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 1º Lugar  
 
Amparo 
  
Nome: Sophia Stefany Santos Martins 

Professora: Elba dos Santos Silva Martins 

Escola: Colégio Gênesis de Amparo 

 
 

Título da Redação: Vivo-morto, morto-vivo 

 
 “Zumbi, indivíduo de comportamento maquinal, como se estivesse destituído de 
consciência ou vontade própria”; o minidicionário Houasis traz essa definição como um 
sentido figurativo ou metáfora, e essa é a metáfora perfeita para descrevermos muitos 
jovens viciados em aparelhos eletrônicos, cujas cabeças ficam curvadas diante de um 
aparelho eletrônico e não os permite ver o mundo real, suas consciências foram 
afetadas, os zumbis modernos estão â solta por toda sociedade. 
 
Mas por que ficamos tão vidrados nesse pedaço de tela? Porque esse mundo virtual 
tanto nos fascina? Um controle onde você pode ser o herói da estória, o redentor de 
um povo, matar os vilões, fazer tudo pela vitória, tudo mesmo, até mesmo xingar os 
colegas reais que estão jogando com você, vale não dar atenção à família que está 
atrás das paredes do seu quarto, vale devorar os corações das pessoas que amamos 
com nossa ausência, vale tudo. 
 
Nas redes sociais talvez não mentimos, mas com certeza omitimos, mostramos uma 
imagem bonita, perfeita, usamos um estilo que não é nosso, e até mudamos nossos 
traços e origens para nos encaixar nos padrões da internet. Alguns de nós ficam 
loucos por curtidas e vidrados por seguidores, como um zumbi ao ver uma pessoa, ele 
quer saber o que agrada seu público, o persegue com afinco, e faz muitos zumbir, eles 
dariam tudo por um pouco de fama, dariam tudo por uma vida vazia e maquinal. 
 
Porém o que é mais importante? Participar das trends do momento ou dar um abraço 
em um ser com sentimentos, fazer a diferença na vida de alguém? O antídoto para os 
zumbis modernos é deixar de olhar a tela à sua frente e olhar o semelhante ao lado, 
brincar com o irmão mais novo, passear com o cachorro, abraçar os pais, conversar 
com os avós, fazer amigos, afinal, o virtual pode até ser legal, mas é aqui fora das 
telas que o mundo é real, é aqui que a verdadeira aventura acontece. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2º Lugar  
 
Monte Alegre do Sul 
 
Nome: Lorena Patini Mattei 
Professora: Viviani Aparecida Viali 
Escola: E.M.E.F. Profª Esther Silva Valente 
 

 

Título da Redação: Caverna virtual do século XXI? 

 
 
 Um mundo onde tudo é perfeito, tudo é fácil aos olhos alheios. As pessoas são 
felizes, bem-sucedidas, aparentemente realizadas. Os corpos, a pele, o sorriso e a 
estética são pura perfeição. Muito mais fácil vivermos nesse contexto do que em 
nossa realidade, não? 
 Uma das alegorias mais famosas da filosofia é o “Mito da Caverna”, de Platão. 
Nele, conta-se que algumas pessoas habitavam uma caverna. Eram prisioneiros que 
só enxergavam o fundo dela, pois a entrada era ofuscada por uma luz fortíssima. O 
visível a eles era apenas sombras do que se projetava ao fundo, representando 
“pedaços” do mundo lá fora. Um desses prisioneiros consegue se libertar, foge para 
fora e, pela primeira vez, enxerga a realidade, sem projeções, sem edições, 
simplesmente a realidade como ela era, nua e crua. A partir desse fato, esse mesmo 
prisioneiro retorna à caverna e, ao contar aos demais sobre como era o mundo de 
fato, é tio como mentiroso, pois todos os outros continuavam incrédulos. 
 Ao vermos um story de uma pessoa em uma festa, ou até mesmo em um jantar 
e família, estamos vendo apenas um tenho da realidade, com edições e corte. 
Estamos vendo o querem que vejamos. A partir desses “trechinhos”, achamos que já 
conhecemos o suficiente da pessoa, que conhecemos seu íntimo, sua família, sua 
personalidade. Sobre esses “achismos”, montamos nossa opinião sobre ela, 
construímos a nossa percepção da “realidade”. Mas será que a vida dessa pessoa 
(que creio conhecer) é assim mesmo? Se eu parar de buscar e de acreditar em 
projeções, assim como os prisioneiros a caverna, eu virei a realidade? 
 Nas redes sociais, só o maravilhoso! Ninguém quer expor suas fragilidades, 
debilidades, inseguranças, seus medos e suas franquezas. Não há como se comparar 
com “recortes” da vida de alguém. É hora de cessar com esse mutilar em busca da 
perfeição que se vê através de uma tela. Ninguém tem a vida, o corpo, a pele ou a 
família perfeita. Nas redes, apenas nos escondemos. Em vez de sombras, usamos 
efeitos; em vez de uma caverna, uma tela. 
Projetamos, aos olhos alheios, a vida que almejamos, a estética considerada padrão, 
afinal, é muito mais fácil viver essa suposta felicidade, e acreditar nela fingindo que 
está tudo bem, do que arregaçar as mangas e ser feliz sendo o que verdadeiramente 
se é. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3º Lugar  
 
