
Redações Finalistas EPTV NA ESCOLA Sul de Minas 

 

1º lugar: Eduardo Henrique da Silva  

Cidade: Areado 

Escola: Escola Estadual João Lourenço 

Professora: Mírcia Aparecida da Silva 

Título da redação: A tecnologia e a vida real  

 

 A internet trouxe muitos benefícios para o nosso dia-a-dia, inclusive na minha vida, 

pois como deficiente visual, necessito dessa acessibilidade constantemente. Em sala de aula 

utilizo o código braile, máquina braile, além de aparelhos e aplicativos com leitor de tela, no 

qual faço pesquisas escolares e trocas de experiências com outras pessoas que partilham das 

mesmas dificuldades que eu. 

 Acredito que, no meu caso, o mundo virtual faz com que projetos sejam reais. Meu 

primeiro contato com o violão foi com uma professora de música, mas o que possibilitou a 

aprendizagem efetiva foram os aplicativos e redes sociais. A música passou a fazer parte da 

minha vida e, hoje, toco violão na banda da escola.  

 Por meio do mundo virtual, me preparo com a banda escolar para apresentações em 

toda a comunidade. Assim, vivencio a realização do meu sonho, me sinto incluído e transmito 

a minha felicidade em cada música que aprendo a tocar.  

 Observo que a tecnologia está tomando posse de nossas vidas, muitos não conseguem 

ficar longe dos aparelhos eletrônicos e o contato pessoal torna-se cada vez mais distante, 

porém em situações específicas, nos aproxima de muitas pessoas. Por intermédio do 

relacionamento virtual construí amizades que foram base para meu crescimento pessoal e 

tecnológico.  

 Diante de todos os desafios, percebo que a maioria das pessoas acredita em vida no 

mundo virtual para fugir da realidade. Mas todos poderiam aprender a criar possibilidades 

com o que a tecnologia oferece. Deveriam enxergar além dos olhos e fazer como eu faço, viver 

no mundo virtual realizando a felicidade no mundo real.  

 

 

 

 

 



2º lugar: Isabelly Naves Martins França 

Cidade: Borda da Mata  

Escola: Escola Municipal Benedita Braga Cobra  

Professora: Marta Martins Domingues  

Título da redação: Uma personagem ou uma pessoa real? 

 

 A internet é um refúgio para pessoas tímidas, como eu, que têm dificuldade em 

socializar. Diariamente, perco-me nos meus questionamentos interiores: “Quem eu sou?”, 

“Qual é minha verdadeira personalidade?”. E a pergunta mais frequente de todas: “As pessoas 

gostariam mais de mim, se eu fosse uma personagem de RPG?” 

 Segundo o Google, RPG é um jogo virtual em que as pessoas interpretam seus 

personagens e criam narrativas em torno de um enredo. Mas para mim, vai além dessa 

definição. É como fugir da minha realidade para conseguir me expressar sem medo dos 

julgamentos de terceiros e, caso isso ocorra, ali eu tenho coragem para dar uma resposta que 

está sempre na ponta da língua.  

 Meus personagens são amados e muitos querem ser amigos da garota descolada que 

criei no mundo virtual; mas, na vida real, eu sou vista com “a esquisita”, “a fã de coreanos 

dançantes” ou “a maluca que passa o dia inteiro no celular”. Uma enorme confusão se forma 

em minha mente: Como uma pessoa que sofre bullying por sua aparência e personalidade, 

pode ser amada na internet pelas mesmas pessoas que a julgam? Estranho, não? 

 O mundo virtual parece real, porque nele os papéis se misturam: pessoa vira 

personagem e vice-versa. Nele posso me desvencilhar da minha timidez para me transformar 

em uma menina descolada repleta de histórias fictícias das quais as pessoas gostam. Sempre 

gostei de escrever, mas nunca fui reconhecida pessoalmente por isso. Gostaria de mostrar a 

todos que consigo ser incrível também fora da web, queria que me reconhecessem fisicamente 

pelas minhas produções sem ter que me esconder atrás de personagens virtuais. Ganhar um 

concurso de redação, seria um sonho realizado.  

 

 

 

 

 

 

 



3º lugar: João Paulo de Souza Terra  

Cidade: Luminárias  

Escola: Escola Estadual Professor Fábregas 

Professor: Vinicius Nogueira Rezende 

Título da redação: Conexão fraterna e quase oito mil quilômetros  

  

 Meu nome é João Paulo, tenho 13 anos e estudo em Luminária, no Sul de Minas, 

cidade onde, inclusive, trabalha um antigo repórter aí da EPTV, o jornalista Igor Calil. 

