
Nos últimos anos, algo mudou de maneira drástica 

e incontestável, e tem o nome de tecnologia. Com os 

avanços científicos, muita coisa mudou em um prazo 

muito curto, e dentro destas mudanças apareceu 

a internet (conjunto de redes de computadores 

espalhados pelo mundo, onde existe um acesso e 

trocas de dados dentro de um simples protocolo).

A Internet tem se tornado cada vez mais 

importante para a sociedade, fazendo parte do dia-a-

dia de milhões de cidadãos espalhados pelo mundo, 

facilitando a vida de muitos e prejudicando a vida de 

tantos outros.

Hoje podemos dizer que o homem possui uma 

vida física e uma vida virtual, ele trabalha, come, 

bebe e dorme, e quando não está conectado a uma 

rede social vivendo uma vida que muitas vezes não 

lhe pertence, desta forma é importante entender o 

quanto essa vida virtual dentro desse mundo virtual 

pode ser benéfica e maléfica na vida do ser humano.

Alguns benefícios do mundo virtual:
1- Aproximou aqueles que estavam distantes

2- Facilitou a aquisição de informação e 

conhecimento

3- Trouxe comodidade ao ser humano
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4- Facilitou o acesso à Educação

5- Facilitou a transferência de informações

6- Colaborou com o trabalho do Estado

7- Colaborou com o trabalho das empresas

8- Contribui na divulgação de informações 

importantes

9- Colaborou com o desenvolvimento industrial

10-  Permite-se a expor e compartilhar boas ideias 

Alguns malefícios do mundo virtual:
1- Camuflou a identidade real de pessoas má 

intencionadas

2- Criou dispositivos para se cometer crimes

3- Distribuiu gratuitamente a violência e a 

pornografia

4- Humilhação e ofensa a pessoas 

gratuitamente

5- Gera solidão

6- Cria-se a necessidade de se promover a 

ostentação

7- Distancia os que estão próximos 

8- Permite-se a expor e compartilhar más ideias

9- Apologia ao crime de forma desenfreada

10-  Acesso a conteúdo imoral e inapropriado 
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