Mogi Mirim  
 

Nome: Ana Júlia Martins Aylon 
Professora: Tatiana Aparecida Vicente 
Escola: E.M.E.B “Profº Jorge Bertolaso Stella” 
 
 

Título da Redação: Interfaces do mundo contemporâneo 

 
 
 As origens dos bailes de máscara remontam a Idade Média, mais 
especificamente, a Itália. Convidados com belas roupas e ornamentos, escondiam-se 
atrás de uma máscara, sob a qual poderiam beber, dançar, e desfrutar de 
divertimentos proibidos de forma anônima. No mundo virtual não é diferente, atrás das 
telas é possível esconder o nosso verdadeiro “eu”. 
 É inegável as facilidades que esse mundo proporciona: transferência bancária, 
resolução de problemas com meros comandos virtuais, praticidade de aplicativos, 
trabalho, amizades, comprar, paqueras tudo o que fazemos também no mundo real. 
 No entanto, às vezes, vivemos em um mundo fictício e acreditamos ser 
realidade o que se passa nos jogos, filmes e nas redes sociais. 
Pessoas procuram a perfeição de um corpo inalcançável, escondem-se atrás de um 
perfil fake e de filtros e passam a viver uma ilusão. 
Cair na realidade é necessário, olhar para o espelho e aceitar as imperfeições de moto 
a construir o amo próprio e valorizar sua própria história. 
 Utilizar o mundo virtual de modo equilibrado e adequado traz nos inúmeros 
benefícios, divertimentos e facilidades. Porém, não se pode esquecer de que o mundo 
real é mais incrível que o virtual, afinal de contas, as verdadeiras emoções só podem 
ser sentidas à flor da pele. É por esse motivo que, ao fim dos bailes de máscaras, elas 
eram tiradas para que as pessoas pudessem se apresentar como realmente eram: já 
sabiam que a vida com todos os seus desafios e recompensas só existe quando 
assumimos a realidade. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4º Lugar  
 
Campinas 
  
Nome: Jessica Dayane Pereira Leal 
Professora: Silvana Aparecida Vilela 
Escola: E.E. PEI Jornalista Roberto Marinho 
 
 

Título da Redação: “Entre dois mundos”  
 
 
Os jovens confundem o mundo real com o virtual, pois hoje esse mundo é uma 
extensão, principalmente, para aqueles que presenciaram uma evolução que permitiu 
que esse mundo se tornasse uma companhia essencial na sua vida real, as pessoas 
que plugam no mundo virtual são aquelas que necessitam de trabalho, diversão ou 
simplesmente conexão com alguém de seu interesse, porém tudo isto é colocado em 
xeque quando são surpreendidas com esbarrões virtuais, principalmente, o 
cancelamento. 
 
Quando estamos diante de tudo que foge às nossas mãos, e que só apertar as teclas 
do celular não bastam para resolvermos certos desafios ou eliminar palavras 
maldosas, buscamos suporte do mundo real e tentamos nos esconder de algo que 
provocamos ou recebemos na nossa caixa de respostas, porém, não é fácil se 
desconectar de tudo que foi criado e vivido no mundo virtual, que para muitos, é hoje, 
uma extensão da vida real e com um diferencial, temos a sensação de anonimato, de 
alguém inatingível de um herói da resistência digital. 
 
