
REDAÇÕES FINALISTAS EPTV NA ESCOLA 2022 – RIBEIRÃO PRETO 

 

1º LUGAR  

Cidade: Ribeirão Preto 
Aluna: Luísa Picão de Souza 
Escola: EMEF. Prof Elisa Duboc Garcia 
Professora: Camila Sabatin Branchini 
 
 

Título da Redação: “Desenrola, bate e joga de ladinho” 
 

A internet faz parte de nossas vidas, é fundamental para os estudos, o trabalho, as relações e 

também para o entretenimento. Inclusive, é um termômetro psicológico, em que analisamos o 

comportamento das pessoas. É comum vermos personagens virtuais, máscaras que escondem 

os “eus” e que ganham notoriedade nas redes, destacando-se como se fossem a verdadeira 

personalidade. Minha geração é guiada pelo mundo virtual, foi uma espécie de babá e, hoje, 

professor. Sim, o conceito de realidade mudou!  

E, você, que lê esse texto, provavelmente viveu uma realidade diferente da minha. Você deve 

ter brincado de queimada na rua, do jeito raiz; eu como geração “nutella”, faço isso apenas 

nas aulas de Educação Física. Infelizmente, o mundo real anda sem espaço e perigoso demais 

para ficarmos na rua brincando. O jeito é “protegermo-nos” nos jogos virtuais. Grande ironia!  

Enfim, sou da geração do Tik-Tok, do “desenrola, bate e joga de ladinho”, geração em que 

aparecer é muito mais importante do que viver, reproduzimos em série músicas, danças, 

coisas inúteis e, claro, tudo com filtro, porque ninguém merece aparecer feio como se vê no 

espelho né?  

Mas, vamos deixar de lado essa ironia, e vamos falar sobre sentimentos, falar desse vazio 

imenso na alma. Sinto-me distante de mim mesma! De tanto criarmos personagens, perdemos 

a essência de quem realmente somos, o nosso “eu”. E, no fundo, essa minha reflexão 

existencial não chega nem perto da minha geração, muitos nem têm consciência disso, já 

cresceram sendo personagens, fragmentos de si.  

Perdemos muito da nossa vida ao ficarmos vidrados em reproduzir essa felicidade filtrada e 

uniformizada das redes sociais. Não produzimos nada como vimos em outras gerações. Será 

que somos os robôs burros da história? Que desperdício de vida exibirmos uma imagem do 

que não somos e, muitas vezes, nunca seremos. Nem sabemos o que é propósito de vida, 

sociedade, política, o que somos diante de nós e de tudo isso.  

São tantos questionamentos, tantas reflexões...Tudo ficou mais aflorado quando li o conto “O 

espelho” de Machado de Assis. Naquele momento, compreendi, como nunca, que temos duas 

almas: a externa supervaloriza e aceita pelo outro e a interna negada por nós. Já não 

conseguimos nos ver no espelho, só conseguimos nos enxergar na tela do celular e, assim, 

seguimos “jogando de ladinho”. 



2º LUGAR  

Cidade: Colômbia 
Aluna: Paola Soares Machado Martins 
Escola: EMEF. Santa do Prado Maximiano 
Professora: Regiane Saguma 
 
 

Título da Redação: On para o virtual e Off para a realidade 
 

Com poucos movimentos, ou melhor, clicks, adentro em um mundo em que os viventes me 

conhecem como Vinicius, um garoto de dezesseis anos, loiro, com belos olhos azuis, branco e 

sempre com um sorriso nas fotos. Vendendo a imagem padronizada que todos amam, 

idolatram e buscam ser nas redes sociais.  

Substituo o toque por um touch de quatro linhas imaginárias e virtuais, com uma tela fria, sob 

uma película que não só protege o aparelho celular, mas também a mim. Evito olhar em várias 

faces, prefiro navegar pelo face, expressar quem eu sou, sem ser impedido. No mundo que a 

mim pertence, o medo de expressar-se é ínfimo. On para o meu mundo, e Off para o mundo 

que alguns chamam de real, para mim, realidade é um conceito variável e fictício, mudando de 

pessoa para pessoa. O que eu desejo é um tanto quanto utópica, vai além do que a realidade 

pode me oferecer, o que eu desejo não está aqui.  

