar de forma
positiva, mas também podem trazer vários problemas às pessoas que se submetem
a uma relação no ambiente virtual.

Atualmente é mais comum vermos pessoas perderem a maior parte do seu
tempo na internet do que passarem um tempo com a família. Pais e filhos já não
têm mais um bom relacionamento como antes. Os filhos já não olham nos olhos dos
seus pais na hora de terem uma conversa. Às vezes, nem há conversa entre eles e
se houver um diálogo, o filho geralmente estará conectado ao celular e acaba não
dando atenção ao que lhe é falado.

O lado bom das redes sociais é o número de amigos que fazemos, e também
a intimidade de como falamos através dela. Por outro ângulo, muitas pessoas
mudam a personalidade: nos perfis das redes sociais a realidade uma, enquanto
que pessoalmente a realidade é outra.

Diante do exposto, vê-se que é preciso saber como ter um bom
relacionamento com os próximos, sabendo a hora de conectar a internet e a hora
de valorizar a presença dos pais e da família.

