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negavelmente a Internet transformou o mundo, a rede mundial parece não ter 

limites, seus tentáculos chegam cada vez mais longe, abraçaram as vendas, as 

transações bancárias, as aulas e agora os relacionamentos pessoais. O Brasil 

cada vez mais conectado, apesar de ainda apresentar um abismo no que tange 

a inclusão digital, sinaliza globalmente como uma nação que se conecta cada 

vez mais. No meio desta acelerada revolução, as redes sociais conquistaram 

definitivamente os brasileiros. O país é um dos dez que mais acessam esse tipo de 

conteúdo e 87% (IBOPE) dos internautas nacionais usam ferramentas como Orkut, 

Facebook e Twitter. 

O acesso a computadores, smartphones, celulares cada vez mais rápidos e conectados 

ajudam a disseminar as redes sociais e fazem com elas ampliem cada vez mais o seu 

alcance. Tudo isso é facilmente entendido, pois os benefícios das novas mídias são 

claros, elas tornaram possíveis encontros, reencontros, troca de informação e até o 

surgimento de movimentos globais.  Há pouco tempo em Londres uma orquestrada 

ação de movimentos urbanos resultou em distúrbio e caos por toda a cidade. A 

resposta veio pela mesma via, a comunidade Londrina utilizou as redes sociais como 

ponto seguro para reunir notícias de todas as regiões que estavam sob ataques e, 

assim, deixar o maior número de pessoas informadas sobre os ataques.  

Todo esse avanço traz consigo problemas novos para a nossa sociedade, o principal 

deles é a falta da gestão do tempo. A relação com as redes deixa de ser positiva 

quando a pessoa perde a noção do espaço onde está. O excesso de navegação nas 

redes sociais pode afetar a produtividade, as relações afetivas e tirar o foco de 
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atividades diárias. O resultado em alguns casos é uma pessoa devorada pelas redes 

sociais que não consegue almoçar sem o telefone em cima da mesa, acorda no meio 

dá noite e olha seus perfis, fica conectada o tempo todo e não consegue se concentrar 

no que está fazendo. 

Portanto você que está “on-line” passe a monitorar melhor seu tempo e procure dosar 

seu aceso as redes sociais, para que esta maravilha não se torne um grande problema. 

 

  