Busco positividade, plantar paz, semear justiça e igualdade, mas também como todo ser 

humano, quero ser bem visto perante o olhar dos demais, desejo um rosto bonito que 

futuramente vai envelhecer, um corpo perfeito que logo vai se remodelar. Vivo neste mundo 

para fugir do cansaço causado pelas hipocrisias do mundo real. Ou talvez, eu só queira me 

encaixar em alguns padrões e viver em um conto de fadas, quem garante que fora do meu 

mundo eu realmente tenha olhos azuis e seja loiro, quem garante que em quaisquer lugares 

do meu mundo há apenas risos e felicidades? Todas essas perguntas me angustiam e trazem 

um vazio imenso...! Preciso voltar ao mundo real. O que faço com uma incrível facilidade, indo 

em Menu, clico no ícone de energia, seleciono Desligar, e ...Desligando...  

Uma vez, li uma frase de Hannah Arendt, que dizia: "Toda dor pode ser suportada se sobre ela 

puder ser contada uma história.” Sofro por ser um garoto negro, e não ter os traços desejados 

por todos, porém suporto facilmente essa dor dizendo que sou outra pessoa na internet. Na 

realidade vejo tantos horrores, que se tornam pavores, me deixam com receio de 

simplesmente exercer meus mínimos direitos, como ir a uma loja chique sem ser barrado, ou 

não ser chamado de inúmeros apelidos que fazem menção ao meu tom de pele. Sei que não 

posso passar o resto da vida me omitindo e fingindo ser quem não sou, simplesmente, vivendo 

o virtual como se real fosse, por ser menos frágil ali. Mas enquanto isso não ocorre me 

escondo atrás da tela, desejando o que todos almejam ser e esperando que um dia o “padrão” 

desapareça para que me aceitem como sou. 

 

 



3º LUGAR  

Cidade: Batatais 
Aluna: Camile Raiane da Silva Querino 
Escola: EMEB Prof Ester Vianna Bologna 
Professora: Pâmela Garbellini 
 
 
 

Título da Redação: O espelho 

 

Meu nome: Camile. User name: C@_criativa. Comecei sendo influencer digital com poucos 

seguidores e visualizações, mas logo as parcerias de pequenos e grandes negócios foram se 

expandindo.  

De segunda a segunda exponho minha rotina a todos meus seguidores. Acordo com pássaros 

na minha janela, logo, tomo um banho de banheira com meus sais relaxantes. Assim que 

minha funcionária me chama, desço para tomar meu farto café da manhã com bolos, frutas, 

pães, bolachas caseiras, sucos naturais, pois em minha casa nada pode ser básico. Terminado 

meu café, compartilho, nas redes, minhas atividades físicas, que incluem academia e natação. 

Sou um modelo, um exemplo a ser seguido!  

Sou uma blogueira famosa, cujas características físicas me favorecem. As grandes marcas 

priorizam meu porte: cabelos compridos e lisos na cor castanho-claro, olhos verdes, estatura 

mediana e magra. 

 Desligo a câmera do celular, paro diante do espelho e a realidade vem de encontro ao meu 

reflexo. O meu real, oculto nas redes, está estampado em minha face e em minha mente. Sou 

uma menina, cuja mãe abandonou no hospital com 3 meses de idade e foi criada pela 

madrasta. Aos 10 anos de idade, descobri um tumor maligno, o meduloblastoma. Foram sete 

cirurgias pelo corpo, cinco quimioterapias e trinta radioterapias. Sequelas do tratamento: 

perda parcial da audição do lado esquerdo. Cada cicatriz reflete uma parte da minha história. 

Mas a pior de todas as dores foi a morte da minha mãe, aquela que me criou com todo amor e 

me ensinou os valores reais da vida.  