Então, como podemos ser tão fortes nesta teia virtual? É um mundo solitário, onde 
todos se escondem atrás de suas postagens/máscaras e esperam por curtidas e 
concordância ou autopromoção daquilo que acreditamos ser o mais correto de ser dito 
ou confirmado por alguém, são muitas as vezes que nos deparamos com novos 
assuntos sobre algo que queremos saber ou não, são muitos influenciadores ditando 
como podemos ser ou querer viver sobre o olhar digital das redes sociais. 
 
Entretanto, quando somos criticados e até cancelados, não conseguimos saber se o 
que está acontecendo é crime ou apenas a opinião contrária daquilo que acreditamos 
ser perfeito, porque são muitas as formas de cancelar alguém, desde uma simples 
crítica, boicote e até linchamento de alguém e provocam manchas na imagem ou até 
doenças mentais, como depressão ou algum tipo de síndrome, levando a pessoa a 
buscar ajuda no mudo real.  
 
Muito embora, tudo seja relacionado ao convívio social e real, o mundo virtual exige 
grandes responsabilidades, as pessoas que vivem nos dois mundos, esperam que 
tudo sejam flores e não ocorre nenhum tipo de boicote no seu cotidiano virtual, isto 
não é ruim, quando se constrói algo com regras estabelecidas nas leis do mundo real, 
porém, é muito difícil encontrar pessoas tão responsáveis quando estão conectados, 
muitos entram em estado de imersão e não conseguem perceber se o que estão 
fazendo vale a pena por uma vida entre os dois mundos. O que fica de importante é 
que conseguir uma conexão entre os dois mundos, nos proporciona prazeres e 
encontros inacessíveis entre os dois mundos que são reai para quem quer estar 
conectado. 

 



 5º Lugar  
 
Artur Nogueira 

  
Nome: Ana Luiza Baasch Hereman 
Professora: Bruna Giovana Fioschi 
Escola: Colégio Anglo Artur Nogueira 
 
 

Título da Redação: O dilema do mundo virtual 
 
 

Muito prazer, eu sou a Cultura do Cancelamento. Sempre estarei ao seu lado, 
querido usuário! Não importa onde você esteja ou se esconda. Eu sempre serei aquela 
voz no fundo da sua cabeça sussurrando e persuadindo suas ações no universo 
virtual. A COVID-19 chegou, a vida ficou mais difícil e a escassez se tornou real no 
cotidiano de muitos brasileiros, mas eu cresci, me expandi e proliferei pela internet. 
Enalteci a comparação, a falta de empatia, a perda de respeito e, principalmente, fiz 
todos acreditarem que a vida do outro é sempre mais extraordinária. 
 Fui criada por volta de 2017, sou nova, mas minha capacidade de destruição é 
equivalente a de alguém com maturidade. Fui me tornando conhecida e adquirindo 
forças. Aqui no meu mundo você encontra de tudo. Temos blogueiras que possuem 
corpos perfeitos, porque fazem milhares de plásticas e não porque tomam chá verde 
aos sábados após uma sessão de yoga espiritual. Também temos rapazes que são 
bilionários aos 21 anos de idade, pois investem na bolsa de valores desde os 12 anos, 
mas na verdade, ales são só herdeiros. Também temos perfis fitness que prometem 
perdas exorbitantes de peso em poucos dias. E temos você, usuário, mergulhando 
nesse universo repleto de inverdades e tentando a todo custo não se afundar em 
alguma armadilha desse mundo fantástico. 
Vou te contar um segredo: tome muito cuidado em revelar quem você realmente é, 
pois alguns perfis não irão gostar e eu terei que te perseguir. Não pense que tudo aqui 
é rel. Os Personagens desse jogo chamado “internet” apresentam vidas filtradas e 
valorizam a aparência, pois para eles, mais importante do que ter, é mostrar que tem. 
O meu mundo virtual dá sentido e empresta magia ao seu mundo real, que quase 
sempre é insuportável e sem sentido. Por esse motivo, eu estou sempre aqui de olho 
em tudo, em todos e em você! Fique sempre atento a que faceta você exigirá por aqui. 
Isso não te fará falso ou manipulador, mas te fará humano, e é aí que você se 
entregará para mim e conhecerá tudo o que sou capaz de fazer com a sua vida! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6º Lugar  
 