Atualmente, estou no 9º ano do Ensino Fundamental, gosto muito da minha escola e dos meus 

amigos, porém, sinto muita falta do meu irmão Júlio César, que, há mais de um década, reside 

no Canadá.  

 Não, não é aquela propaganda da Luíza, que viralizou há alguns anos... Ele é formado 

em Química e está por lá para completar seus estudos de Mestrado e de Doutorado. Como é 

de se imaginar, não nos encontramos mais com tanta frequência como quando ele morava por 

aqui, de modo que o mundo virtual é o nosso meio mais efetivo de comunicação. Ver meu 

irmão em busca de seus objetivos e sonhos – mesmo que por meio de um tela eletrônica – 

para mim é um grande incentivo, o que me faz querer também seguir e atingir meus projetos 

pessoais e profissionais.  

 A tecnologia está ao alcance do estudante de muitas formas, sendo para ele uma 

ferramenta complementar de relevância no processo de ensino / aprendizagem. Eu mesmo 

aprendi a usar o computador não somente para a comunicação com meu irmão Júlio, mas, 

também passei a ver aquela máquina como uma possibilidade de estar também com meus 

professores e colegas neste anos em que vivemos a pandemia da COVID -19. Também me 

sinto mais perto de amigos virtuais quando jogo on-line, mesmo sabendo que essas pessoas 

estão, assim como meu irmão, distantes de mim.  

 É assim, portanto, que acredito no mundo virtual como sendo meu mundo real: 

percebendo que tanta tecnologia pode me trazer conforto em momentos de saudade, 

segurança durante a realização de minhas atividades escolares e, por que não, um pouco de 

euforia quando estou competindo? Afinal, perder no mundo virtual não faz tanta falta quando 

a verdadeira falta que eu sinto – e que me é também amenizada por esse grande mundo 

interconectado.  

 

 

 

 

 



4º lugar: Júlia Bento Meirelles  

Cidade: Alpinópolis  

Escola: Colégio Albertino Gonçalves dos Reis  

Professora: Adelina Rocha Guimarães Alves Correia  

Título da redação: Mundinho Perfeito  

  

 Eu sou uma adolescente de 14 anos, vivo em um tempo em que um click me leva para 

qualquer lugar da terra e um aplicativo me conecta com pessoas do mundo todo. A internet é 

fantástica, mudou nossa vida para sempre e isso é indiscutível. Mas, todos esses benefícios 

podem esconder uma realidade que não é divulgada nas redes sociais.  

 Infelizmente, há pessoas que se utilizam do anonimato do mundo virtual para torná-lo 

um espaço sem valores éticos, expondo, desta forma, o pior do ser humano: a maldade, o 

preconceito, a arrogância e a indiferença. 

 Por um tempo, eu vivi imersa na “rede”, navegando sem limites no mar de ilusão que o 

espaço cibernético me proporcionava. Fiquei à vontade nesse “mundinho perfeito”, sem 

considerar que as experiências que vivia ali não eram reais.  

 Até que fui confrontada pela triste realidade dos meios virtuais que, apesar de serem 

uma fantasia, geraram em mim sentimentos reais. Ao navegar pela “web” e relacionar-me 

através das redes sociais, descobri que nelas existem regras cruéis de convivência. Fui 

bloqueada e excluída, porque eu não era o perfil que se encaixava nos moldes perfeitos de 

beleza, característicos dos influenceres. Fui cancelada por discordar de posturas relacionadas a 

Cyberbullying, uma vez que essa ação ia de encontro aos princípios ensinados por meus pais.  

 Mas, na ânsia de ser aceita por este mundo virtual, fui deixando de ser eu mesma. Usei 

“filtros” para me adequar aos padrões morais e estéticos dos meus seguidores”. Ao fazer isso, 

recebi elogios, likes, curtidas, ignorando que, atrás da tela eu não estava feliz, pois eu tinha 

consciência de quem eu era, e desejava uma experiência de troca verdadeira – que hoje eu sei 

– só acontece quando alguém me reconhece “na real”. 

 O choro, a frustração e o sofrimento causados pela descoberta dessa realidade não 

foram compartilhados através de caracteres, mas por conversas “olho no olho”, com pessoas 

que me amam e me aceitam como eu sou. 