Sobrevivo sob meu pseudônimo e preciso me apoiar neste mundo virtual que é o que me 

mantém de pé. Por enquanto a balança do meu mundo virtual e real não está em equilíbrio, 

mas acredito profundamente que um dia, consiga essa façanha.  

*A aluna é atendida pela equipe de Atendimento Educacional Especializado e a redação teve 

transcrição e orientação da professora de Português da sala regular. 

 

 

 



4º LUGAR  

Cidade: Franca 
Aluna: Sara Oliveira Marçal 
Escola: SESI 109 
Professora: Cláudia Moraes Mendonça 
 
 

Título da Redação: “Pane no sistema” 

 

Sentem-se. Vai começar o tribunal. Aqui não existe vítima, não existe culpado e muito menos 

uma sala. Estamos no ambiente virtual. Somos todos juízes a espera de julgar. A questão é: 

para evitar o cancelamento, buscamos a aceitação, ainda que tenhamos de nos vestir com a 

capa da pseudo-perfeição.  

Parecemos viver no mesmo ciclo: a sensação única de liberdade se contrapondo à dúvida de 

estarmos seguros; da mesma forma, arriscar sermos nós mesmos na rede se esbarra no medo 

de não sermos aceitos e cairmos na frustração. “Pane no sistema, alguém me desconfigurou”, 

é como diz Pitty em sua canção.  

Verdade é que estamos construindo uma sociedade assustada e amedrontada. Uma 

juventude, por piadas e comentários maldosos, sendo arrasada. Estamos construindo uma 

sociedade ansiosa cujo alvo é o futuro, mas que não consegue viver o presente. Abaixo o 

autoritarismo! Que prevaleça a democracia no ambiente! Abaixo a agressividade 

indiscriminada!  

Como meio de fuga da realidade, paradoxalmente, exibicionismo e invisibilidade são 

pretendidos. A consequência é que ficamos mais doentes, tanto os que ferem quanto os que 

são feridos. “Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima não 

seria uma solução”; Drummond tinha razão, as rimas não são a solução. Por isso, são urgentes 

atitudes e ação.  

Fim do tribunal. Não há mais o que se considerar. Fica decidido o encerramento das acusações. 

Que os escondidos sejam revelados e que os escritos sejam apagados. Os juízes virtuais vão se 

aposentar e já se foi a época de magoar. 

 

 

 

 

 

 

 



5º LUGAR  

Cidade: Jurupema Distrito de Taquaritinga 
Aluna: Yasmin Romagnoli Cosentino  
Escola: EMEB Prof Elza Maria Martucci 
Professora: Josiane Morcelli 
 
 
 

Título da Redação: O filtro ideal 

Acordo com o celular tocando alto, obrigando-me a abrir os olhos, a necessidade de entrar nas 

redes sociais toma conta de mim, assim como todos os dias. Pensava que “dar uma 

espiadinha” não me faria mal, mas fez. Eu não sabia que um simples deslizar de dedos na tela 

do celular custaria noites em claro me comparando com tantas vidas perfeitas que vejo. 

Uma lágrima cai, causada por uma experiência virtual. Por quê? Por que me comparo tanto 

com essas pessoas que nem conheço? Acho que na verdade esses influenciadores digitais que 

exibem suas vidas felizes nas redes sociais também estão exaustos. Exaustos porque ninguém 

merece ser cobrado diariamente pela perfeição, para se encaixar no padrão que a internet 

decidiu ser ideal. E quem sou eu para passar ilesa de tamanha cobrança? 

Se hoje estou aqui, escrevendo sobre os meus sentimentos, é porque entendi que o que vejo 

nos stories de uma amiga, da vizinha, da influenciadora ou seja lá de quem for, são apenas 

recortes. Recortes de uma vida real. Eu consegui lidar com isso. Mas quantos jovens tiraram 

suas próprias vidas, vidas que eram cheias de esperança e que foram apagadas por não se 

sentirem parte daquilo que é idealizado na mídia.  

