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meira propostaa, os candidato
os devem assu
umir a máscarra discursiva de um/a digitall influencer ad
dolescente, dee 15
Na prim
anos, q
que se tornou famoso/a e qu
ue, de algumaa forma, se sen
nte incomodad
do/a com com
mentários e perguntas feitas por
s
pais sobre
e seu sucesso na internet, por
p isso resolve
e escrever um p
post (“textão”) em um de seus
s
parentees e amigos a seus
perfis d
de rede social. Nesse postt, o então dig
gital influence
er deve redigir um texto eem parte narrativo, em parte
argume
entativo, no qual narra sua
a trajetória de atuação em mídias
m
sociais até
a se tornar uum digital influ
uencer, relata suas
s
impresssões acerca dessa experiência
a (sejam aspecctos positivos e/ou
e
negativos) para, por fim
m, posicionar-se sobre a atuaação
de crian
nças e adolesceentes como dig
gital influencerrs.
Para esccrever o seu po
ost, os candidatos devem lerr criticamente os textos dispo
oníveis na coleetânea da provva em favor de seu
projeto de texto. O prrimeiro é um texto retirado d
de uma reportagem publicad
da no site do FFundo das Nações Unidas para a
ma definição d o termo cyberrbullying: um dos
d perigos a que estão suscetíveis criançaas e
Infânciaa (Unicef), quee apresenta um
adolesccentes exposto
os à internet. A leitura dessse verbete pod
de sugerir aos candidatos a inclusão dessse tema tanto
o na
narrativva de sua trajettória (contando se já sofreu esse tipo de agressão, por exemplo),
e
quannto em sua arg
gumentação ao
o se
posicion
nar sobre a atuação de crian
nças e adolesccentes como digital
d
influence
ers (apontandoo os perigos do
d cyberbullyin
ng a
que esttão expostos os
o menores de idade em míd
dias sociais), ou
u ainda, ao disscorrer sobre aas formas de prevenção
p
a serem
adotadaas pelos pais para
p
evitar esse
e tipo de violên
ncia nas redes.
ntes
O segundo texto defeende a importtância do papeel das famílias e escolas no acompanhameento de criançças e adolescen
n jornal Folhaa de S. Paulo, faz uma distin
nção
nas redes sociais. A reportagem, asssinada por Maariana Mandelli, publicada no
ntrole no uso das mídias socciais, manifesttando-se favorável ao diáloggo dos pais com os menoress de
entre proibição e con
no intuito de ajudá-los
a
a criiar uma relaçãão saudável e segura com essas
e
mídias. A
Ao estabelecer essa distinçãão e
idade n
constatar a inevitável presença do “universo digittal” na cultura
a das crianças e adolescentees de hoje, o te
exto fornece bons
b
n internet. Po
or outro lado, a reportagem também podee ser
argumeentos para a deefesa da superrexposição do público teen na
aproveittada para susttentar um posicionamento ccontrário, já qu
ue alerta sobre
e a fragilidadee dos nativos digitais
d
diante dos
inúmero
os riscos e peerigos ocultos nas redes socciais. É possívvel ainda, os candidatos
c
se valerem, em sua narrativa,, da
existênccia ou não do controle dos seus familiaress e/ou da sua escola, da pre
esença ou ausê
sência de diálo
ogo com seus pais
e/ou professores, porr exemplo, ao relatarem seu percurso até se tornarem um
u digital influuencer, destaccando, assim, suas
s
impresssões acerca desssa experiência
a (que pode te r sido positiva,, ou mesmo tra
aumática).
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o da fotografiaa de uma digital influencer de 13 anos (n a época do re
egistro, em 2018).
O terceeiro texto vem acompanhado
Nele, os candidatos conhecerão
c
um
m pouco a traj
ajetória dessa adolescente,
a
re
econhecida coomo a primeira
a YouTuber su
urda
oralizad
da no Brasil. A.
A C. se tornou celebridade nas redes socciais por comp
partilhar seu ccotidiano com outras criançaas e
adolesccentes, postand
do desafios, vídeos de brinqu
uedos e vlogs em seu canal (“Vida de Amyy”), que conta
a com milharess de
d visualizações. Trata-se d
de um exemp
plo que pode inspirar os ccandidatos na construção do/a
d
inscritoss e milhões de
narrado
or/a-personageem digital influ
uencer, bem co
omo propiciar argumentos
a
pa
ara discussões em torno da ética
é
implicadaa na
superexxposição de crianças e adolesscentes na inteernet, no traba
alho infantil, na
a “monetizaçãão” de seus perfis etc.