Campinas 

  
Nome: Thainah Inahê de Oliveira 

Professora: Gabriela Nascimento Ananias 
Escola: E.E PEI Orosimbo Maia 
 
 

Título da Redação: Entre duas realidades 
 
   Em pleno século 21, é de conhecimento de grande maioria das pessoas que 
vivemos em um mundo onde duas realidades que caminham paralelamente se 
confundem. O mundo virtual e o mundo real podem, e são, confundidos por muitas 
pessoas, e apesar de ser um detalhe que, muitas vezes, passa despercebido, ainda 
prejudica muita gente. 
 
   Pessoas que na falta de alguém que lhes dê atenção, companhia ou orientação, 
buscam no mundo virtual maneiras de se expressar ou tirar dúvidas, muitas vezes por 
meio de perfis em redes sociais. Essas pessoas, entretanto, nem sempre estão 
cientes dos riscos que o mundo virtual pode trazer, como cyberbullying. Fake News, 
mensagens e comentários desagradáveis e perfis anônimos ou falsos que são criados 
por pessoas com o objetivo de enganar ou prejudicar alguém. 
   Um exemplo é o caso da cantora Preta Gil, que foi vítima de menagens de ódio 
contra seu corpo, sua voz e principalmente sobre sua etnia. Ataques virtuais como 
esse causam aos jovens problemas psicológicos como depressão, estresse, 
ansiedade e muitas vezes os lavam a cometer suicídio ou automutilação, devido à 
baixa autoestima ou constrangimento. 
   Embora exista a Lei Marco Civil, que visa a proteção e privacidade dos usuários das 
redes sociais, o número de casos de ataques virtuais cresce cada vez mais, assim 
como o número de criminosos que escapam ilesos dos web crimes cometidos. 
   Com a chegada e o avanço da tecnologia, afazeres como compras, pagamentos, 
pedidos de comida etc. Se tornaram mais fáceis de fazer pela internet, sem ser 
necessário sair de casa para realizá0los. O contato e interação com outros usuários da 
internet também vieram com o avanço tecnológico, mas muitos deles esquecem ou 
deixam de lado o mundo real, as pessoas reais, para se esconderem ou fugirem da 
realidade, no mundo virtual. 
   É importante lembrarmos que por mais belo e atraente o mundo virtual seja, ele 
ainda não permite que nós tenhamos as mesmas sensações e experiências que temos 
na vida real, o calor de um abraço, o perfume de uma pessoa amada ou os bons 
momentos vividos não podem ser deletados com um clique ou com uma falha na 
internet. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7º Lugar  
 
Cordeirópolis 

  
Nome: Maria Fernanda Francisco 
Professora: Maressa Saraiva 
Escola: Colégio Anglo Villa Romana 
 
 

Título da Redação: A vida perfeita existe? 

 
 

Uma vida sem problemas, em que estamos felizes o tempo todo, um corpo 
perfeito, tudo do bom e do melhor é o que todos querem. 

Já pararam para pensar que o mundo virtual nos impulsiona a buscar tal 
perfeição? Entretanto, todos temos problemas, dificuldades, preocupações, autoestima 
baixa, medo, angústia, dúvidas, afinal, a vida perfeita é inexistente ainda que o mundo 
virtual querendo mostrar a todo momento que ela está ali. 

Nossa busca por esmero, os faz esquecer da nossa essência, do nosso 
verdadeiro ser. Comparamos intensamente nossos momentos difíceis com um story 
de 15 segundos de alguém que você não conhece, cuja vida é sempre agradável. 

Constantemente buscamos o corpo padrão que a sociedade impõe, o carro 
mas tecnológico, o celular que lançou recentemente, as mansões dos famosos e não 
percebemos que o TER é algo com prazo de validade e quanto menos esperamos, 
tudo isso pode acabar. 