Em tempos de filtros, fotos perfeitas, dancinhas ensaiadas, etc., etc.… acreditar na vida virtual 

como se ela fosse real é uma ação inconsciente, nós construímos essa ideia de felicidade e 

perfeição e estamos sofrendo as consequências.  

Descobri que o meu filtro ideal é o da consciência, aquele que seleciona o tipo de influência 

que quero receber. A solução não é abandonar as redes sociais, mas acompanhar perfis que 

ensinam e inspiram. A internet pode sim ser um lugar para salvar pessoas, em vez de as iludir 

ou cancelar. A influência que sofremos tem que ser responsável. Não precisamos seguir a 

manada, só precisamos exibir as nossas vidas reais e acreditar nelas como hoje acreditamos 

em vidas virtuais. 

 

 

 

 

 

 



6º LUGAR  

Cidade: Morro Agudo 
Aluna: Raíssa Eduarda Dias Alves 
Escola: EMEF Prof. Carlos Alberto Ângelo 
Professora: Vanessa Aparecida Martins Briner 
 
 
 

Título da Redação: O sonho do reencontro 

 

Mundo real, à espera do reencontro neste ano de 2022.  

Estamos tão perto e tão longe, o engraçado é que você está aqui na minha frente, mas não 

consegue me enxergar. Estou falando com você, porém você parece não me ouvir. Pelas suas 

redes sociais, minhas fotos com frases de amor são constantes, mesmo que você não tenha 

trocado três palavras comigo no dia. Gostaria que ao invés de fingir sentimentos em troca de 

curtidas, que você os demonstrasse diretamente pra mim. Pego-me pensando, será que o 

valor desses likes, elogios e conversas com pessoas que você nem sequer já viu pessoalmente, 

é mais caro que o meu valor?  

Queria poder conversar com você sem parecer estar em um monólogo, queria falar com você, 

mas não através de uma tela. E, na verdade, pelo número de caracteres permitidos para envio, 

eu nunca iria conseguir expressar o quanto eu queria ter você aqui, mas não dessa forma que 

você está. Talvez se desligar um pouco do mundo virtual para viver o real comigo, poderia ser 

divertido. Lembra quando Deus nos apresentou em seu ventre? Foi lá que eu aprendi a sentir a 

beleza e singularidade da vida real e assim, acreditar somente nela. 

Enviarei esta carta para o seu e-mail e todas suas redes sociais, talvez assim você me dê a 

mesma atenção que dá para o espaço virtual em sua vida. Peço que me faça única em meio à 

multidão do seu universo em 3D. Humanizese. Reencontre-se nas imperfeiçôes do mundo 

verdadeiro, mãe.  

 

Um abraço virtual... 

 

 

 

 

 

 



7º LUGAR  

Cidade: Cravinhos  
Aluno: Leonardo de Abreu Ribeiro  
Escola: EMEB João Nogueira 
Professor: Flávio Rodrigues dos Santos 
 
 

Título da Redação: O real se confunde-se com o virtual 

 

Você já se sentiu inferior a outras pessoas? Como se elas fossem melhores e com mais sorte, 

por estarem a todo tempo se mostrando felizes? A internet se tornou um “campo minado”, 

pois é fundamental saber onde e como se pisa. Nela, escolhe-se, muitas vezes, mostrar 

personagens que apresentam ações para satisfazer o ego, como uma máscara para esconder o 

verdadeiro eu. Certamente, o virtual está ligado ao real, pois um interfere no outro.  

Vejamos que Machado de Assis, em sua grande perspicácia, já expunha em seu conto “O 

Espelho” que a nossa “alma externa, ligada ao status e prestígio social, considerando a imagem 

que os outros fazem de nós, torna-se mais importante que a nossa alma interna, ou seja, a 

nossa verdadeira personalidade”. Machado parecia prever o mundo virtual, no qual há a 

necessidade de se parecer algo mais, perfeito, sem espaço para o erro. Segundo o conto, é 

papel nosso reverter essa ideia, basta não menosprezar a essência interna.  