Por fim, o quarto texxto caracteriza
a como trabalh
ho infantil a atuação
a
de cria
anças e adolesscentes no Yo
ouTube. No texto,
extraído
o da matéria originalmente
o
publicada no site do Fórum
m Nacional de Prevenção e EErradicação do
o Trabalho Infaantil
(FNPETI), Cristina Sena apresentta duas situaações em qu
ue os youtubers mirins prestam servviços apropriaados
econom
micamente porr terceiros: qu
uando fazem p
propaganda de determinado
os produtos eem seus canais ou quando são
inserido
os anúncios publicitários em
m seus vídeoss. De acordo com o texto, a publicidadde infantojuvenil é considerrada
prejudiccial tanto para quem atua ne
ela quanto parra quem a conssome, uma vezz que estimulaa práticas como
o o consumism
mo e
o materialismo, dimin
nui as brincade
eiras criativas, promove a ero
otização preco
oce, a violênciaa e a segregaçção de gênero. Os
e
aqu
ui um rol de argumentos, e podem, ain
nda,
candidaatos que optaarem por criticcar esse tipo de trabalho encontram
construir narrativas qu
ue espelhem essas experiênccias negativas.
Vale dizzer que, em see tratando da produção
p
de u m extenso texxto (“textão”) a ser postado nas redes sociais, são esperaadas
marcas linguísticas relativamente infformais na esccrita dos candid
datos, conferin
ndo à redação um tom coloq
quial caracterísstico
do gêneero discursivo solicitado
s
(um post).
a melhores red
dações sejam aaquelas em qu
ue os candidato
os consigam, a partir da persspectiva discurrsiva
A expecctativa é que as
de um digital influenccer adolescentte, atrelar a naarrativa da sua
a trajetória em redes sociais e as impressões extraídas deessa
ncia vivida a argumentos relativos à atuaçção de criançass e jovens com
mo digital influeencers. Para issso, eles devem
m se
experiên
apoiar nos textos dissponíveis na coletânea
c
que abordam os perigos do cyyberbullying (ttexto 1), da superexposição
o na
internett (texto 2) e do
o trabalho infa
antil (texto 4) e alertam para
a a importância do controle de pais e esco
ola (texto 2) neessa
atuação
o, além de trazzerem um exem
mplo de uma d
digital influenccer de 13 anos (texto 3).
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Na segu
unda propostaa, os candidatos devem ass umir o papel de um/a estudante universiitário/a brilhan
nte, com currícculo
acadêm
mico invejável, que teve uma bolsa de In iciação Científfica (IC) rejeita
ada por restriçção orçamentária, apesar de
d o
mérito de sua pesqu
uisa ter sido reconhecido. O/A jovem se junta a outtros estudantees que passarram por situaação
semelhaante para escrrever um manifesto, a ser liido na reunião
o anual da Socciedade Brasileeira para o Pro
ogresso da Ciência
(SBPC), contra os corttes de verbas na área da Ciêência e Tecnologia, interpela
ando a comuniidade acadêmica (e a socied
dade
civil) paara intervir(em
m) neste cenárrio tão desfavo
orável à produção do conh
hecimento cienntífico no Bra
asil. Para além
m de
apontarrem os cortes orçamentárioss na ciência e na pesquisa e denunciarem os prejuízos aacarretados po
or esses cortess, os
candidaatos devem, em
e seu texto
o argumentattivo, repudiarr as engrenagens que sucaateiam e desm
montam a ciência
brasileirra, convencend
do seus interlocutores de quee tal política em
m curso atualm
mente deve serr rechaçada e revertida.
gumentos para
a a elaboração
o do manifestoo. Antes ainda da coletânea, a
Os textos disponíveis na coletânea oferecem arg
os candidatos o que vem a ser uma pesq
quisa de Iniciaação
prova aapresenta um box informativo que objetivva explicar ao
Científicca (IC), nomeaar algumas agê
ências de fomeento à pesquissa, e informar o valor atual (ccongelado dessde 2016) de uma
u
bolsa paara financiameento de uma pesquisa de IC.