 O “click” que me conectou novamente ao mundo real, imperfeito e tão mais legal... foi 

um abraço.   

 

 

 



5º lugar: Laura Faccio Fanuchi Bastos  

Cidade: Cambuí  

Escola: Escola Professora Ana Bueno  

Professor: Rafael Pereira de Souza  

Título da redação: Obsessão Disfarçada 

 

 De acordo com dados presentes na internet, passamos, em média, o equivalente a 197 

dias por ano conectados nas redes sociais. Ficamos obcecados com vidas de pessoas que não 

conhecemos, nos comparamos cada vez mais com realidades diferentes e, por fim, nos 

tornamos infelizes com as nossas próprias.  

 A auto comparação vem se agravando com o avanço dos mecanismos de “Photoshop” 

e edição, causando a insatisfação corporal de 92% da população. Tal fator é um contribuinte 

para o desenvolvimento de distúrbios que, ao contrário do que muitos pensam, não atingem 

apenas meninas jovens.  

 E como isso afeta a vida de uma menina de 13 anos? 

 O ano era 2021, vídeos de “como emagrecer em uma semana” bombando no Youtube, 

“ o que eu como em um dia” no Tiktok, entre muitos outros.  

 A menina decide entrar nesse mundo, pesquisa maneiras de comer menos e evitar a 

fome, segue dietas (também publicadas on-line, por pessoas sem a menor formação), tudo 

isso para se tornar mais parecida com as blogueiras que seguia.  

 Comendo as calorias recomendadas para um bebê de 6 meses e se exercitando todos 

os dias excessivamente, a menina entra em um estado de catabolismo, ou, em outras palavras, 

começa a morrer lentamente. Mas ela não ligava pra isso, preferiria morrer a comer uma 

colher a mais. 

 Essa menina era eu, e é muitas outras. Repetindo as palavras de meu psiquiatra, a 

anorexia atinge 4 a cada 5 meninas de 12 anos, e é a doença que mais mata atualmente. 

 Por sorte, me recuperei, mas nem todas conseguem, portanto, esse texto é um pedido 

de conscientização, não idolatrem corpos falsos na internet, não normalizem o “ficar sem 

comer” ou a culpa pós refeição. Além disso, muito menos, romantizem os transtornos 

alimentares. Eles ficam pra sempre. O virtual pode parecer por vezes muito real, mas a 

verdade está aqui fora.  

 

 

 



6º lugar: Priscila Luvizotto Rocha  

Cidade: Passos 

Escola: Escola Municipal Jalile Barbosa Calixto  

Professora: Francyelle Reis 

Título da redação: A Nova Branca de Neve  

 

 Em uma ciade comum no sudoeste de Minas vivia Priscila, adolescente sonhadora que 

ama cantar, dançar, projetos voluntários e principalmente sua família e amigos. Seus cabelos 

loiros encaracolados e seu jeito angelical condiziam com a bondade que habitava em seu 

coração.  

 Certo dia, foi declarado o caos, uma pandemia atingia todo mundo e trancafiou todos 

em suas casas, não mais se via crianças nas ruas, parques e praças, os adultos tiveram que 

trabalhar em suas casas e não era mais possível abraçar os avós e familiares. Foi aí que Priscila 

se envolveu com o mundo virtual, adormecendo como se tivesse sido envenenada e ido parar 

no mundo dos jogos, redes sociais e aplicativos. 

 Esse mundo a acolheu, lá ela tinha o que ela precisava de maneira diferente, os 

mundos começaram se misturar e a confundí-la, e não sabia mais diferenciar o real do virtual. 

Tudo aquilo a atormentava e a garota tímida e bondosa foi se transformando em uma pessoa 

fria e impiedosa, e por maior que fosse sua resistência, ela ia se afundando em uma depressão 

profunda. 

 Foi quando foi possível ver uma luz no fundo do túnel, foi criada uma vacina e o vírus 

contido parcialmente, assim as pessoas foram aos poucos restituindo suas rotinas habituais. 