Muitas vezes me pego refletindo se já fingi ser alguém, como o personagem de Machado, 

priorizando minha alma exterior, sem mudar a interior. É fato que não conseguimos fingir por 

muito tempo, ser um outro alguém, sem uma alma interior. Para tanto, não precisaria de 

muito, é só criar uma felicidade que, às vezes, não se estava presente, e postar nas redes.  

Essa fake felicidade anda dominando corações e mentes. O que fazer? Aceitar essa nova 

ordem ou buscar outras formas de se viver baseadas no que é real? Veja que não estou 

propondo banir o mundo virtual, até porque ele está embrenhado entre nós, mas daí 

submeter-se incondicionalmente a ele, penso que não seja o caminho. A fantasia, como nos 

contos de fada, sempre fez parte de nossa vida, porém não é possível trocar o real pelo virtual 

sem as perigosas consequências.  

De qualquer forma, esta não seria uma batalha simples, as mídias sociais têm um poder muito 

forte em todas as camadas sociais e faixas etárias. Talvez devêssemos começar retomando a 

concepção do que significa viver sem o tempo todo mostrar que somos perfeitos e felizes, 

buscar nosso “espelho” interior, no intuito de medir nossas ações e atitudes, para assim 

refletirmos acerca de nossa verdadeira essência. 

 

 

 

 



8º LUGAR  

Cidade: Miguelópolis 
Aluno: Gabriel Ferreira Ulian 
Escola: EMEB Capitão Emídio 
Professora: Fabiana Rosim Marra 
 
 
 

Título da Redação: O mundo por trás da tela 

 

Fui desenvolvida com o objetivo de proporcionar inúmeras formas de comunicação entre os 

seres humanos, em todo mundo, encurtar as distâncias, distrair e trazer mais conhecimento e 

praticidade para a vida das pessoas.  

Na mesma agilidade que os avanços tecnológicos aconteciam eu também evoluía, fui a cada 

dia ocupando mais espaço na rotina diária das pessoas, cheguei a lugares que pareciam 

impossíveis.  

Sorrateira, fui modificando os aspectos da realidade humana, estou presente em diferentes 

situações, no trabalho, nos relacionamentos, nas compras, no lazer, nas transações financeiras 

no passatempo, ou seja, cada vez mais sigo conquistando seguidores que passam todo o seu 

dia e às vezes a noite comigo. Sou capaz de deixar o mundo real pra trás e com ele todas as 

dificuldades da vida.  

Sou interessante e possuo muitos atrativos, pareço um território encantado e permito que as 

pessoas transfiram a sua vida real para o virtual e vivam um conto de fadas, em que tudo é só 

sucesso e alegrias, não havendo espaço para dores e tristezas. Não posso ser responsabilizada 

pelo mau uso que fazem comigo, sei que fui criada na intenção de ajudar, mas por ser tão 

sedutora não há como controlar se o bem ou o mal comigo querem praticar.  

Não que eu queira me gabar, eu sou a internet e vim para ficar, eu não sou culpada se o 

mundo virtual que proporciono aos meus usuários os leva a acreditar que em realidade pode 

se tornar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

9º LUGAR  

Cidade: Serrana 
Aluna: Ana Luiza de Oliveira Faria 
Escola: Maria Celina W. de Assis 
Professora: Eliana Cristina de Britto Peres 
 
 
 

Título da Redação: Mundo virtual: Uma benção ou uma maldição? 

 

Segundo disse Sófocles: “Nada grandioso entra na vida dos mortais sem uma maldição” Sendo 

Assim, podemos concluir que essa “maldição”, trata-se do vício das pessoas diantes das 

inúmeras possibilidades do mundo virtual. A tecnologia foi reinventada, adaptando-se da 

realidade imposta pela pandemia, pois com isso o mundo se viu cada vez mais imerso e 

dependente da realidade virtual. Porém, tudo isso, torna-se um problema a partir do 

momento em que os casos de ansiedade e depressão aumentaram mais de 41% de acordo 

com um estudo realizado pela fundação Getúlio Vargas. 