Parece bobo, mas precisamos do SER para valorizar os momentos bons, como 
sentar em uma roda com amigos e/ou família, sem o mundo virtual presente, afinal o 
que levamos para a vida são esses momentos. O SER é algo duradouro, sem prazo 
de validade, sem os filtros do Instagram a nossa realidade e o que nos sustenta. 

Precisamos parar de focar na busca da vida perfeita, nossa vida não é um story 
de 15 segundo, um filtro no rosto na hora em que acordamos e nem um sorriso 
escancarado 24 horas por dia. Nunca devemos esquecer da nossa essência, do nosso 
propósito e da nossa felicidade, que são o que, de fato, importam. 

Nossa preocupação em buscar uma perfeição que não existe reflete na forma 
como nos enxergamos. A cobrança exagerada em seguirmos os padrões 
estabelecidos na internet está nos levando a transtornos psicológicos, coo a 
depressão, a ansiedade e a síndrome do pânico, mas ainda assim estamos cegos e 
presos nas amarras da idealização virtual. 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8º Lugar  
 
Holambra 

  
Nome: Raíssa Duarte Fernandes 
Professor: Paulo Munhoz 
Escola: Escola São Paulo 
 
 

Título da Redação: Muito além da janela 

 
Desde sempre, a busca pela fantasia permeia os sonhos das gerações. Os 

contos de fadas ainda embalam a imaginação das crianças de todo o mundo e estão 
aí para provar que o que todos querem e uma vida perfeita com final feliz. E, nós, 
jovens no século XXl, neste universo de contos de fadas virtual, tal qual uma Rapunzel 
contemporânea, cada vez mais enclausurados em nossos castelos, estamos presos e 
alucinados como a princesa que não podia descer de sua torre. Olhando através da 
janela de Rapunzel, tudo é mais bonito, sem os riscos da vida real, os quais ela nunca 
pôde encarar. Um mundo cada vez mais feroz, agravado por quase dois anos de 
isolamento obrigatório por conta de uma pandemia, fazendo com que descobríssemos 
mais e mais as facilidades e os encantos do mundo virtual. Dessa forma, nós 
princesas e príncipes desta fábula virtual, preferimos nos esconder ainda mais atrás 
de telas, evitando, assim, os desafios do mundo de verdade. A armadilha está 
lançada: iludimo-nos achando que tudo é lindo como parece, muitas vezes 
menosprezando nossas particularidades e personalidade, ao ficar tanto tempo diante 
de pessoa com vidas perfeitas, numa vitrine de contos de fada com finais felizes que 
passeiam diante dos nossos olhos diariamente, nos “stories” da vida virtual que nos 
parece tão real...O que nos resta então, senão tentar fazer parte deste mundo ideal? 
Dessa maneira, passamos horas e horas escolhendo o post perfeito, tentando o filtro 
que nos deixa ainda mais bela, selecionando sons, textos, tudo num click, tudo na 
palma da mão. 

Assim como nos contos de fadas, no mundo virtual também existem os vilões: 
não são bruxas malvadas, nem tão pouco ogros malditos, mas são muito perigosos. 
Fake News, perfis falsos, cancelamentos, cyberbullying e hackers. Mais rápido do que 
imaginávamos, esse mundo também teve o seu lado negro criado. Afinal, a intenção é 
essa: a verossimilhanças nos confundindo cada vez mais entre o que é real e o que é 
virtual. 

Porém, nós, como jovens nascidos e inseridos nesse universo, temos o dever 
de saber usar a internet para o nosso bem, sem jamais cair nas armadilhas que nos 
enclausuram dentro das torres do mudo virtual. Agora é hora da Rapunzel que habita 
em mim jogar as tranças da sabedoria para entrar e sair desse mundo com 
discernimento, usufruindo das facilidades o virtual me oferece, mas dentro do mundo 
verdadeiro, o qual comandará a minha história, cheia de erros e tropeços, porém, 
acima de tudo, com aprendizados reais. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 9º Lugar  
 
Serra Negra 
  
Nome: Rutyelen Diogenes De Afonseca 
Professora: Naiara Elias de Godoi 
Escola: E.E. Profª Franca Franchi  
 
 

Título da Redação: Até onde podemos ir no mundo virtual? 