Mas Priscila por mais que se esforçasse, não conseguia reagir. Foi quando os colegas de classe 

sentiram a falta daquela amiga tão alegre e com futuro promissor, e resolveram resgatá-la 

 Existe um amigo em especial, Fernando, seu vizinho e amigo virtual que compartilhou 

de suas angústias durante o isolamento. Ele, duas amigas, sua família e psicólogos 

conseguiram libertar Priscila daquele labirinto de ilusões e retomar o aqui e agora sem mais 

complexibilidade de mundos adjuntos. Ela então, despertou de seu mundo utópico. 

 Foi aí que Priscila percebeu que o melhor momento de se viver é o agora, que a 

presença e o calor humanos aquecem a alma e o coração, que a amizade e o amor podem 

despertar dos mais terríveis pesadelos e que do virtual para o real basta uma mente limpa, um 

coração solidário e empático, um objetivo de vida e a valorização de cada minuto fazendo o 

que ama com pessoas especiais no mundo real.  

 

 

 



7º lugar: Gabrielle Nascimento Passos  

Cidade: Passos 

Escola: Escola Estadual Professora Júlia Kubitscheck 

Professora: Gabriela Viela Andrade Costa 

Título da redação: É tudo “fake”? 

  

 Estou há cinco minutos parada, olhando para a mesma foto, tentando decidir se posto, 

ou não. Há seis minutos, eu estava me sentindo a garota mais linda da face da Terra, estilo 

Miss Brasil, sabe?! Mas agora, a cada vinte segundos que eu olho, encontro uma imperfeição, 

alguma dobrinha que me incomoda ou qualquer outra coisa ridícula. 

 Ai Deus! Às vezes eu só queria ser igual as outras garotas da minha idade: magrinha; 

baixinha; bonitinha; com o rosto perfeito; o sorriso perfeito; e por último, mas não menos 

importante, a vida perfeita. Mas infelizmente a minha realidade não é bem essa, pelo 

contrário: eu tenho 1,70 de altura; 90 kg; uma aparência medíocre; um rosto que mais parece 

uma lua; os dentes da frente levemente separados; e uma vida conturbada. 

 - Vai Nina! Posta logo essa foto! Você está perfeita nela. Deixa de paranoia! – disse a 

Luna, minha irmã mais velha. 

 - Não é paranoia! É a realidade. As influencers são perfeitas. Eu sou medíocre! 

 - Para de idolatrar essas garotas! Você nem sabe o que nelas é real. É tudo forçado 

para todos acharem que elas têm uma vida perfeita. Na verdade, elas são pessoas com 

problemas como qualquer outra pessoa no mundo.  

 Como não estava com paciência para discutir com a minha irmã, postei a foto. 

Passaram-se alguns minutos e ela estava com cem curtidas e vinte comentários. Cliquei nos 

comentários e comecei a ler “linda”, “perfeita”, “gata”, “maravilhosa”. Pensei:  “Talvez a Luna 

esteja certa”, quando leio o comentário de “@anonimo_2007: “kkkkkk baleia”. 

 Eu já estava excluindo a foto, quando minha irmã veio correndo me mostrar o celular. 

Era um site de notícias, e na manchete estava escrito “Influencer se mata. Blogueira sofria há 

anos de anorexia e lutava contra a depressão”. 

 Fico paralisada e concordo com a minha irmã. “Sim, a vida perfeita é fake!” 

 

 

 

    (Este texto é uma crônica narrativa fictícia) – exigência do edital, item ‘g’ de “regras para 

fazer a redação”. 



8º lugar: Kauã Gomes de Paiva 

Cidade: Cambuquira 

Escola: Escola Estadual Maria Umbelina de Andrade Gomes 

Professora: Deborah Valim  

 

 Percebe-se que a internet é um universo extenso com muitas informações, pessoas e 

coisas para se ver. Mas até que ponto o que encontramos nela é real? 

 A sociedade se mostra através das redes sociais, passando uma imagem de perfeição, 

beleza e glamour. Porém por trás de tantos sorrisos e fotos, poucos se questionam se há 

verdade ou apenas máscaras. 

 Sempre vemos o mesmo padrão, mas quem vê não fala nada, geralmente para não 

serem “cancelados”, afinal o mundo virtual pode ser bem cruel às vezes. Mas as pessoas que 

postam e aqueles que os seguem, o que provavelmente sentem? 

 Uma mulher, por exemplo, ao ver as fotos de uma artista famosa, passa a comparar 

seu corpo, suas roupas e até seu marido. Colocando-se em um situação de autojulgamento, 

baseando-se em padrões que nem sempre são possíveis e reais. 