No documentário: “ O dilema das redes” podemos observar como o mundo virtual é capaz de 

afetar emoções e comportamentos do mundo real. A frase dita no documentário deixa tudo 

isso mais claro: “Se você não está pagando pelo produto, então você é o produto”, ou seja, 

somos reféns do mundo virtual, mesmo que inconcientes. 

A chegada do Metaverso, pode fazer com que isso piore, poius ele foi criado para simular com 

maior intensidade as questões da vida real. Fato que causará mais dependência e levará as 

pessoas a preferirem o mundo virtual ao mundo real. Mas nem só de maldição o mundo virtual 

se dispõe, há muitas bençãos também, como a facilidade de acesso ao conhecimento, 

trabalhos mais acessíveis, uma amplitude de formas de comunicação, em que a tecnologia é 

indispensável, desde que a utilizemos de forma moderna e consciente. 

Os donos de grandes empresas de tecnologias, lutam para nos ver cada vez mais imersos e 

dependentes do mundo virtual, levando-nos a desperdiçar boa parte do nosso tempo e de 

nossa vida nas redes sociais. Criam gatilhos para que você seja propenso a ficar mais tempo 

online, causando o vício, algo que deveria ser diminuído por questõs da própria saúde 

humana. Esse é possivelmente um problema, que será agravado nos próximos anos, portanto 

faz-se necessário um grande trabalho de conscientização, assim saberemos transformar essa 

suposta maldição do mundo virtual em uma benção do mundo real. 

 

 

 

 



 

10º LUGAR  

Cidade: Jaborandi 
Aluna: Ana Júlia de Araujo Silva 
Escola: EMEF Arcanjo Gabriel 
Professor: Bruno Henrique Soares de Oliveira 
 
 

Título da Redação: Os fios podem ser cortados? 

Lian passava o dia imerso em seus pensamentos profundos sobre a vida. As vozes em sua 

cabeça diziam-lhe coisas horríveis e para que pudesse fugir do mundo se abrigava por trás de 

códigos. Entretanto a vida por ali não era bela, entretanto sabia que esta realidade se tornara 

melhor que a de seu mundo natal.  

Nas redes o garoto encontrou o conforto que não recebia dos pais, sentiu emoções 

inexploradas e conheceu pessoas melhores do que as com quem convivia. O seu mundo atual 

realmente aparentava ser melhor do que o inferno em sua casa.  

Depois de muitas páginas e redes recebendo ódio sem motivo algum, em um certo tempo, Lian 

se deparou com uma adorável pessoa, com a qual conversava todos os dias, sem uma única 

brecha. Os dois eram felizes e riam muito entre seus devaneios. Uma esperança crescia em seu 

peito a cada segundo, minuto, hora e ano em que se passava. Será que ele encontrou seu 

amor?  

Durante uma de suas conversas, o usuário por trás do amor da vida de Lian digitava a mesma 

coisa diversas vezes, foi aí que o garoto percebeu que durante todo esse tempo tudo era 

apenas um sistema falso e que a pessoa, as conversas, a felicidade e, principalmente o amor, 

nunca foi real. A realidade onde seu romance jamais fora vivido o assustava, pois, o menino 

jamais havia experimentando algo tão real quanto esse amor, mas não era verdade afinal? A 

confusão o tomou.  

Assim, Lian que nem mesmo já sabia se realmente era Lian se perdeu. O menino jamais sentira 

ou até mesmo ouviu palavras de conforto fora da internet. Viver e sentir o mundo externo é 

seu desejo, mas o vício em ser alguém melhor por trás das telas o impede. Lian havia se 

tornado um robô. Um alguém feito de sucata preso em uma falsa realidade na qual ninguém 

conseguia o salvar, um alguém solitário e frio. Será mesmo que não há salvação? Os fios 

podem ser cortados, pois seu coração ainda está ali e por si só pode bater sem que a internet 

seja um bombeador. 

 