meiro texto, rettirado de uma reportagem p ublicada no El País, a crise da
a pesquisa cienntífica é relatad
da a partir de dois
d
No prim
ânguloss: o de uma aluna
a
de mestrrado da Univeersidade Federa
al do Ceará (U
UFC) e o da p ró-reitora de pós-graduação
p
o da
Universidade Federal do Rio de Jan
neiro (UFRJ). D
De acordo com
m a perspectiva
a da aluna Thhabata Cavalca
anti dos Santo
os, a
o de penúria da ciência se tornou tão d
difícil atualmen
nte que ela ch
hegou a penssar em desistirr. Thabata vê sua
situação
trajetória acadêmica como resultad
do de anos d
de investimento estatal na educação,
e
já qque cursou a graduação nu
uma
olsa, não vislum
mbra futuro. Já
J a pró-reitora Denise Freire
re se preocupa
a com a “fugaa de
universiidade pública. Hoje, sem bo
cérebro
os” de profisssionais forma
ados, seja paara buscar oportunidades
o
no exterior, seja para exercer
e
trabalhos
econom
micamente preccarizados. De qualquer mod o, constata-se
e um desperdíccio de dinheiroo público investido durante anos
a
para co
onsolidar a pro
odução científica no Brasil, p
pois, na hora de
d dar o devid
do retorno à soociedade, estu
udantes não veeem
oportun
nidade na proffissão de pesq
quisadores. Oss vívidos relato
os coletados na reportagem podem ajudar os candidato
os a
percebeerem o caráter antieconômico dos cortes orçamentários. Tais medida
as, aparentem
mente, visam a poupar dinheeiro,
mas fun
ncionam, na verdade,
v
como desperdício d
de recursos humanos e finan
nceiros envolviddos nos investtimentos masssivos
para co
onstruir a ciência de um país soberano.
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u gráfico em
m que estão reegistrados os cortes
c
sofridoss em 2021 noos orçamentos do Ministério
o da
O segundo texto é um
undo Nacionall de
Ciência e Tecnologiaa (MCTI), das agências fedeerais de fomento à pesquissa (CNPq e Caapes) e do Fu
olvimento Teccnológico (FND
DCT), quando comparados ao quadro orçamentário dde 2020 ou 2019
2
(no caso
o da
Desenvo
Capes). Os candidato
os terão aqui material
m
para apontar, em números
n
e porcentagens, oss cortes de ve
erbas destinadaas à
ciência e à pesquisa brasileira.
b
m acompanhado da fotograffia de um protesto, organizado por estuddantes, que gritam por soco
orro
O terceeiro texto vem
(SOS) à ciência brasileeira e reivindica
am o aumento
o (ou reajuste, se levarmos em
m conta a inflaação em que viive o país hoje) no
ustadas há ano
os, conforme informado
i
aoss candidatos nno texto 4 e no
o box informaativo
valor daas bolsas, que não são reaju
apresen
ntado na provva. A informaçção visual pod
de ajudar os candidatos
c
a elaborarem,
e
em
m seu manife
esto, uma ageenda
propositiva: o aumen
nto no valor das
d bolsas, tan
nto para as pesquisas no nível
n
de gradu ação, quanto no nível de pósp
deve lutar ape
enas contra oss cortes, mas a favor de co
ondições cada vez
graduaçção, ou ainda, a defesa de que não se d
melhorees de trabalho para os bolsistas envolvidos com pesquisas científicas.
nalizar, o quaarto texto apresenta um eexcerto de um
m manifesto (mesmo gêneero discursivo desta propossta),
Para fin
recenteemente publicaado por pesquisadores brasileeiros na revista
a Science. O texto traz inform
mações preciossas que podem
m ser
aproveittadas como arrgumentos pelos candidatos:: o valor das bolsas de mestrrado e doutoraado que não é reajustado deesde
2013 e a situação daa maioria dos bolsistas quee depende daq
quele dinheiro para sobrevivver (e manter sua alimentaçção,
saúde, moradia, vestimenta, transporte), tal como
o Thabata, esttudante citada no texto 1. V
Vale ainda dize
er que o texto 4 é
um exeemplo – e não
o um modelo! – de um m
manifesto que pode funcionar de maneiraa sugestiva pa
ara os candidaatos
apreend
derem marcas discursivas dessse gênero texxtual na elaboração de seu manifesto
m
de reepúdio coletivo
o.
A expectativa é que as melhores redações sejaam aquelas em
m que os candidatos consiggam, a partir de uma másccara
discursiiva coletiva, elaaborar um man
nifesto – apressentando um bom
b
diagnósticco das consequuências, a méd
dio e longo praazo,
do desmantelamento
o gradual da ciência brasileeira – e clam
mar por políticcas públicas qque reconheça
am a importância
estratég
gica da área paara a soberania
a do Brasil. Parra isso, os cand
didatos devem
m se apoiar noss textos dispon
níveis na coletâânea
que abo
ordam, respecctivamente: o desperdício
d
ecconômico repre
esentado pelo sucateamentoo da ciência (ttexto 1), os co
ortes
orçameentários na esttrutura de ciên
ncia e tecnolog
gia do Brasil (texto
(
2), a lutta política peloo melhoramen
nto das condiçções
materiaais dos bolsistass (texto 3) e a voz coletiva dee insatisfação registrada
r
num
m manifesto (teexto 4).
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