 
 

Pela dificuldade que encontramos em criar relacionamentos no mundo real, a 
internet tornou-se um refúgio, onde muitos sentem-se à vontade para serem o que 
quiserem. O desconforto com o mundo real faz a ponte para a preferência ao virtual, 
ignorante, assim, a realidade. 

 
Quando se trata desse mundo, a aparência é um fator determinante para o 

sucesso ou fracasso daquele que faz uso das redes sociais, o que justifica a busca 
constante por filtros. O mundo tenta se encaixar nos padrões impostos pela mídia a 
qualquer custo e, quando isso não é possível, muitos acabam omitindo a verdade do 
que se é ou do que se pensa. 

 
A exposição excessiva através das mídias digitais pode abrir brecha para 

sérios problemas. Segundo o IBGE, um em cada dez adolescentes já se sentiu 
ofendido, ameaçado ou humilhado por meio das redes sociais, sendo esse percentual 
maior em relação às meninas (16,25% contra 10,2% entre os meninos.) A exposição 
pode ser mais perigosa do que parece, pois, a partir dela pode-se desfrutar da 
popularidade esperada ou ter de lidar com os “haters” e comentários negativos, o que 
torna o espaço virtual nocivo a saúde menta de muitos jovens e adolescentes. 

 
O mundo virtual tornou-se, de fato, real, e tem facilitado nossas vidas, o 

problema está no exagero e na falta de controle sobre seu uso. São necessárias 
responsabilidade e consciência para que os benefícios dessa realidade virtual 
ultrapassem os riscos que ela oferece. Evitar o excesso de exposição, filtrar as 
informações repassadas para não gerar fake news e ter cautela nas interações virtuais 
são alguns dos cuidados que devemos ter para mantermos o uso saudável e seguro 
das infinitas possibilidades do mundo virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10º Lugar  
 
Cosmópolis 

  
Nome: Luiza Susan Lanza de Souza 
Professora: Lucimara Alfonso 

Escola: Colégio Montessori Cosmópolis 

 
 

Título da Redação: O perfeito imperfeito 

 
 

Com poucos cliques podemos entrar em outro mundo, um mundo onde 
podemos nos moldar e mostras apenas as nossas conquistas. O quão belo somos, as 
viagens, as festas, famílias felizes, e tudo aquilo que é positivo e faz nossa autoestima 
aumentar. Ganhamos “likes” e somos impulsionados a seguir em frente esse mundo 
virtual. 

 
Nos últimos anos, a tecnologia vem tomando conta de nossas vidas e fazendo 

a diferença em todos os aspectos, sejam eles bons ou ruim. Em redes sociais ou no 
trabalho, escola, no seu dia-a-dia, o virtual e real e misturam. 

 
Acreditamos que o mundo virtual é real, já que ele muda nosso humor, nossas 

opiniões, inclusive nos influenciando a tomar decisões. Também podemos ser o que 
quisermos, nos tornar perfeitos aos olhos do mundo, nos tornando pessoas diferentes 
do que realmente somos, escondendo problemas, defeitos, deixando apenas o que é 
interessante e bom. 

 
Neste mundo virtual precisamos perceber que a perfeição não existe, as 

pessoas passam por alguma dificuldade, nem sempre o prato de comida está cheio, 
ou o sorriso é verdadeiro, o corpo perfeito esconde fome, angústia ou distúrbios 
alimentares, a família de comercial briga diariamente, e o livro que você está lendo 
não é de tanta autoajuda assim. 

 
A verdade é que o mundo virtual apenas a felicidade importa, apenas as 

conquistas são interessantes, e muitos de nós escondemos a tristeza e os problemas 
já que o imperfeito não é bem-vindo. Dessa forma entendemos que não é saudável 
viver cobrando a nós mesmos pela felicidade e o padrão de beleza real que é 
mostrado todos os dias nas redes sociais, pois é com o mundo real que aprendemos, 
que crescemos, que trocamos nossas experiências e evoluímos como seres humanos. 

  