 Por outro lado, uma pessoa que consegue poucos seguidores ou poucas curtidas, a 

questionar seu valor, acreditando que não é bom o suficiente ou que pode estar fazendo algo 

errado. 

 Em ambos os casos, a autoestima e o amor próprio das pessoas são abalados. 

 Portanto, o ideal é ser quem se é, não se comparando a ninguém.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9º lugar: Maria Eduarda Gomes Paiva 

Cidade: Piranguinho  

Escola: Escola Estadual Sebastião Pereira Machado 

Professora: Izabel Cristina Martins  

Título da redação: Fora das cavernas 

 

 No mito da caverna, Platão nos instiga a imaginar tal situação: humanos estão 

confinados em uma gruta com um muro alto fechando a saída. Atrás deles havia uma fogueira 

que projetava sombras na parede, na única direção que conseguiam olhar. Os prisioneiros se 

prendem àquelas imagens como verdade, uma ideia fixa do mundo. Tal qual muitos de nós 

corremos o risco de fazer com o mundo virtual. 

 Muitas pessoas passam parte da vida confinadas ao mundo virtual, confundindo-o com 

a vida fora da rede. Quando algo se torna viral na internet, algumas pessoas tomam aquilo 

como verdade, assim como os humanos na alegoria da caverna, que levam as sombras do 

mundo como a verdadeira imagem dele. No mito, uma das pessoas se solta e ao ter contato 

com a realidade, volta para contar o que viu fora dos limites da caverna. Os que continuam 

presos não acreditam nessa versão, no que está além da vista deles. Essa situação pode ser 

comparada ao que acontece nas redes sociais, ao contrário dos que nasceram acorrentados, 

na realidade os usuários vão se tornando escravos sem perceber o quão nocivo e não 

reconhecer a dependência e aceitar informações sem questionar.  

 A comunidade pode ser tóxica quando os usuários têm a ilusão de que podem se abrir 

livremente. Porém existem administradores e usuários que os manipulam, esses não permitem 

opiniões diferentes das suas. Quando surge divergência, há ataques ofensivos, exposição de 

intimidades, distorção de fatos e que pode acabar viralizando. Existem comunidades onde é 

possível se identificar com a realidade de alguns usuários, o que promove a troca de ideias, 

mas se alguém sai do grupo, passa a ser ignorado, como na história. “Eu mesma já consegui 

muito apoio em grupos onlines, pessoas que me compreendiam e que passavam pelo mesmo 

que eu. Estas pessoas que me ajudaram são comparadas com àquele que saía da caverna. Eles 

me mostraram como é sair da escuridão e como me libertar das amarras que antes me 

prendiam”. 

 

 

 

 

 

 



10º lugar: Robson Pereira Campos Silva  

Cidade: Monte Santo de Minas 

Escola: Escola Estadual de Milagre  

Professora: Sebastiana Basílio Marçal de Lima  

 

 O mundo virtual o que seria isso? Um mundo onde podemos ser felizes? Um mundo 

onde não há tristezas? Um mundo para nos distrairmos ou um mundo para nos separar de 

nossa família? Sinceramente eu não sei.  

 Quando eu era pequeno não pensava nessas coisas, pois as únicas coisas virtuais que 

eu tinha era um computador velho que quase não ligava e uma televisão tubo, que eu 

raramente mexia, preferia brincar de pega-pega e de pique-esconde com meus amigos, do 

quer perder tempo com isso. 

 Eu nuca percebi de verdade o mundo real, até que uma pessoa importante para mim 

se foi. Aí comecei a me perguntar, porque as pessoas morrem? Enquanto chorava de tristeza. 

 Foi aí que ganhei um celular. Comecei a mexer e me distraí. Quando percebi, fazia 

horas que estava mexendo naquilo e percebi que havia dois mundos, um real e um virtual, pois 

com o virtual esqueci da minha dor. 

 Fui crescendo, amadurecendo e percebi que no mundo real, podemos presenciar 

emoções intensas, sentir tristeza e raiva, emoções de todo tipo. Já no mundo virtual, é um 

mundo em que nos distraímos das mágoas, das tristezas e das dívidas, mas por colocarmos 

muitos sentimentos nesse mundo, podemos nos distanciar da nossa família. 

 Eu acho que nós confundimos o mundo virtual com o real porque queremos acreditar 

nesse mundo virtual, repleto de ilusões que nos afastam da realidade.  

    

 


